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บทที่ 1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญที่สุดใน    

หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น มีเขตพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดลําพูนทั้งจังหวัด อํานาจหนาที่หลัก
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน คือ การใหบริการสาธารณะประโยชนตางๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานแกประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําพูน ไดแก การพัฒนาเมือง และระบบ
สาธารณูปโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา สอดคลองกับพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแกไขเพิ่มเติม และพระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น และเนนการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 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 ตองดําเนินการ         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. 2548 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ขอ 7 กําหนดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาทองถิ่น โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ คือ       
ผูมีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใหหนวยงานหรือบุคคลากรภายนอก    
เขารวมดําเนินการหรือมอบหมายดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได 

 
ดังนั้น เพื่อใหการบริการประชาชนเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ องคการ

บริหารสวนจังหวัดลําพูน จึงตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ตลอดจนการประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปสู        
การปฏิบัติ เพื่อนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียของการดําเนินงานบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ไปปรับใชในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป 

 
ปงบประมาณ 2564 องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีโครงการตางๆ ที่ดําเนินการ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้ง 8 อําเภอของจังหวัดลําพูน ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงความสําเร็จและผลลัพธของ       
การดําเนินงาน จึงตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการตางๆ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒา
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ ในฐานะองคกรวิชาการที่มี
ความเปนกลางทางการเมือง และเปนองคกรที่มีเปาหมายในการใหบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม  
จึงขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564” เพื่อจะไดขอมูลที่เปนแนวทางให
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน สามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและ
พัฒนาแนวทางการดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ใหเกิดประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
1. เพ่ือประเมินประสิทธิผลในการจัดระบบการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร     

สวนจังหวัดลําพูน 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการจัดระบบการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร   

สวนจังหวัดลําพูน 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการที่มีตอการจัดระบบบริการสาธารณะของ       

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
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4. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชน ขาราชการและเจาหนาท่ี     
ที่เก่ียวของ  ตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวดัลําพูน 

5. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการบริหาร      
สวนจังหวัดลําพูน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
เปาหมาย 

 
1. ไดขอมูลสําหรับใชประกอบการพิจารณาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษของ

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
2. ทําใหทราบปญหา/อุปสรรค ความตองการของประชาชน ที่มีผลตอการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. มีขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจวางแผนการบริหารจัดการและการพัฒนา

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนใหดียิ่งข้ึนตอไป 
 

ขอบเขตของโครงการ 
 
การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดระบบการใหบริการประชาชน รวมทั้ง

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการ         
บริหารสวนจังหวัดลําพูน มีขอบเขตการประเมินดังนี ้

1. ประเมินประสิทธิผลของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการบริการ
ประชาชนตอโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑคุณภาพการใหบริการที่ใหความสําคัญกับปจจัย 4 ดาน 
ดังนี้ 

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

 
เนื่องจากงานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน แบงออกเปน 9 ดาน 

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

 
ดังนั้น เพื่อใหการประเมินครอบคลุมงานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด

ลําพูน ทั้ง 9 ดาน จึงใชวิธีการสุมโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่ ดานละ 3 โครงการ/กิจกรรม             
รวมโครงการ/กิจกรรมที่ศึกษาทั้งสิ้น 27 โครงการ 



 
 

บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 
การศึกษาในครั้งนี้ไดใชแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประกอบการวิเคราะหขอมูลให

ถูกตองและเหมาะสมกับการศึกษา ดังนี้  
 

1. การติดตามและประเมินผล 
2. หลักการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3. ความพึงพอใจและแนวทางการเสริมสรางความพึงพอใจในการบริการ 
4. 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      
การติดตามและประเมินผล จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผูบริหารที่จะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 
ในชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งผลการติดตามและประเมินผล ตลอดจนขอเสนอแนะที่ไดจะเปนแนวทางที่
ผูบริหาร จะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตไดเปนอยางด ี

 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
 
การติดตามและประเมินผลเปนเรื่องที่สําคัญมาก และเปนหัวใจของการใชแนวทาง         

เชิงยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความตอเนื่อง การติดตามผล 
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจะมีประโยชนตอองคกรและผูบรหิาร ดังนี้  

1) สามารถเฝาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานท่ีเคยตั้งไวในแผน  
2) สามารถหาแนวโนมจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว และใหหลัก

สําหรับ แกไขสถานการณที่เกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติไดตามความจําเปน 
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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) และสวนของ      
การประเมินผลผลลัพธ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้  

1. สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง “มี” เพ่ือนํา   
เขาสูการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก แผนยุทธศาสตร  

2. สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ของทองถ่ิน ทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง      
เปนการติดตามผลการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรวา เปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่ได
กําหนดไวหรือไม 

3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูก
เรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวา เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของ     
แผนยุทธศาสตรที่ผานมาในแตละป ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม เพ่ือจะได
นําผลของการประเมินไปใชเปนประโยชนสําหรับบุคลากร หนวยงาน และองคกรที่เก่ียวของได 
และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผนตอไปในอนาคตตอไป  

 
การประเมินผล 
 
โดยทั่วไปวัตถุประสงคของการประเมินผล คือ การวัดผลของโครงการโดยเปรียบเทียบกับ 

ผลที่ เกิดข้ึนจากโครงการกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเก่ียวกับ
โครงการและการปรับปรุงโครงการในอนาคต สําหรับลักษณะของโครงการนั้นมีหลายประเภทที่
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แตกตางกันออกไปท้ังในดานพื้นที่ ขอบเขต ขนาด ระยะเวลา ความชัดเจน ความเฉพาะเจาะจงของ
ปจจัยนําเขาของโครงการ ความแตกตางเหลานี้มีผลตอระเบียบวิธีของการประเมินผลที่จะนํามา
ประยุกตใช ซึ่งมีวิธีการท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมและเปาหมายมากมาย ดังนั้นผูท่ีทําการประเมินผล
โครงการจะตองตระหนักถึงความแตกตางระหวางโครงการวา มีผลตอวิธีการ รูปแบบ และแนวทางที่
จะใชประเมินโครงการ ปจจัยสําคัญที่ผูประเมินผลโครงการควรใหความสําคัญและจะตองพิจารณา
อยางรอบคอบ มีอยูดวยกันหลายประการ ดังนี ้

1. ขอบเขตของโครงการ เปนการพิจารณาถึงความคลอบคลุมพ้ืนท่ี เชน ประเทศ จังหวัด 
ชุมชน เปนตน ดั งนั้ นผูประเมินผลโครงการจะตองใหความสําคัญและประเมินผลให เกิด            
ความครอบคลุมกับพื้นที่ที่ตองพิจารณาและเปนความรับผิดชอบจากการดําเนินโครงการ 

2. ขนาดของโครงการ เปนการพิจารณาถึงจํานวนของผูที่เขามามีสวนเก่ียวของกับโครงการ 
ซึ่งผูประเมินผลโครงการจะตองพิจารณาถึงจํานวนคน การมีสวนรวมของผูที่มีความเกี่ยวของกับ
โครงการอยางทั่วถึง ตลอดจนพิจารณาถึงประเด็นท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบอีกดวย 

3. ระยะเวลาของโครงการเปนการพิจารณาถึงระยะเวลาที่มีการดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มตน
สิ้นสุดกิจกรรม ซึ่งผูประเมินผลโครงการจะตองพิจารณาและกําหนดชวงเวลาในการประเมินผล
โครงการอยางเหมาะสมจึงจะทําใหการประเมินผลเกิดประสิทธิภาพตามมา 

4. ความชัดเจนและความเฉพาะของปจจัยนําเข า เปนการพิจารณาถึงปจจัยที่นําเขาสู     
การดําเนินโครงการเพ่ือท่ีทําใหผูประเมินผลโครงการสามารถประเมินผลไดอยางชัดเจน ในดานปจจัย
นําเขาที่ใชไปในการดําเนินโครงการ เชน บุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ เปนตน 

5. ความสลับซับซอนของเปาหมาย เปนการพิจารณาถึงลักษณะของเปาหมายที่มี            
ความสลับซับซอน ซึ่งผูประเมินผลโครงการจะตองวิเคราะห และพิจารณาถึงความสลับซับซอนของ
เปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีเปาหมายยอยๆ และมีความตองการการบรรลุตางกัน 

6. ชวงเวลาของเปาหมาย เปนการพิจารณาถึงชวงเวลาที่เปาหมายทั้งในระยะสั้น ปานกลาง 
หรือระยะยาวที่สามารถบรรลุผลเกิดขึ้น จะทําใหผูประเมินผลโครงการสามารถกําหนดชวงเวลาที่
เหมาะสมสําหรับการประเมินผลในชวงระยะเวลาตางๆ ไดอยางคลอบคลุม 

7. ความคิดริเริ่มใหมๆ เปนการพิจารณาถึงโครงการที่เกิดขึ้นใหมหรือเปนโครงการเดิมที่เคย
ดําเนินการมาแลว ซึ่งผูประเมินผลโครงการจะตองพิจารณาเพ่ือการกําหนดแนวทางการประเมินอยาง
เหมาะสม โดยเฉพาะถาเปนโครงการใหมที่ตองมีการตั้งเกณฑการประเมินใหมนั่นเอง 

 
จากปจจัยดังกลาวขางตนผูประเมินผลโครงการตองพิจารณา และกําหนดวัตถุประสงคใน 

การประเมินอยางชัดเจน ซึ่งปญหาที่สําคัญในการประเมินผล ไดแก บุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับ
โครงการอาจมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคในการประเมินผลที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นผูประเมิน
จะตองกําหนดแนวทางในการประเมินผลท่ีไดรับการยอมรับจากบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการ
ทุกฝาย รวมทั้งเกณฑการประเมินที่มีความนาเชื่อถือและชัดเจน เปนตน จึงจะทําใหการประเมินผล
ของโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคการประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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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 
 

ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการตางมีความสําคัญตอความสําเร็จของ         
การดําเนินงานบริการ ดังนั้น การสรางความพึงพอใจในการบริการจําเปนจะตองดําเนินการควบคูกัน
ไปทั้งตอผูรับบริการและผูใหบริการ ดังนี ้

1. การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการอยาง
สม่ําเสมอ 

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

ความพึงพอใจมีความสําคัญสูงมากตอการบริการ 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
อิทธิพลแกผูรับบริการ ในการที่จะใชเปนเกณฑในการประเมินสิ่งที่ไดรับจริงในกระบวนการบริการ 
(Performance) ห ากการบริการเป น ไปตามที่ คาดหวั ง ยอม เกิดการยืนยันความถู กต อ ง 
(Confirmation) ตอการบริการและเกิดความพึงพอใจในบริการ แตถาบริการที่ไดรับไมเปนไป     
ตามคาดหมาย ก็จะเกิดการยืนยันความไมถูกตอง (Disconfirmation) ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ     
ในบริการ 

5.3 ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่
เกิดขึ้น เนื่องจากในแตละชวงเวลาบุคคลยอมมีความคาดหวังตอการบริการแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
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อารมณ ความรูสึก ประสบการณท่ีไดมาระหวางเวลานั้น จึงทําใหเกณฑประเมินความพึงพอใจ ม ี       
การเลื่อนขึ้น – ลง ตลอดเวลา สงผลใหการเปรียบเทียบสิ่งที่ไดรับกับสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไป
ดวย ความพึงพอใจนั้นเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นจากการรับรู การประเมินคุณภาพของการบริการ       
อันเปนสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับจากการใหบริการ โดยท่ีความพึงพอใจในการบริการของ
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 เปนเปาหมายสําคัญที่ผูใหบริการทั้งหลายตางหา  

กลยุทธทางการจัดการและยุทธทางการตลาดมาประยุกตใช โดยมี จุดมุงหมายเพ่ือที่จะทําให
ผูรับบริการเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใชบริการซ้ําอีก ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปน
ประเด็นที่มีความสําคัญตอบุคคลหลายฝาย ไดแก 

 
1. ผูใหบริการ กลาวคือ ในการจัดใหเกิดการบริการแกผูมารับบริการนั้น สิ่งที่ผูใหบริการ 

ควรจะตองคํานึงถึงและยึดถือคือ 
1.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการรูปแบบ

การบริการที่ดีจะตองสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการได โดย    
ผูใหบริการจะตองทําการสํารวจหรือศึกษาความตองการของกลุมผูรับบริการเปาหมายเสียกอน 
จากนั้นจึงสามารถกําหนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพ่ือใหเกิดการบริการนาประทับใจแกผูมารับ
บริการได 

1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของ     
การบริการ เนื่องจากเปนเกณฑที่ชัดเจนสงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ําของผูรับบริการ โดยทั่วไป
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 สงผลใหคุณภาพในการบริการสูงขึ้น และ        
งานบริการกลายเปนงานที่แพรหลายมากข้ึน มีบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเขาสูวงการธุรกิจ
บริการมาขึ้น เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ สงผลตอลักษณะการบริการ ทําใหผูรับบริการไดรับ
การบรกิารที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึนตอไป 

 
4. กรอบแนวทางการประเมิน 

 
1. การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดระบบบริการประชาชนของ

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีกรอบแนวทางการประเมินดังนี ้
 
1.1 การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทําการประเมินโดยการวัดผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ จากผลสําเร็จของ

โครงการท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค (Objective) หรือเปาหมาย (Goal) ของโครงการ 
ที่ผูบริหารโครงการ ไดกําหนดไว โดยโครงการที่จะถือวามีประสิทธิผล ผลสําเร็จของโครงการที่เกิดข้ึน 
จะตองไดผลสําเร็จที่เทากับหรือมากกวาเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีโครงการไดกําหนดไว 

 
1.2 การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูน ที่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทําการประเมินโดยการนําผลสําเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจริง มาเปรียบเทียบกับ 

ตัวชี้วัดที่ ได กําหนดไว เปนมาตรวัดการดําเนินงานของโครงการวา โครงการที่ นํ ามาทํานั้ น              
เมื่อดําเนินการไปแลวผลประโยชนที่ผูบริหารโครงการหรือองคกรที่เปนเจาของโครงการไดรับนั้น   
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เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว ไดใชไปในโครงการนั้นเปนอยางไร โดยมีตัวชี้วัดที่นํามาใช
เปนมาตรวัดประสิทธิภาพของโครงการ 3 ตัวชี้วัด คือ 

- เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาการดํ าเนิน โครงการที่ ได กํ าหนดไว 
เปรียบเทียบกับระยะเวลาเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนั้น เสร็จทันตามกําหนดเวลาหรือไม วิธีการดําเนินงาน
ของโครงการที่ไดกําหนดไว ทําใหประหยดัเวลาในการทํางานหรือไม 

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

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

 
2. การประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการที่มีตอการจัดระบบบริการสาธารณะของ

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีกรอบแนวทางการประเมินดังนี ้
 
ทําการประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะใน

การบริการประชาชน ตอโครงการ/งานบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ที่
ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหครอบคลุมเนื้อหา 4 ดาน คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอน
การใหบริการ ดานชองทางในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ใชแนวคิดในการประเมินดังนี ้

 
กําหนดระดับความพึงพอใจ ออกเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจตอการใหบริการนอยท่ีสุด 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจตอการใหบริการนอย 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจตอการใหบริการปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจตอการใหบริการมาก 
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจตอการใหบริการมากที่สุด 

 
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 
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีตอการบริการนอยท่ีสุด 
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สามารถสรุปกรอบแนวทางการประเมิน ไดดังภาพที่ 2.1 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวทางการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดระบบบริการ

ประชาชน และความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 



บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  
 
1. เพื ่อประเมินประสิทธิผลในการจัดระบบการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร           

สวนจังหวัดลำพูน 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจัดระบบการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร                

สวนจังหวัดลำพูน 
3. เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการที ่มีตอการจัดระบบบริการสาธารณะของ      

องคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 
4. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชน ขาราชการและเจาหนาที่       

ที่เก่ียวของ ตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 
5. เพื ่อนําผลการประเมินมาเปนแนวทางเพื ่อพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการบริหาร            

สวนจังหวัดลำพูน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดจนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดของวิธีการดำเนินการศึกษา ดังนี้ 

 
1. ดำเนินการรวบรวม/คัดเลือกโครงการที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้

ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

2. ดำเนินการคัดเลือกโครงการ จากงานบริการสาธารณะทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 
2. การศึกษา 
3. สาธารณสุข 
4. บริการทางสังคมและสวัสดิการ 
5. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
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และทำการสุ่มโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่ ด้านละ 3 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะได้โครงการ/
กิจกรรมที่ศึกษาทั้งสิ ้น 27 โครงการ อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงเวลาของการประเมินผลโครงการ /
กิจกรรม อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 จึงต้อง
มีการปรับสัดส่วนจำนวนโครงการ/กิจกรรมในแต่ละด้าน เพื ่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และสามารถทำการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมได้ตามระยะเวลาและวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในแต่ละงาน ดังนี้ 
1. เป็นโครงการที ่ดำเน ินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบร ิหาร          

ส่วนจังหวัดลำพูน และอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. เป็นโครงการที่มีการขออนุมัติจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำหลักฐาน

เอกสารเชิงประจักษ์ ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบด้วยหลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ งบประมาณของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือเป้าหมาย วิธีการดำเนินการ ระยะเวลา
ในการดำเนินงาน วิธีหรือกระบวนการในการติดตามและประเมินผลของโครงการ ผลการดำเนินงานที่
คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น 

3. เป็นโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ 

4. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน 
5. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพื่อให้การประเมิน

โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เป็นโครงการที่มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 

3. ดำเนินการกำหนดกลุ ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน    
อย่างน้อยโครงการ/กิจกรรมละ 30 คน ยกเว้นโครงการ/กิจกรรมที่มีผู้รับบริการไม่ถึง 30 คน จะใช้
กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนผู้รับบริการ ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,445 คน แบ่งตาม
โครงการที่คัดเลือกจากงานบริการสาธารณะทั้ง 9 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม

เหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 , บ้านร่องส้าว 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 52 คน 

2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้านใหม่
ศิวิไล หมู่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ 8 (ทต.ป่าไผ่) 
ตำลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over 
Lay)สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 ต.ป่าบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ 2 ตำบล  
ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

4. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 
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บ้านแพะริมน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 50 คน 

5. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน 
(สาย 7R) ตำบลห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 54 คน 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื ่อมตำบลห้วยยาบ 
อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3003 เชื่อมบ้าน
ห้วยแทง หมู่ 5 บ้านทุ่งม่าน หมู่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

8. โครงการซ่อมสร ้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกร ีต (โดยวิธี  
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัด
โบสถ์ หมู่ 17 ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ 2 ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้าน
ตอนตอง หมู่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 50 คน 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ. 
10005 บ้านม้า-ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอน) ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
50 คน 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ 6 ตำบลหนองช้างคืน เชื ่อม    
บ้านหลุก หมู่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้าน
ใหม่วังดิน หมู่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
50 คน 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ 
โครงการในพระราช ดำริฯ หมู่ 6 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ใช้
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 50 คน 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย หมู่ 2 
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ตำบลศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ 8 ต.หนองปลาสะวาย อำเภอบ้าน
โฮ่ง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว หมู่ 5 ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ 9 
ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
50 คน 

16. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่  4 
บ้านห้วยงูสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

17. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่  9 บ้านหนอง
หลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 50 คน 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 เชื่อมถนน ลพ.3004 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

 
ด้านที่ 2 การศึกษา ได้แก่ 

19. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 14 คน 

 
ด้านที่ 3 สาธารณสุข ได้แก่ 

20. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019    
(โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
125 คน 

21. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริม
การป้องกันโรคติดต่อโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท -19) 
โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 คน 

 
ด้านที่ 4 บริการทางสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ 

22. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอยา่ง
ทั้งหมด 32 คน 

 
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

23. โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 37 คน 
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ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ได้แก่ 
24. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สนิค้าสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน 
 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน ได้แก่ 
25. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ 

พร้อมอุปกรณ ์ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 คน 
 
ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ 

26. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน 

 
ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้แก่ 

27. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน 
 

4. ดำเนินการสร้างเครื่องมือการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) และการสนทนากลุ ่ม (Focus Group) สำหรับเครื ่องมือการประเมินความพึงพอใจ         
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ครอบคลุมเนื ้อหา 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ขั ้นตอน         
การให้บริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
โดยใช้แนวคำถามแบบ Rating Scale ดังนี้ 

กำหนดระดับความพึงพอใจ/คาดหวัง ออกเป็น 5 ระดับ คือ 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการน้อยที่สุด 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการมาก 
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจ/คาดหวังต่อการให้บริการมากที่สุด 

5. ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
6. ทำการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. การประเมินประสิทธิผลของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดลำพูน ที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำการประเมินโดยการวัดผลสำเร็จใน     
การดำเนินโครงการ จากผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ (Objective) 
หรือเป้าหมาย (Goal) ของโครงการ ที ่ผู ้บริหารโครงการ ได้กำหนดไว้  โดยโครงการที ่จะถือว่ามี
ประสิทธิผล ผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้น จะต้องได้ผลสำเร็จที่เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่โครงการได้กำหนดไว้ 

2. การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดลำพูน ที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำการประเมินโดยการนำผลสำเร็จของ
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โครงการที่เกิดข้ึนจริง มาเปรียบเทียบกับ ตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรวัดการดำเนินงานของโครงการ
ว่า โครงการที่นำมาทำนั้น เมื่อดำเนินการไปแล้วผลประโยชน์ที่ผู้บริหารโครงการหรือองค์กรที่เป็น
เจ้าของโครงการได้รับนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ ได้ใช้ไปในโครงการนั้นเป็นอย่างไร  
โดยมีตัวชี้วัดที่นำมาใช้เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพของโครงการ 3 ตัวชี้วัด คือ 

2.1 เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้กำหนดไว้ เปรียบเทียบ
กับระยะเวลาเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนั้น เสร็จทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ วิธีการดำเนินงานของโครงการ   
ที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานหรือไม่ 

2.2 ต้นทุน (Cost) หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ใน
โครงการ เปรียบเทียบกับงบประมาณและทรัพยากรที่ได้ใช้จ่ายจริง เกินกว่าที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้
หรือไม่ วิธีการดำเนินงานของโครงการทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร 

2.3 คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพของงานที่ได้รับจากผลสำเร็จของโครงการ
ทีเ่กิดข้ึนจริง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลหรือตามที่ผู้บริหารโครงการได้กำหนดไว้
แล้วเป็นอย่างไร คุณภาพของงานที่เสร็จสิ้นเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน (หรือลูกค้า) หรือไม่ 

3. การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และแปลความหมาย ดังนี้  

 
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการ

มากที่สุด  
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการ

มาก 
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการ

ปานกลาง 
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการ

น้อย 
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการบริการ

น้อยที่สุด 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการรวบรวม/คัดเลือกโครงการที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารสว่น
จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งได้โครงการ/
กิจกรรมตัวอย่าง จำนวน 27 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 

ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 , บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 
11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิวิไล หมู่ 12 
(ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ 8 (ทต.ป่าไผ่) ตำลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้าน
ท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 ต.ป่าบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

4. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ 
ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

5. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน (สาย 7R) ตำบล
ห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน  

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สาย
ทางบ้านธิ-ดอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ 5 
บ้านทุ่งม่าน หมู่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

8. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 

RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ หมู่ 17 ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบลนครเจดีย์ 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้าน
เหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ 2 ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านตอนตอง หมู่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง 
จงัหวัดลำพูน  

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ. 10005 บ้าน
ม้า-ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่าย
โอน) 
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11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง
บ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ 6 ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก หมู่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน หมู่ 
14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราช 
ดำริฯ หมู่ 6 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย หมู่ 2 ตำบลศรีเตี้ย 
เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ 8 ต.หนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง
บ้านเจดีย์ขาว หมู่ 5 ตำบลริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ หมู่ 9 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน 

16. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่  4 บ้านห้วยงูสิงห์ 
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

17. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่  9 บ้านหนองหลัก ตำบล
ตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง
ป่าป๋วย หมู่ 3 เชื่อมถนน ลพ.3004 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

 

ด้านที่ 2 การศึกษา ได้แก่ 

19. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข ได้แก่ 

20. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ใน
ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 

21. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกัน
โรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 

 

ด้านที่ 4 บริการทางสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ 

22. โครงการเงินสมทบกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน 
 

ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

23. โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ได้แก่ 

24. โครงการระบบควบคุมภายใน ( Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไย
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เบี้ยวเขียวลำพูน” 
 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน ได้แก่ 

25. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์ 
 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ 
26. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้แก่ 
27. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
 

โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 
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1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้านสิงห์เค่ิง หมู่ที่ 6 บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
1.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 52 ราย เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

55.77 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44.23 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 21 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 40.38 รองลงมาคือ ระหว่าง 51 – 60 ปี และมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
23.08 และร้อยละ 21.15 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.77 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น
ร้อยละ 28.85 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพอิสระ/ค้าขาย จำนวน 27 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 51.92 รองลงมาคือ พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26.92 (ตารางท่ี 4.1) 

 
ตารางที่ 4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธภิาพของโครงการ 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 52 100.00 

ชาย 29 55.77 
หญิง 23 44.23 

อายุ รวม 52 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 1 1.92 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 7 13.46 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 21 40.38 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 12 23.08 
มากกว่า 60 ปี 11 21.15 

ระดับการศึกษา รวม 52 100.00 
ประถมศึกษา 16 30.77 
มัธยมศึกษาตอนต้น 9 17.31 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 28.85 
ปวช./ปวส. 5 9.62 
ปริญญาตรี 5 9.62 
ปริญญาโท 2 3.85 
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ตารางที่ 4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธภิาพของโครงการ(ต่อ) 
รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ รวม 52 100.00 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 27 51.92 
เกษตรกร 2 3.85 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 4 7.69 
พนักงานเอกชน 14 26.92 
รับจ้างทั่วไป 5 9.62 

 
1.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร 4 ม.*151 ม. และ 
3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีถนนในการสัญจร 1 สาย
ทาง มีขนาดพื้นที่ผิวจราจร 4 ม.*151 ม. และมีถนนมาตรฐานตามแบบแปลน 1 งาน แสดงว่า การ
ดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

วัตถุประสงค ์(Objectives) 
ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
3) เพื่อให้มีถนนมาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ใช้ถนน 

1) ถนนในการ
สัญจร 

สายทาง 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

2) พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 
 

4 *151  
 

4*151 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

3) ถนน
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

 
1.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
1.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด ช้ากว่ากำหนด 
การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
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1.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้าน
ร่องส้าว หมู ่ที ่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื ่อมถนน ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า 
โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,143,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 
สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 87.49 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,143,000 1,000,000 143,000 87.49 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้านสิงห์
เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้ และโครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้านร่องส้าว หมู่
ที ่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื ่อมถนน ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการมี
ความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
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ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
1.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
85.4 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ประชาชนได้สัญจร
ด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 85.4 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของ
ผู้ประเมิน 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.2 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได ้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 
13001 บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 11 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(4.27) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.14) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.39) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  
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ตารางที่ 4.2  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 
บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 11 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.14 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.13 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
3.96 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.33 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.08 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.19 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.15 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.13 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.39 มาก 
1. มาตรฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.50 มาก 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
4.27 มาก 

3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.40 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.27 มาก 

 
1.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
1.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดทำป้ายลดความเร็ว 
2. ควรมีการติดตามงานทุกระยะ 

 
1.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

1.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้าน
สิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 100 
ส่วนใหญ่อายุ จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ปริญญาตรี 
และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 33.33 ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน ผู้ร่วมกิจกรรม และ
ข้าราชการ ตรี คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 33.33 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ 
อบจ. มากที่สุด จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ส.จ. ในพื้นที่และ ส.ท. หรือ       
ส.อบต. ในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 66.67 (ตารางท่ี 4.3)  
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ตารางที่ 4.3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 3 100.00 
ชาย 3 100.00 

อาย ุ รวม 3 100.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 2 66.67 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 33.33 

ระดับการศึกษา  รวม 3 100.00 
ประถมศึกษา 1 33.33 
ปริญญาตรี 1 33.33 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 33.33 

อาชีพ รวม 3 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2 66.67 
เจ้าของกิจการส่วนตัว 1 33.33 

บทบาทภายในชุมชน รวม 3 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 33.33 
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 33.33 
ข้าราชการ 1 33.33 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด        
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 3 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 2 66.67 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 2 66.67 

 

1.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 
บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 11 อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (4.25) และเมื่อ
พิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมี
ความคาดหวังในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (4.44) และมีความคาดหวังในด้านช่องทาง
ในการให้บริการ น้อยที่สุด (4.00) 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.86) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (5.00) และมีความพึงพอใจใน
ด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (4.67) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับที่คาดหวังไว้ (0.61) 
 
ตารางที่ 4.4  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณ
บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 11 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.86 มากที่สุด  4.24 มาก 0.62 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 

 

4.67 มากที่สุด 0.33 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.33 มาก 

 
4.00 มาก 0.33 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.33 มาก 
 

3.67 มาก 0.67 
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ตารางที่ 4.4  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณ
บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 11 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.92 มากที่สุด  4.33 มาก 0.58 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
5.00 มากที่สุด 

 
4.33 มาก 0.67 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
5.00 มากที่สุด 

 
4.33 มาก 0.67 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 

4.67 มากที่สุด 

 

4.33 มาก 0.33 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5.00 มากที่สุด  4.44 มาก 0.56 

1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.67 มากที่สุด 0.33 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
5.00 มากที่สุด 

 
4.67 มากที่สุด 0.33 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

5.00 มากที่สุด 
 

4.67 มากที่สุด 0.33 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 
 

4.33 มาก 0.67 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

5.00 มากที่สุด 
 

4.33 มาก 0.67 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
5.00 มากที่สุด 

 
4.33 มาก 0.67 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.86 มากที่สุด  4.25 มาก 0.61 
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1.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิวิไล   
ม. 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง ม. 8 (ทต.ป่าไผ่) ต.ป่าไผ่ อ.ลี้  
จ.ลำพูน 

 
2.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ ้น 50 ราย เป็นเพศหญิง และเพศชาย 

จำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 19 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 38 รองลงมาคือ ระหว่าง 51 – 60 ปี และระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 และ
ร้อยละ 20 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ปริญญาตรี และประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
32 และร้อยละ 26 ตามลำดับด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 21 
ราย คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 20 (ตารางท่ี 4.5) 

 
ตารางที่ 4.5  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธภิาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 25 50.00 
หญิง 25 50.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ต่ำกว่า 20 2 4.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 2 4.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 10 20.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 19 38.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 11 22.00 
มากกว่า 60 ปี 6 12.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 13 26.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 2.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 20 40.00 
ปริญญาตรี 16 32.00 
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ตารางที่ 4.5  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธภิาพของโครงการ(ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

นักเรียน/นักศึกษา 2 4.00 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 10 20.00 
เกษตรกร 21 42.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 7 14.00 
พนักงานเอกชน 4 8.00 
เจ้าของกิจการ 2 4.00 
ไม่ได้ทำงาน 4 8.00 

 
2.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 5 
ม.*925 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มี
ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง มีพื้นที่ผิวจราจร ขนาด 5 ม.*925 ม. และถนนมีมาตรฐาน
ตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ และ
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
 

  

วัตถุประสงค์
(Objectives) ของ

โครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในการคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
3) เพื่อให้มีถนน
มาตรฐาน ปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ผู้ใช้ถนน 

1) ถนนใน
การสญัจร 

สาย
ทาง 

1 1 ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบโครงการ 

2) พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 5 ม.* 
925 ม. 

5 ม.* 
925 
ม. 

ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบโครงการ 

3) ถนน
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบโครงการ 
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2.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

2.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

2.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต สายทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ 
8 (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
2,424,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,778.880 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 73.39 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

2,424,000 1,778,880 645,120 73.39 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของโครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรร
คอกช้าง หมู่ที่ 8 (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรง
ตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และ
โครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่   
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย
ทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ 8 (ทต.ป่าไผ่) 
ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
2.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
95 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนน
สายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ 8 (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวม

ผลลัพธ์ (Outcome)  
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 95 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.75) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
ด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.68) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.82) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ  
 
ตารางที่ 4.6  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนนผิว

จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนน
สายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ 8 (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.68 มากที่สุด 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.66 มากที่สุด 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 
หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 

4.58 มากที่สุด 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.66 มากที่สุด 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.62 มากที่สุด 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.60 มากที่สุด 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

4.84 มากที่สุด 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.80 มากที่สุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.82 มากที่สุด 
1. มาตรฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.72 มากที่สุด 
2. การคมนาคมในการขนสง่ และสัญจรเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพยส์ินมากข้ึน 

4.86 มากที่สุด 

3. การป้องกันและการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของคนในชมุชน 4.88 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.75 มากที่สุด 
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2.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
2.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
2.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
มีการดำเนินการอนุมัตทิี่ช้าเนื่องจากมีการขอไปตั้งแต่ปีที่แล้ว 

ข้อเสนอแนะ 
ควรดำเนินการทำถนนให้ถึงปากทางถนนใหญ่ 

 
2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

2.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสาย
บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ 8 (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มี
บทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. มากที่สุด รองลงมาคือ ส.จ. ในพื้นที่และ ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ (ตารางที่ 
4.7)  
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ตารางที่ 4.7  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 2 100.00 
ชาย 1 50.00 
หญิง 1 50.00 

อาย ุ รวม 2 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 50.00 
ปริญญาตรี 1 50.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 50.00 
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 1 50.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม     
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 2 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 1 50.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 1 50.00 

 

2.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที่ 4.8 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อม
ถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ 8 (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า โดย
ภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.72) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละ
ด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มากที่สุด (3.81) และมีความคาดหวังในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ น้อยที่สุด 
(3.64) 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (3.67) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ยกเว้นด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มากท่ีสุด (3.94) และมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก น้อยที่สุด (3.50) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
น้อยกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (-0.05) 
 
ตารางที่ 4.8  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสาย
บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ 8 (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 3.64 มาก  3.64 มาก 0.00 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.00 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 0.50 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 3.50 ปานกลาง  4.00 มาก -0.50 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 3.58 มาก  3.75 มาก -0.17 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 3.50 ปานกลาง  4.00 มาก -0.50 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
3.50 ปานกลาง 

 
3.50 ปานกลาง 0.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่อง
รับความคดิเห็น/ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

3.50 ปานกลาง 
 

4.00 มาก -0.50 
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ตารางที่ 4.8  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต สายทางสวนส้ม บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสาย
บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่ 8 (ทต.ป่าไผ่) ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ต่อ) 

 
การให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.94 มาก  3.81 มาก 0.13 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.00 มาก 

 
4.00 มาก 0.00 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.00 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 0.50 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.50 ปานกลาง  3.67 มาก -0.17 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
3.50 ปานกลาง 

 
3.50 ปานกลาง 0.00 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.00 มาก 
 

4.00 มาก 0.00 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

3.00 ปานกลาง 
 

3.50 ปานกลาง -0.50 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

3.00 ปานกลาง 
 

3.50 ปานกลาง -0.50 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 3.50 ปานกลาง  4.00 มาก -0.50 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 3.50 ปานกลาง  3.00 ปานกลาง 0.50 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ี

จอดรถ 
3.50 ปานกลาง 

 
3.50 ปานกลาง 0.00 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ใน
โครงการ 

3.50 ปานกลาง 
 

4.00 มาก -0.50 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 3.67 ปานกลาง  3.72 มาก -0.05 
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2.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay)  
สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 ต.ป่าบ่อง เชื่อมบ้านล้อง ม. 2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง  
จ.ลำพูน 

 
3.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

64 และเพศ คิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 21 ราย คิด
เป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 24 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ 
ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 28 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  จำนวน 
18 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 26 (ตารางท่ี 4.9) 

 
ตารางที่ 4.9  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธภิาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 32 64.00 
หญิง 18 36.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 3 6.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 6 12.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 8 16.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 21 42.00 
มากกว่า 60 ปี 12 24.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 14 28.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 12.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 36.00 
ปวช./ปวส. 6 12.00 
ปริญญาตรี 6 12.00 
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ตารางที่ 4.9  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธภิาพของโครงการ (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 13 26.00 
เกษตรกร 18 36.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 4 8.00 
พนักงานเอกชน 7 14.00 
ข้าราชการบำนาญ 3 6.00 
รับจ้างทั่วไป 3 6.00 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 2 4.00 

 
3.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 5 
*1,282 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มี
ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง พ้ืนที่ผิวจราจร ขนาด 5 *1,282 ม. และถนนมีมาตรฐานตาม
แบบแปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วดัที่
กำหนดไว้ 
 

  

วัตถุประสงค ์
(Objectives) ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
3) เพื่อให้มีถนนมาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน 

1) ถนนใน
การสญัจร 

สาย
ทาง 

1 1 ข้อมูลจากรายงานสรุปผล
การดำเนินโครงการ และ
การสัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบ
โครงการ 

2) พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 
 

5 * 
1,282 ม. 

5 * 
1,282 ม. 

ข้อมูลจากรายงานสรุปผล
การดำเนินโครงการ และ
การสัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบ
โครงการ 

3) ถนน
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานสรุปผล
การดำเนินโครงการ และ
การสัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบ
โครงการ 
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3.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

3.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก เป็น
โครงการจ้างเหมาผู้รับเหมา ทางผู้รับเหมาทำงานล่าช้าเกินกำหนด 

 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ   ✓ 
 
3.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบล
ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,787,000 
บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,199,000 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 67.10 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,787,000 1,199,000 588,000 67.10 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่อง 
เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรง
ตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และ
โครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาการเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีการการเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที ่ 2 ตำบลปากบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที ่ 2 ตำบล      
ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
3.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี ้ว ัดและเป้าหมาย คือความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
84 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.10 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 
ตำบลปากบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวม

ผลลัพธ์ (Outcome) ของ
โครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

ลัพธ์ 
1) ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ร้อย
ละ 

80 84 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.20) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.11) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.30) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  
 
ตารางที ่ 4.10  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที ่ 2 
ตำบลปากบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.11 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.10 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 
หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 

3.90 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.24 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.16 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.08 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

4.16 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.12 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.30 มาก 
1. มาตรฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.18 มาก 
2. การคมนาคมในการขนสง่ และสัญจรเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 

4.34 มาก 

3. การป้องกันและการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของคนในชมุชน 4.38 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.20 มาก 
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3.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำ

โครงการในส่วนของวิธีในการก่อสร้าง เพ่ือความ
แข็งแรงของโครงสร้างที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สูงกว่า 

ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  ควรมีการประสานแผนกับหน่วยงานในพื้นท่ีและ

ประชาชน รวมถึงการชี้แจงให้ประชาชนได้รับ
ความเข้าใจแบบในการก่อสร้าง และเส้นทางเลี่ยง
พ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือความสะดวกในการสัญจรและ
การก่อสร้างภายในพ้ืนที่ 

ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

ควรที่จะมีการพิจารณาการก่อสร้างซ่อมแซมในระดับโครงสร้างเดิมของถนนเพ่ือความ
แข็งแรงของถนนในการสัญจร 

 
3.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้สุดสายทาง 
2. ควรเพิ่มไฟส่องสว่าง 
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3.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
 

3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่อง 
เชื ่อมบ้านล้อง หมู ่ที ่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  พบว่า กลุ ่มตัวอย่างผู ้ตอบ
แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
33.33 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.33 ประกอบอาชีพเกษตรกร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ และเจ้าของ
กิจการส่วนตัว คิดเป็นร้อยละเท่ากัน คือ 33.33 มีบทบาทภายในชุมชนผู้ร่วมกิจกรรม คิดเป็น    
ร้อยละ 66.67 และ ผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจาก
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. ส.จ. ในพื้นที่ ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์
ส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.33 (ตารางท่ี 4.11)  
 
ตารางที่ 4.11  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 3 100.00 

ชาย 1 33.33 
หญิง 2 66.67 

อาย ุ รวม 3 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 33.33 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 33.33 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 33.33 

ระดับการศึกษา  รวม 3 100.00 
ประถมศึกษา 1 33.33 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 33.33 
ปริญญาตรี 1 33.33 

อาชีพ รวม 3 100.00 
เกษตรกร 1 33.33 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 33.33 
เจ้าของกิจการส่วนตัว 1 33.33 

บทบาทภายในชุมชน รวม 3 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 33.33 
ผู้ร่วมกิจกรรม 2 66.67 
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ตารางที่ 4.11  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ต่อ) 

 
รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 
  

เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 1 20.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 1 20.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 1 20.00 
กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 20.00 
เว็บไซต์ส่วนกลาง 1 20.00 

 

3.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที่ 4.12 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบล
ปากบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.65) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้านกระบวนการ / ขั้นตอน
การบริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (3.67) และมี
ความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ น้อยที่สุด (3.58) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.27) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ มากที่สุด (4.38) และมีความพึงพอใจ
ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ น้อยที่สุด (4.17) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้ รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับที่คาดหวังไว้ (0.62) 
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ตารางที่ 4.12  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปาก
บ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.38 มาก  3.67 มาก 0.71 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.67 มาก 

 

3.67 มาก 1.00 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.22 มาก  3.67 มาก 0.56 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.00 มาก  3.33 ปานกลาง 0.67 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.00 มาก 

 
3.67 มาก 0.33 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.00 มาก 
 

3.67 มาก 0.33 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.17 มาก  3.58 มาก 0.58 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.00 มาก 

 
3.33 ปานกลาง 0.67 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.00 มาก  3.67 มาก 0.33 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.00 มาก  3.33 ปานกลาง 0.67 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.00 มาก  3.67 มาก 0.33 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.33 มาก 

 
3.67 มาก 0.67 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 

4.33 มาก 

 

3.67 มาก 0.67 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
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ตารางที่ 4.12  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปาก
บ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ต่อ) 

 
การให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 

ประเมิน 
 คะแนน 

ผลการ 

ประเมิน 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.30 มาก  3.67 มาก 0.63 

1. ความสะดวกในการเดินทางไปรบับริการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 

2. ความสะอาด ปลอดภัยของสถานท่ีให้บริการ/
อาคาร อบจ. 

4.33 มาก 

 

4.00 มาก 0.33 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ/์ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.33 มาก 

 

3.67 มาก 0.67 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เปน็ต้น 

4.33 มาก 

 

3.67 มาก 0.67 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 

7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 

8. ความสะดวก และความเพยีงพอของสถานท่ีจอด
รถ 

4.00 มาก 

 

3.33 ปานกลาง 0.67 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.27 มาก  3.65 มาก 0.62 

 
3.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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4. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะ
ริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

 
4.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 27 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 54 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 25 
ราย คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 32 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 16 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 (ตารางที่ 4.13) 

 
ตารางที่ 4.13  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 27 54.00 
หญิง 23 46.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 1 2.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 2 4.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 6 12.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 25 50.00 
มากกว่า 60 ปี 16 32.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 32 64.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 8 16.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 12.00 
ปวช./ปวส. 2 4.00 
ปริญญาตรี 2 4.00 

อาชีพ รวม 50 100.00 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 8 16.00 
เกษตรกร 40 80.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 2.00 
พนักงานเอกชน 1 2.00 
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4.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) คลองส่งน้ำ คสล. 1 แห่ง 2) ขนาดของคลองส่งน้ำ 1*1*170 เมตร 
และ 3) มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ. 1 แห่ง ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีคลองส่งน้ำ 
คสล. 1 แห่ง ขนาด 1*1*170 เมตร และมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ. 1 แห่ง แสดงว่า การ
ดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
 

 
4.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
4.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก เป็น
โครงการจ้างเหมาผู้รับเหมา ทางผู้รับเหมาทำงานล่าช้าเกินกำหนด 
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ   ✓ 
 

4.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน พบว่า โครงการได้รับ

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

ผลิต 

1) เ พ ื ่ อ บ ร ร เ ท า ค ว า ม
เดือดร้อนของประชาชน 

2) เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเดิมให้
สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3)  เพื ่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ำในช่วงฤดูแล้ง 

1)คลองส่งน้ำ 
คสล. 

แห่ง 1 1 ข้อมูลจากรายงาน
ผลการดำเนิน
โครงการ 

2)ขนาดของ
คลองส่งน้ำ 

เมตร 1*1*170 1*1*170 ข้อมูลจากรายงาน
ผลการดำเนิน
โครงการ 

3)มีแหล่งน้ำ
อุปโภคบรโิภคที่มี
คุณภาพ 

แห่ง 1 1 ข้อมูลจากรายงาน
ผลการดำเนิน
โครงการ 
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จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,001,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 476,000 บาท สรุปได้ว่า มี
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 47.55 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,001,000 476,000 525,000 47.55 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 
พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรม
และสามารถตรวจสอบได้ และโครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฏีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมือง
ศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของ
ผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 
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4.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่สามารถใช้ประโยชน์จากปริมาณน้ำที่
เพิ่มขึ้นจากคลองส่งน้ำที่ได้รับ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ ร้อยละ 81 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากปริมาณน้ำที่
เพ่ิมข้ึนจากคลองส่งน้ำที่
ได้รับ 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 81 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของ
ผู้ประเมิน 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.14 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน 
อ.แม่ทา จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.05) และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.03) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.07) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  
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ตารางที่ 4.14  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา 
จ.ลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.03 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.08 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.06 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.06 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.06 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.00 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
3.96 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.00 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.07 มาก 
1. มาตราฐานและความเหมาะสมของคลองส่งน้ำในโครงการ 4.06 มาก 
2. ช่วยป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน 4.08 มาก 
3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.06 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.05 มาก 
 

4.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
- 

 
4.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
4.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้าง

คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.
ลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 
50 ปี และระหว่าง 51 – 60 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน และ   
ผู้ร่วมกิจกรรม โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. และ ส.ท. หรือ ส.อบต. ใน
พ้ืนที่ (ตารางท่ี 4.15)  
 
ตารางที่ 4.15  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 2 100.00 

ชาย 2 100.00 
อาย ุ รวม 2 100.00 

ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 50.00 
ปริญญาตรี 1 50.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
เกษตรกร 1 50.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 50.00 
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ตารางที่ 4.15  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ต่อ) 

 
รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 50.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 50.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 2 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 1 50.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 1 50.00 

 

4.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.16 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุม
เงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.85) และเมื่อ
พิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมี
ความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด (4.00) และมี
ความคาดหวังในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (3.67) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.40) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด (4.50) 
และมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (4.17) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.55) 
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ตารางที่ 4.16  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา 
จ.ลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.43 มาก  3.71 มาก 0.71 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.50 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 1.00 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.17 มาก  3.67 มาก 0.50 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.00 มาก 
 

3.50 ปานกลาง 0.50 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 

4.50 มาก 

 

4.00 มาก 0.50 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
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ตารางที่ 4.16  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา 
จ.ลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.50 มาก 
 

4.00 มาก 0.50 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.50 มาก 
 

4.00 มาก 0.50 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.40 มาก  3.85 มาก 0.55 

 
4.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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5. โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 7R) 
ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน 

 
5.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

55.56 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44.44 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 37 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 68.52 รองลงมาคือ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.67 ด้านการศึกษา         
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.56 
รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 22.22 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.26 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็น
ร้อยละ 20.37 (ตารางที่ 4.17) 

 
ตารางที่ 4.17  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 54 100.00 

ชาย 30 55.56 
หญิง 24 44.44 

อายุ รวม 54 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 1 1.85 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 1.85 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 6 11.11 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 37 68.52 
มากกว่า 60 ปี 9 16.67 

ระดับการศึกษา รวม 54 100.00 
ประถมศึกษา 30 55.56 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 7.41 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 22.22 
ปวช./ปวส. 1 1.85 
ปริญญาตรี 6 11.11 
ปริญญาโท 1 1.85 
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ตารางที่ 4.17  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ(ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ รวม 54 100.00 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 11 20.37 
เกษตรกร 32 59.26 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 3 5.56 
พนักงานเอกชน 1 1.85 
ผู้ใหญ่บ้าน 5 9.26 
รับจ้างทั่วไป 1 1.85 
สมาชิกสภาจังหวัด 1 1.85 

 
5.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร 1 สายทาง 2) พ้ืนที่ผิวจราจร 5*5925 เมตร และ 
3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีถนนในการสัญจร 1 สาย
ทาง พ้ืนที่ผิวจราจร 5*5925 เมตร และมีถนนมาตรฐานตามแบบแปลน 1 งาน แสดงว่า การดำเนิน
โครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
 

 
5.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
5.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก เป็น

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การสญัจรไป-มา 
3) เพ ื ่อให ้ม ีถนนมาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ใช้ถนน 

1)ถนนในการ
สัญจร 

สายทาง 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

2)พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 5*5925 5*5925 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

3)ถนน
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 
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โครงการจ้างเหมาผู้รับเหมา ทางผู้รับเหมาทำงานล่าช้าเกินกำหนด 
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ   ✓ 
 

5.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สาย
ทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื ่อม ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน พบว่า 
โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 17,393,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,298,776 
บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 59.21 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

17,393,000 10,298,776 7,094,224 59.21 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ  โครงการถนนลาดยาง 
ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม ตำบลบ้านธิ     
จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้ และโครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีการการเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีการการเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
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ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคัน
คลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื ่อม ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน พบว่า โครงการมี
ความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
5.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
84 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.18 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ 
เชื่อม ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
(4.20) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.11) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.28) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ   

ผลลัพธ์ (Outcome) ของ
โครงการนี ้

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ร้อย
ละ 

80 84 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ตารางที่ 4.18  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการถนนลาดยาง 
ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม 
ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.11 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.06 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.06 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.30 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.13 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.15 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.11 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

3.96 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.28 มาก 
1. มาตราฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.28 มาก 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
4.28 มาก 

3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.30 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.20 มาก 

 
5.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

5.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน การดำเนินการของผู้รับเหมาล่าช้า จำเป็นต้อง

เร่งรัดไปทางผู้รับเหมา 
ด้านการประสานงาน  - 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการติดตาม ประเมินผล ควรมอบหมายผู้ที่ทำหน้าที่ในการติดตามและ

ประเมินผลโดยตรงอย่างชัดเจน 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

ควรขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่ใช้พื้นที่ร่วมกันให้
ช่วยกันดูแลรักษาถนน เช่น การหุ้มล้อรถเกี่ยวข้าว รถไถนาที่สัญจรบนถนนให้ดำเนินการหุ้มล้อเพ่ือ
ลดความเสียหายของพื้นผิวถนน 

 
5.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1.ต้องการให้สร้างสุดสายทาง 
2.ขอให้มีการขยายไหล่ทาง 
3.ต้องการให้เพิ่มโครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
4.ป้ายสัญญาณการจราจร ป้ายกำกับความเร็ว ป้ายระวังสัตว์เลี้ยง ไฟเกษตร 

 
5.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหว ังและความพึงพอใจของประชาชนต ่อ  โครงการ

ถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม 
ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ ้น 3 ราย เป็นเพศชาย    
คิดเป็นร้อยละ 100 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระหว่าง 41 – 50 ปี และมากกว่า 60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.67 และสูงกว่าปริญญาตรี       
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชน และสมาชิก
สภาจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 
และผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ.      
คิดเป็นร้อยละ 100 และ ส.จ. ในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 (ตารางท่ี 4.19)  
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ตารางที่ 4.19  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 3 100.00 

ชาย 3 100.00 
อาย ุ รวม 3 100.00 

ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 33.33 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 33.33 
มากกว่า 60 ปี 1 33.33 

ระดับการศึกษา  รวม 3 100.00 
ปริญญาตรี 2 66.67 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 33.33 

อาชีพ รวม 3 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 33.33 
พนักงานบริษัทเอกชน 1 33.33 
สมาชิกสภาจังหวัด 1 33.33 

บทบาทภายในชุมชน รวม 3 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 33.33 
ผู้ร่วมกิจกรรม 2 66.67 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 4 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 3 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 1 33.33 

 

5.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.20 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ 
เชื่อม ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.94) และ
เมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มากที่สุด (4.13) และมีความคาดหวังในด้าน
ช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (3.83) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.53) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ยกเว้นด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้าน
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เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มากที่สุด (4.67) และมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการ
บริการ น้อยที่สุด (4.29) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.59) 
 
ตารางที่ 4.20  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ

10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื ่อม 
ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.29 มาก  3.86 มาก 0.43 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.33 มาก 

 

3.67 มากที่สุด 0.67 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.00 มาก  3.67 มากที่สุด 0.33 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.33 มาก  3.67 มากที่สุด 0.67 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.56 มากที่สุด  3.83 มาก 0.72 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.67 มากที่สุด 

 
3.67 มาก 1.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.67 มากที่สุด 
 

3.67 มาก 1.00 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.13 มาก 0.54 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.67 มากที่สุด 

 
4.33 มาก 0.33 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.67 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.67 
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ตารางที่ 4.20  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ
10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื ่อม 
ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

4.67 มากที่สุด 

 

4.00 มาก 0.67 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.59 มากที่สุด  3.96 มาก 0.63 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.67 มากที่สุด  3.67 มาก 1.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.67 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.67 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.67 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 0.67 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.33 มาก 
 

4.00 มาก 0.33 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.33 มาก 

 
4.00 มาก 0.33 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.53 มากที่สุด  3.94 มาก 0.59 

 
5.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือ
แจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
6.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
6.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 30 คิด

เป็นร้อยละ 60 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 16 
ราย คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ มากกว่า 60 ปี และระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 
และร้อยละ 26 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 24 ด้าน
อาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมา
คือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 34 (ตารางท่ี 4.21) 

 
ตารางที่ 4.21  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 20 40.00 
หญิง 30 60.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 4 8.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 2 4.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 16 32.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 13 26.00 
มากกว่า 60 ปี 15 30.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 21 42.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 7 14.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 24.00 
ปวช./ปวส. 5 10.00 
ปริญญาตรี 4 8.00 
ปริญญาโท 1 2.00 
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ตารางที่ 4.21  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ(ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 17 34.00 
เกษตรกร 28 56.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 2.00 
พนักงานเอกชน 1 2.00 
ผู้ใหญ่บ้าน 2 4.00 
สมาชิกสภาจังหวัด 1 2.00 

 
6.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร 8*618 เมตร และ 
3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีถนนในการสัญจร 1 สาย
ทาง พื้นที่ผิวจราจร 8*618 เมตร และมีถนนมาตรฐานตามแบบแปลน 1 งาน แสดงว่า การดำเนิน
โครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
 

 
6.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
6.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก เป็น
โครงการจ้างเหมาผู้รับเหมา ทางผู้รับเหมาทำงานล่าช้าเกินกำหนด 

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 
3) เพื ่อให้มีถนนมาตรฐาน 
ป ล อ ด ภ ั ย ต ่ อ ช ี ว ิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน 

1)ถนนในการ
สัญจร 

สายทาง 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

2)พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 8*618 8*618 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

3)ถนน
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 
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การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ   ✓ 
 

6.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื ่อม ต.ห้วยยาบ       
อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
1,502,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,040,000 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 69.24 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,502,000 1,040,000 462,000 69.24 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ต.บ้านธิ 
เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่าย
ตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้ และ
โครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
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ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม  
ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
6.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
90 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.22 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-
ดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.50) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.19) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อคณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับชุมชน และข้อคณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและข้อมี

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ร้อยละ 80 90 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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การสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.81) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ  
 
ตารางที่ 4.22  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้รับผลประโยชน์จาก  โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอย
เวียง ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.19 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 3.50 ปานกลาง 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
3.52 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.36 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.42 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.48 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.52 มากที่สุด 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.54 มากที่สุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.81 มากที่สุด 
1. มาตรฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.82 มากที่สุด 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
4.82 มากที่สุด 

3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.80 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.50 มาก 

 
6.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน ผู้รับเหมาไม่ได้ดำเนินการตามแผน เนื่องจาก

ปัญหาการบริหารจัดการของผู้รับเหมาเอง 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
6.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1.เกิดอุบัติเหตุระหว่างก่อสร้างเนื่องจากไฟส่องสว่าง, ความชันระหว่างรอยต่อ 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการติดตั้งสัญญานไฟจราจรและสัญญานไฟส่องสว่างเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
2.ขอ่ให้ดำเนินการสร้างสุดสายทาง 

 
6.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

6.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง         
ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100 อายุระหว่าง 31 – 40 
ปี 41 – 50 ปี และมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็น 
ร้อยละ 66.67 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.33 ประกอบอาชีพรับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 66.67 และพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีบทบาท
ภายในชุมชนเป็นผู้ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 และผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดย
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. คิดเป็นร้อยละ 100 และส.จ. ในพื้นที่ คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 (ตารางท่ี 4.23)  
  



77 
 

ตารางที่ 4.23  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 3 100.00 

ชาย 3 100.00 
อาย ุ รวม 3 100.00 

ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 33.33 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 33.33 
มากกว่า 60 ปี 1 33.33 

ระดับการศึกษา  รวม 3 100.00 
ปริญญาตรี 2 66.67 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 33.33 

อาชีพ รวม 3 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 33.33 
พนักงานบริษัทเอกชน 1 33.33 
อ่ืนๆ (ข้าราชการบำนาญ) 1 33.33 

บทบาทภายในชุมชน รวม 3 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 33.33 
ผู้ร่วมกิจกรรม 2 66.67 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม     
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 3 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 1 33.33 

 

6.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.24 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง
บ้านธิ-ดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื ่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื ่อม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 
พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.99) และเมื่อพิจารณาความคาดหวัง
ในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้าน
กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มาก
ที่สุด (4.00) และมีความคาดหวังในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก น้อยที่สุด (3.96) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.33) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มากที่สุด (4.42) และมีความพึงพอใจในด้าน
ช่องทางในการให้บริการน้อยที่สุด (4.28) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.34) 
 
ตารางที่ 4.24  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง 
ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.29 มาก  4.00 มาก 0.29 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ หรือ
สื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.33 มาก 

 

4.00 มาก 0.33 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.28 มาก  4.00 มาก 0.28 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.00 มาก 

 
4.00 มาก 0.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.33 มาก 
 

4.00 มาก 0.33 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.42 มาก  4.00 มาก 0.42 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.33 มาก 

 
4.00 มาก 0.33 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.67 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.67 
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ตารางที่ 4.24  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง 
ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

4.33 มาก 

 

4.00 มาก 0.33 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.33 มาก  3.96 มาก 0.37 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.00 มาก  3.67 มาก 0.33 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.67 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.67 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.33 มาก 
 

4.00 มาก 0.33 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.00 มาก 
 

4.00 มาก 0.00 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.33 มาก 

 
4.00 มาก 0.33 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.33 มาก  3.99 มาก 0.34 

 
6.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3003 เช่ือมบ้านห้วยแทง ม.5 บ้าน
ทุ่งม่าน ม.4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
 

7.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

7.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

58 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 16 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 32 รองลงมาคือ ระหว่าง 20 – 30 ปี และระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 
20 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 23 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 46 รองลงมาคือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 26 (ตารางที่ 4.25) 

 
ตารางที่ 4.25  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 29 58.00 
หญิง 21 42.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 10 20.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 7 14.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 16 32.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 10 20.00 
มากกว่า 60 ปี 7 14.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 16 32.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 8.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 10.00 
ปริญญาตรี 23 46.00 
ปริญญาโท 2 4.00 
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ตารางที่ 4.25  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 5 10.00 
เกษตรกร 23 46.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 13 26.00 
พนักงานเอกชน 3 6.00 
ไม่ได้ทำงาน 5 10.00 
ธุรกิจส่วนตัว 1 2.00 

 
7.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 5 ม.*
525 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีถนน
ในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง พ้ืนที่ผิวจราจร ขนาด 5 ม.*525 ม. และถนนทีมาตรฐานตามแบบ
แปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 
 

  

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของ

โครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
3) เพื่อให้มีถนนมาตรฐาน 
ปลอดภ ั ย ต ่ อ ช ี ว ิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน 

1) ถนนใน
การสญัจร 

สาย
ทาง 

 

1 1 ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบโครงการ 

2) พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 5 ม.* 
525 ม. 

5 ม.* 
525 ม. 

ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบโครงการ 

3) ถนน
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานสรุปผลการ
ดำเนินโครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบโครงการ 
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7.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

7.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 
7.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหลวง ทล 3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 , บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอ 
บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1.506,000 บาท มีการ
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,118,000 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 74.24 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,506,000 1,118,000 388,000 74.24 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ทล 3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 , บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 4 
ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และโครงการไม่มีการ
รายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาการเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาการเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไม่มี ยึดตามฎีกาการเบิกจ่าย 
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง 
ทล 3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 , บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
7.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี ้ว ัดและเป้าหมาย คือความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
94.4 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.26 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ทล 3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 , 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 94.4 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.72) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.65) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การดำเนินการอย่างเพียงพอ และข้อมีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.80) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกหัวข้อ  
 
ตารางที่ 4.26  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ทล 3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งม่าน 
หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.65 มากที่สุด 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.70 มากที่สุด 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 
หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 

4.60 มากที่สุด 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.72 มากที่สุด 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.46 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.46 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

4.80 มากที่สุด 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.78 มากที่สุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.80 มากที่สุด 
1. มาตรฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.70 มากที่สุด 
2. การคมนาคมในการขนสง่ และสัญจรเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 

4.86 มากที่สุด 

3.  การป้องกันและการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของคนในชมุชน 4.84 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.72 มากที่สุด 
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7.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
7.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอสนับสนุนการซ่อม สร้างทางจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ควรดำเนินการจัดทำแปลนเบื้องต้นหรือการจัดทำโครงการที่ครอบคลุมเส้นทาง
ตลอดทั้งเส้น เพ่ือให้การสัญจรมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตลอดเส้นทาง 

 
7.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ทำงานไม่ต่อเนื่องอาจเกิดจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์ 
2. วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการอาจไม่มีความแข็งแรงพอแข็งแรงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดสรรงบประมาณหรือการดำเนินงานควรมีการทำงานให้เสร็จสิ้นทั้งสายของถนน

ในคราวเดียวกัน 
 

7.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
 

7.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ทล 3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 , บ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 
4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 
ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปี และระหว่าง 51 – 60 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนผู้นำชุมชน และ
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เจ้าหน้าที่ราชการในชุมชน โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจากเจ้าหน้าที่ของ  อบจ. (ตารางที่ 
4.27)  
 
ตารางที่ 4.27  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 2 100.00 

ชาย 2 100.00 

อาย ุ รวม 2 100.00 

ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 50.00 

ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 

ปริญญาตรี 2 100.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 

เกษตรกร 1 50.00 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 50.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 

ผู้นำชุมชน 1 50.00 
เจ้าหน้าที่ราชการในชุมชน 1 50.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 2 100.00 

เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 2 100.00 
 

7.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที่ 4.28 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวง ทล 3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที ่ 5 , บ้าน      
ทุ่งม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความ
คาดหวังในระดับปานกลาง (3.42) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก โดยมี
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ความคาดหวังในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (3.67) และมีความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ น้อยที่สุด (3.19) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.02) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (4.17) และมีความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ น้อยที่สุด (3.86) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับที่คาดหวังไว้ (0.60) 

 
ตารางที่ 4.28  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทางหลวง ทล 3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 , บ้านทุ่งม่าน หมู่
ที่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 3.86 มาก  3.50 ปานกลาง 0.36 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.00 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 0.50 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.50 มาก  3.00 ปานกลาง 1.50 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  3.33 ปานกลาง 0.67 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.00 มาก  3.00 ปานกลาง 1.00 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 3.50 ปานกลาง  3.00 ปานกลาง 0.50 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.00 มาก 

 
3.00 ปานกลาง 1.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่อง
รับความคดิเห็น/ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

4.00 มาก 
 

3.00 ปานกลาง 1.00 
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ตารางที่ 4.28  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางหลวง ทล 3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 , บ้านทุ่งม่าน หมู่
ที่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (ต่อ) 

 
การให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.06 มาก  3.19 ปานกลาง 0.88 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.00 มาก 

 
3.00 ปานกลาง 1.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.00 มาก  3.00 ปานกลาง 1.00 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.50 มาก  3.00 ปานกลาง 1.50 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.50 มาก  3.00 ปานกลาง 1.50 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 3.50 ปานกลาง  3.00 ปานกลาง 0.50 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.00 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 0.50 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.17 มาก  3.67 มาก 0.50 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.00 มาก 
 

3.50 ปานกลาง 0.50 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.50 มาก 
 

3.50 ปานกลาง 1.00 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

4.50 มาก 
 

4.00 มาก 0.50 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ี

จอดรถ 
4.50 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 1.00 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ใน
โครงการ 

3.50 ปานกลาง 
 

3.50 ปานกลาง 0.00 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.02 มาก  3.42 ปานกลาง 0.60 
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7.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

-เส้นทางการไปใช้บริการที ่อบจ.ไม่มีรถประจำทางผ่านทำให้ประชาชนมีความลำบาก
ในการไปอบจ. 

ข้อเสนอแนะ 
-ควรใส่ใจเรื่องคุณภาพเนื้องานมากกว่านี้ 
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8. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-
PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ 
เช่ือม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

 
8.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
8.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 29 คิด

เป็นร้อยละ 58 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 21 ราย คิด
เป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ ระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาคือ 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 26 
ราย คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22 (ตารางท่ี 4.29) 

 
ตารางที่ 4.29  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 21 42.00 
หญิง 29 58.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 3 6.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 7 14.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 9 18.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 10 20.00 
มากกว่า 60 ปี 21 42.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 31 62.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2 4.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 8.00 
ปวช./ปวส. 2 4.00 
ปริญญาตรี 9 18.00 
ไม่ได้เรียน 2 4.00 
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ตารางที่ 4.29  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ(ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 11 22.00 
เกษตรกร 26 52.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 5 10.00 
พนักงานเอกชน 3 6.00 
ไม่ได้ทำงาน 5 10.00 

 
8.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 6 ม.*
400 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีถนน
ในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 6 ม.*400 ม. และถนนทีมาตรฐานตามแบบ
แปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 
 

 
8.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
8.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้   

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
3) เพื ่อให้มีถนนมาตรฐาน 
ป ล อด ภ ั ย ต ่ อ ช ี ว ิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน 

1)ถนนในการ
สัญจร 

สายทาง 1 1 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

2)พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 6*400 6*400 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

3)ถนน
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
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การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ ✓   
 

8.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบ     
แอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 
วัดโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ เชื ่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  พบว่า โครงการได้ร ับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 1,058,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั ้งส ิ ้น 751,900 บาท สรุปได้ว ่า มี
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 71.07 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,058,000 751,900 306,100 71.07 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการซ่อมสร้างถนน
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบ
เหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีการ
เบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้และโครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
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ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17      
ต.น้ำดิบ เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
8.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
86.4 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.30 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการซ ่อมสร ้างถนนผ ิวจราจรแบบแอสฟัลท ์คอนกร ีต (โดยว ิธ ี  PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง 
จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.32) และเม่ือพิจารณา
ความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.21) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.43) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 86.4 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อการคมนาคมในการ
ขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 4.30  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการซ่อมสร้างถนน

ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สาย
ทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.
ลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.21 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.38 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
3.96 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.30 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.30 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.06 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.16 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.32 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.43 มาก 
1. มาตรฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.30 มาก 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
4.52 มากที่สุด 

3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.46 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.32 มาก 

 
8.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

8.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 



95 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

ประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนดำเนินการต่อเนื่อง
ให้สุดสายทาง 

 
8.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1.การดำเนินการไม่มีการแจ้งทางชุมชนทำให้เกิดปัญหาในการไปตัดกิ่งลำไยของชาวบ้าน 
2.การก่อสร้างขอบถนนสูงมากทำให้การเดินทางของชาวบ้านลำบากน่าจะปรับให้เป็นเนิน

ให้ดี 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรดำเนินโครงการให้หมดทั้งเส้นทางไม่ควรทำเป็นจุดๆ 
 

8.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
 

8.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการซ่อมสร้าง

ถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้าน
น้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 
ปีและระหว่าง 41 – 50 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับ
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน และผู้ร่วมกิจกรรม โดยรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. และกำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน (ตารางท่ี 4.31)  
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ตารางที่ 4.31  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 2 100.00 
ชาย 1 50.00 
หญิง 1 50.00 

อาย ุ รวม 2 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
ปริญญาตรี 2 100.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
เกษตรกร 1 50.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 50.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 50.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 50.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 2 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 1 50.00 
กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 50.00 

 

8.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.32 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการซ่อมสร ้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกร ีต (โดยว ิธ ี  PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่า
ซาง จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับปานกลาง (3.46) และเมื่อ
พิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางทุกดา้น 
โดยมีความคาดหวังในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก มากที่สุด (3.50) และมีความคาดหวังในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อย
ที่สุด (3.33) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (3.85) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ยกเว้นด้านช่องทางในการให้บริการในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการบริการ มากที่สุด (4.14) และมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด 
(3.42) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.39) 
 
ตารางที่ 4.32  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการซ่อมสร้างถนนผิว

จราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สาย
ทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง 
จ.ลำพูน 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.14 มาก  3.50 ปานกลาง 0.64 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.50 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 1.00 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 3.42 ปานกลาง  3.33 ปานกลาง 0.08 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การ

ให้บริการ 
3.50 ปานกลาง 

 
3.50 ปานกลาง 0.00 

3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/

โทรสาร 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 
Media) 

3.00 ปานกลาง 
 

3.00 ปานกลาง 0.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่อง
รับความคดิเห็น/ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

3.00 ปานกลาง 
 

3.00 ปานกลาง 0.00 
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ตารางที่ 4.32  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการซ่อมสร้างถนนผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สาย
ทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง 
จ.ลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.13 มาก  3.50 ปานกลาง 0.63 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.00 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 0.50 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.72 มาก  3.50 ปานกลาง 0.22 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.00 มาก 
 

3.50 ปานกลาง 0.50 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.00 มาก 
 

3.50 ปานกลาง 0.50 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

3.50 ปานกลาง 
 

3.50 ปานกลาง 0.00 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ี

จอดรถ 
3.50 ปานกลาง 

 
3.50 ปานกลาง 0.00 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ใน
โครงการ 

3.50 ปานกลาง 
 

3.50 ปานกลาง 0.00 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 3.85 มาก  3.46 ปานกลาง 0.39 
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8.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay)  
สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ม. 2 ต.บ้านเรือน เชื่อมบ้านตอนตอง ม. 4    
ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

 
9.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
9.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

58 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 16 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 32 รองลงมาคือ ระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ ประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 32 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 21 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 42 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 24 (ตารางท่ี 4.33) 

 
ตารางที่ 4.33  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 21 42.00 
หญิง 29 58.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 6 12.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 15 30.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 16 32.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 6 12.00 
มากกว่า 60 ปี 7 14.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 16 32.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2 4.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 26.00 
ปวช./ปวส. 2 4.00 
ปริญญาตรี 17 34.00 
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ตารางที่ 4.33  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 12 24.00 
เกษตรกร 21 42.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 6 12.00 
พนักงานเอกชน 8 16.00 
ไม่ได้ทำงาน 3 6.00 

 
9.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 4 * 
865 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีถนน
ในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 4 * 865 ม. และถนนมีมาตรฐานตามแบบ
แปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 
 

  

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 
3) เพื ่อให ้ม ีถนนมาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ใช้ถนน 

1) ถนนใน
การสญัจร 

สาย
ทาง 

1 1 ข้อมูลจากรายงานสรุปผล
การดำเนินโครงการ และ
การสัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบ
โครงการ 

2) พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 4 * 
865 ม. 

4 * 
865 ม. 

ข้อมูลจากรายงานสรุปผล
การดำเนินโครงการ และ
การสัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบ
โครงการ 

3) ถนน
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานสรุปผล
การดำเนินโครงการ และ
การสัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบ
โครงการ 
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9.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

9.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 
9.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านดอน
ตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 1,100,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั ้งส ิ ้น 723,000 บาท สรุปได้ว ่า มีประสิทธิภาพ
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 65.73 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,100,000 723,000 377,000 65.73 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านเรือน เชื ่อมบ้านดอนตอง หมู ่ที ่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พบว่า 
โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถตรวจสอบได ้และโครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไม่มี  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านดอนตอง 
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 
100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
9.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี ้ว ัดและเป้าหมาย คือความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
94.20 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.34 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้า
ตาเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัด

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

ลัพธ์ 
ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 94.20 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.71) และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.57) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อมีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน และข้อมีการ
ติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ มีความพึงพอใจระดับมาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.85) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจใน   
แต่ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกหัวข้อ  
 
ตารางที ่ 4.34  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตา
เขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.57 มากที่สุด 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.58 มากที่สุด 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 
หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 

4.38 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.84 มากที่สุด 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.52 มากที่สุด 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.42 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

4.62 มากที่สุด 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.60 มากที่สุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.85 มากที่สุด 
1. มาตราฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.78 มากที่สุด 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพยส์ินมากข้ึน 

4.90 มากที่สุด 

3. การป้องกันและการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของคนในชมุชน 4.88 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.71 มากที่สุด 
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9.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
9.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
9.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรขยายถนนให้มากกว่านี้เพื่อความสะดวกต่อการสวนทางของรถยนต์ 
2. ควรดำเนินการปรับปรุงทั้งเส้นทางในคราวเดียว 

 
9.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

9.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระหว่าง 
41 – 50 ปี และระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละเท่ากัน คือ 33.33 จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. / อนุปริญญา และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละเท่ากัน คือ 33.33 
ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที ่ในพื ้นรับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
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รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่
ของ อบจ. ทั้งหมด รองลงมาคือ ส.จ. ในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 (ตารางท่ี 4.35)  
 
ตารางที่ 4.35  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 3 100.00 

ชาย 3 100.00 
อาย ุ รวม 3 100.00 

ระหว่าง 20 – 30 ป ี 1 33.33 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 33.33 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 33.33 

ระดับการศึกษา  รวม 3 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 33.33 
ปวส. / อนุปริญญา 1 33.33 
ปริญญาตรี 1 33.33 

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

บทบาทภายในชุมชน รวม 3 100.00 
ผู้นำชุมชน 2 66.67 
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 1 33.33 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 3 133.33 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 3 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 1 33.33 

 

9.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที่ 4.36 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว 
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.96) และเมื่อพิจารณาความคาดหวัง
ในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้านสิ่ง
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อำนวยความสะดวก มากที่สุด (4.19) และมีความคาดหวังในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อย
ที่สุด (3.67) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.00) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มากที่สุด (4.13) และมีความพึงพอใจในด้าน
ช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (3.78) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับที่คาดหวังไว้ (0.05) 

 
ตารางที่ 4.36  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริม

ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.00 มาก  3.90 มาก 0.10 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ หรือ
สื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.00 มาก 

 

4.00 มาก 0.00 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 3.67 มาก  3.67 มาก 0.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 3.67 มาก  3.67 มาก 0.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 3.67 มาก  3.67 มาก 0.00 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 3.78 มาก  3.67 มาก 0.11 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  3.67 มาก 0.33 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.00 มาก  3.67 มาก 0.33 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 3.67 มาก  3.67 มาก 0.00 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 3.67 มาก  3.67 มาก 0.00 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
3.67 มาก 

 
3.67 มาก 0.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.67 มาก 
 

3.67 มาก 0.00 
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ตารางที่ 4.36  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน (ต่อ) 

 
การให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.13 มาก  4.04 มาก 0.08 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.67 มากที่สุด 

 
4.33 มาก 0.33 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.00 มาก 

 
4.00 มาก 0.00 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

3.67 มาก 

 

4.00 มาก -0.33 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 3.67 มาก  4.00 มาก -0.33 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.11 มาก  4.19 มาก -0.07 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.33 มาก  4.33 มาก 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.00 มาก 

 
4.00 มาก 0.00 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.33 มาก 
 

4.33 มาก 0.00 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.33 มาก 
 

4.33 มาก 0.00 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.00 มาก  4.33 มาก -0.33 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.00 มาก  4.33 มาก -0.33 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.00 มาก  3.67 มาก 0.33 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.33 มาก 

 
4.33 มาก 0.00 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 3.67 มาก  4.00 มาก -0.33 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.00 มาก  3.95 มาก 0.05 
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9.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าเดิม 
2.ควรมีการชี้แจ้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้นำชุมชนใกล้เคียงเนื่องจากการปรับปรุง

ไม่ถึงเขตข้างเคียงทำให้เกิดคำถามจากประชาชน 
3.มีการเปลี่ยนแปลงห้องทำงานของแต่ละฝ่ายบ่อยทำให้เกิดการสับสน 
4.สิ่งอำนวยความสะดวกของคนชราและคนพิการไม่มีป้ายบอกให้ชัดเจนและไม่

ค่อยเห็น 
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10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ. 10005 
บ้านม้า-ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 
(ถนนถ่ายโอน) 
 

10.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

10.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

60 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 19 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 38 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 26 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่าง    
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพอิสระ/ค้าขายจำนวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 76 (ตารางท่ี 4.37) 

 
ตารางที่ 4.37  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 30 60.00 
หญิง 20 40.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 5 10.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 9 18.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 13 26.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 19 38.00 
มากกว่า 60 ปี 4 8.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 13 26.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 8 16.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 26.00 
ปวช./ปวส. 2 4.00 
ปริญญาตรี 14 28.00 
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ตารางที่ 4.37  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

นักเรียน/นักศึกษา 1 2.00 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 38 76.00 
เกษตรกร 3 6.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 7 14.00 
รับจ้างทั่วไป 1 2.00 

 
10.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) รางระบายน้ำ จำนวน 1 ราง 2) ขนาดของรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด
รางคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 *235 ม. และ 3) รางระบายน้ำมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน 
ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีระบายน้ำ จำนวน 1 ราง ขนาดของรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 5 *235 ม. และรางระบายน้ำมีมาตรฐานตามแบบแปลน แสดงว่า การดำเนิน
โครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
 

  

วัตถุประสงค์(Objectives) 
ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 

หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้า 

หมาย 
ผล 

ผลิต 

1) เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในการคมนาคม 
2) เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
3) เพ่ือให้มีถนน
มาตรฐาน ปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ใช้ถนน 

1) รางระบาย
น้ำ 

จำนวน 1 1 ข้อมูลจากรายงาน
สรุปผลการดำเนิน
โครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
โครงการ 

2) ขนาดของ
รางระบายน้ำ
พร้อมฝาปิดราง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เมตร 5 * 
235 ม. 

5 * 
235 ม. 

ข้อมูลจากรายงาน
สรุปผลการดำเนิน
โครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
โครงการ 

3) รางระบายน้ำ
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงาน
สรุปผลการดำเนิน
โครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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10.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

10.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 
10.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ 10005 บ้านม้า – ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)  พบว่า โครงการได้ร ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
743,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 650,000 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 87.48 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

743,000 650,000 93,000 87.48 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ 10005 บ้านม้า – ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูม้า 
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรง
ตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และ
โครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส  
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไม่มี  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบ
สายทาง ลพ.ถ 10005 บ้านม้า – ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
10.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 89.60 แสดงว่า การดำเนินโครงการมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.38 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ 10005 บ้านม้า – ร่องส้าว 
บริเวณซุ้มประตูม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)  พบว่า โดย

ผลลัพธ์ (Outcome) ของ
โครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

ลัพธ์ 
1) ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 89.60 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของ  
ผู้ประเมิน 
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ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.48) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.36) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อกิจกรรมของโครงการมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.59) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกหัวข้อ  
 
ตารางที่ 4.38  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ 10005 บ้านม้า – ร่องส้าว บริเวณ
ซุ้มประตูม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.36 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.16 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 
หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 

4.16 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.58 มากที่สุด 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.46 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.42 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

4.42 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.32 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.59 มากที่สุด 
1. มาตราฐานและความเหมาะสมของรางระบายนำ้ในโครงการ 4.54 มากที่สุด 
2. ช่วยลดปัญหานำ้ท่วมขังบนถนน ทำให้เดินทางไดส้ะดวกและปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพยส์ินมากข้ึน 

4.64 มากที่สุด 

3. การป้องกันและการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของคนในชมุชน 4.60 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.48 มาก 
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10.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
10.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพ้ืนที่จัดทำแบบงานเบื้องต้น เพ่ือลดระยะเวลาใน
การจัดทำแปลนมาตรฐานทั้งนี้การจัดทำแบบเบื้องต้นจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบื้องต้นนั้น
จะทำแบบได้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่นั้น 

 
10.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. มีการปิดถนนหน้าร้านยาวนาน ลูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้าภายในร้านได้ 
2. การประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยงานไม่ทราบรายละเอียด 

ข้อเสนอแนะ 
1. ต้องการให้ประชาคมวันอาทิตย์ 
2. เป็นโครงการที่ดีลดปัญหาให้ชุมชน 
3. ข้อให้มีไฟกิ่งในการส่องสว่างระหว่างทาง 

 
10.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

10.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้าง      

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ 10005 บ้านม้า – ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตู
ม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ)  พบว่า กลุ ่มตัวอย่าง       
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 3 ราย เป็นเพศชายทั้งหมด อายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็น     
ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 จบการศึกษาในระดับ
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ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.33 ประกอบ
อาชีพเกษตรกร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ และเจ้าของกิจการส่วนตัว คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 
33.33 มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ผู้ร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจากเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ส.ท. หรือ      
ส.อบต. ในพื้นที่ และเว็บไซต์กลาง คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 33.33 (ตารางท่ี 4.39)  
 
ตารางที่ 4.39  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 3 100.00 
ชาย 3 100.00 

อาย ุ รวม 3 100.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 33.33 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 2 66.67 

ระดับการศึกษา  รวม 3 100.00 
ประถมศึกษา 1 33.33 
ปริญญาตรี 2 66.67 

อาชีพ รวม 3 100.00 
เกษตรกร 1 33.33 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 33.33 
เจ้าของกิจการส่วนตัว 1 33.33 

บทบาทภายในชุมชน รวม 3 100.00 
ผู้นำชุมชน 2 66.67 
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 33.33 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 3 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 1 33.33 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 1 33.33 
เว็บไซต์กลาง 1 33.33 

 

10.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที่ 4.40 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ 10005 บ้านม้า – ร่องส้าว บริเวณ
ซุ้มประตูม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) พบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (4.09) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า 
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ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้านกระบวนการ / ขั้นตอน
การบริการ มากที่สุด (4.19) และมีความคาดหวังในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (4.00) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.26) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน ยกเว้นด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการอยู ่ในระดับมาก และด้านช่องทางในการ
ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (5.00) 
และมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (3.50) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับที่คาดหวังไว้ (0.17) 

 
ตารางที่ 4.40  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ 10005 บ้านม้า – ร่องส้าว บริเวณซุ้ม
ประตูม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 3.95 มาก  4.19 มาก -0.24 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.00 มาก 

 

4.33 มาก -0.33 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.00 มาก  4.33 มาก -0.33 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.33 มาก  4.33 มาก 0.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.00 มาก  4.33 มาก -0.33 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 3.67 มาก  4.00 มาก -0.33 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 3.67 มาก  4.00 มาก -0.33 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
ด้านช่องทางในการให้บริการ 3.50 ปานกลาง  4.00 มาก -0.50 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 3.67 มาก  4.00 มาก -0.33 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 3.33 ปานกลาง  4.00 มาก -0.67 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
3.00 ปานกลาง 

 
4.00 มาก -1.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.00 ปานกลาง 
 

4.00 มาก -1.00 
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ตารางที่ 4.40  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ 10005 บ้านม้า – ร่องส้าว บริเวณซุ้ม
ประตูม้า ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) (ต่อ) 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.58 มากที่สุด  4.04 มาก 0.54 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.00 มาก 

 
4.00 มาก 0.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.67 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.67 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

4.67 มากที่สุด 

 

4.00 มาก 0.67 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.67 มากที่สุด  4.33 มาก 0.33 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5.00 มากที่สุด  4.11 มาก 0.89 

1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
5.00 มากที่สุด 

 
4.33 มาก 0.67 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

5.00 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 1.00 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 1.00 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
5.00 มากที่สุด 

 
4.33 มาก 0.67 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.26 มาก  4.09 มาก 0.17 

 

10.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
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11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื ่อมบ้านหลุก ม. 8              
ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
11.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
11.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

54 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง มากกว่า 60 ปี จำนวน 20 ราย คิด
เป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ 
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 21 
ราย คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 38 (ตารางท่ี 4.41) 

 
ตารางที่ 4.41  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 27 54.00 
หญิง 23 46.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 2 4.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 8 16.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 11 22.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 9 18.00 
มากกว่า 60 ปี 20 40.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 24 48.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 2.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 14.00 
ปวช./ปวส. 6 12.00 
ปริญญาตรี 12 24.00 
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ตารางที่ 4.41  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ (ต่อ) 
 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 19 38.00 
เกษตรกร 21 42.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2 4.00 
ไม่ได้ทำงาน 8 16.00 

 
11.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 5 ม 
*682 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มี
ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 5 ม *682 ม. และถนนมีมาตรฐานตาม
แบบแปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 
 

  

วัตถุประสงค์(Objectives)ของ
โครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 

หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้า 

หมาย 
ผล 

ผลิต 

1) เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในการคมนาคม 
2) เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
3) เพ่ือให้มีถนนมาตรฐาน 
ปลอดภ ัยต ่อช ี ว ิ ตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน 

1) ถนนใน
การสัญจร 

สาย
ทาง 

1 1 ข้อมูลจากรายงาน
สรุปผลการดำเนิน
โครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
โครงการ 

2) พ้ืนที่ผิว
จราจร 

เมตร 5 ม * 
682 ม. 

5 ม * 
682 ม. 

ข้อมูลจากรายงาน
สรุปผลการดำเนิน
โครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
โครงการ 

3) ถนน
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงาน
สรุปผลการดำเนิน
โครงการ และการ
สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
โครงการ 



121 
 

11.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

11.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากเป็น
โครงการจ้างเหมาผู้รับเหมา ทางผู้รับเหมาทำงานล่าช้าเกินกำหนด 

 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ   ✓ 
 
11.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้าน
หลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
1,110,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 722,000 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 65.05 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,110,000 722,000 388,000 65.05 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6        
ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่าย
ตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้ และ
โครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาการเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาการเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไม่มี  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื ่อมบ้านหลุก ม. 8         
ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
11.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี ้ว ัดและเป้าหมาย คือความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
90.60 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.42 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมือง
เหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โดย

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

ลัพธ์ 
1) ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 90.60 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.53) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
ในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.39) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อกิจกรรมของโครงการมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และข้อมีการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ใน
การดำเนินการอย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.66) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกหัวข้อ  
 
ตารางที ่ 4.42  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมือง
เหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.39 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.18 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 
หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 

4.34 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.60 มากที่สุด 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.52 มากที่สุด 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.32 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

4.42 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.36 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.66 มากที่สุด 
1. มาตรฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.62 มากที่สุด 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 

4.68 มากที่สุด 

3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.68 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.53 มากที่สุด 
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11.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากเข้าพ้ืนที่ล่าช้า 

หากแต่สามารถดำเนินงานสำเร็จตามแบบที่
กำหนด 

ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

1. การดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนควรที่จะมีการออกแบบแปลนการซ่อมสร้างที่
ครอบคลุมสายทางเชื่อมต่อเดิมเพ่ือให้สะดวกต่อการสัญจร 

2. การจัดสรรงบการซ่อม สร้างในแต่ละพ้ืนที่ควรมีจัดสรรงบอย่างพอเพียงสอดคล้องกับ
แบบก่อสร้างซ่อมแซมที่ตลอดเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 
11.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอให้มีไหล่ทาง และราวกั้นกันตกตลอดทาง 
2. ขอป้ายสัญญาณจราจร, ไฟตาแมวบนถนน 
3. สำรวจทางเชื่อมในซอยต่างๆ 

 
11.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

11.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6        
ต.หนองช้างคืน เชื ่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า กลุ ่มตัวอย่าง           
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ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชายทั้งหมด อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ระหว่าง 
41 – 50 ปี และระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 33.33 จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ปวส. / อนุปริญญา และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 33.33 ประกอบอาชีพ
เกษตรกร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 33.33 มี
บทบาทภายในชุมชนเป็นผู้ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ ผู้นำชุมชน คิดเป็น       
ร้อยละ 33.33 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจากเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ส.ท. หรือ ส.อบต. ใน
พ้ืนที่ และผู้ดำเนินการเสนอเรื่อง คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 33.33 (ตารางท่ี 4.43)  
 
ตารางที่ 4.43  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 3 100.00 

ชาย 3 100.00 
อาย ุ รวม 3 100.00 

ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 33.33 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 33.33 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 33.33 

ระดับการศึกษา  รวม 3 100.00 
ประถมศึกษา 1 33.33 
ปวส. / อนุปริญญา 1 33.33 
ปริญญาตรี 1 33.33 

อาชีพ รวม 3 100.00 
เกษตรกร 1 33.33 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 33.33 
พนักงานบริษัทเอกชน 1 33.33 

บทบาทภายในชุมชน รวม 3 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 33.33 
ผู้ร่วมกิจกรรม 2 66.67 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 3 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 1 33.33 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 1 33.33 
ดำเนินการเสนอเรื่อง 1 33.33 
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11.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที่ 4.44 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ  
ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (4.00) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.74) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ยกเว้นด้านช่องทางในการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มากที่สุด (4.96) และมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (4.44) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับที่คาดหวังไว้ (0.74) 

 
ตารางที่ 4.44  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริม

ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6      
ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.90 มากที่สุด  4.00 มาก 0.90 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 

 

4.00 มาก 1.00 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
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ตารางที่ 4.44  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6   
ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (ต่อ) 

 
การให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.44 มาก  4.00 มาก 0.44 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.00 มาก 

 
4.00 มาก 0.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.00 มาก 
 

4.00 มาก 0.00 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.96 มากที่สุด  4.00 มาก 0.96 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.67 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.67 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
5.00 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 1.00 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

5.00 มากที่สุด 

 

4.00 มาก 1.00 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
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ตารางที่ 4.44  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6 ต.
หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (ต่อ) 

 
การให้บริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.67 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.67 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.67 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 0.67 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.67 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 0.67 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.67 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.67 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.74 มากที่สุด  4.00 มาก 0.74 

 
11.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่    
วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

 
12.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
12.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 29 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 58 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 
16 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ระหว่าง 41 – 50 ปี และมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24 และร้อยละ 20 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 
20 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 
รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 38 (ตารางท่ี 4.45) 

 
ตารางที่ 4.45  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 29 58.00 
หญิง 21 42.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 7 14.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 5 10.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 12 24.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 16 32.00 
มากกว่า 60 ปี 10 20.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 29 58.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 10 20.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 12.00 
ปวช./ปวส. 3 6.00 
ปริญญาตรี 2 4.00 
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ตารางที่ 4.45  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ(ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 19 38.00 
เกษตรกร 24 48.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 2.00 
พนักงานเอกชน 1 2.00 
ธุรกิจส่วนตัว 2 4.00 
รับจ้างทั่วไป 3 6.00 

 
12.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 4 ม.*
570 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีถนน
ในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 4 ม.*570 ม. และถนนมีมาตรฐานตามแบบ
แปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 
 

  

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 
3) เพื ่อให้มีถนนมาตรฐาน 
ป ล อ ด ภ ั ย ต ่ อ ช ี ว ิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน 

1)ถนนในการ
สัญจร 

สายทาง 1 1 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

2)พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 4 ม.* 
570 ม. 

4 ม.* 
570 ม. 

ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

3)ถนน
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
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12.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

12.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

12.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง ทล.3008 เชื ่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 1,281,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั ้งส ิ ้น 949,400 บาท สรุปได้ว ่า มี
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 74.11 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,281,000 949,400 331,600 74.11 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน พบว่า โครงการ
มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้และโครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.
3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 
100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
12.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
88 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.46 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้  

ผลลัพธ์ (Outcome)  
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 88 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.40) และเม่ือพิจารณา
ความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.30) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.50) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อมาตราฐานและความ
เหมาะสมของถนนในโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.46  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
 

ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.30 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.02 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.24 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.48 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.48 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.46 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.20 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.22 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.50 มาก 
1. มาตราฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.52 มากที่สุด 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
4.50 มาก 

3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.48 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.40 มาก 
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12.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
12.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
12.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
12.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

12.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 
40 ปีและระหว่าง 51 – 60 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 
โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. และ ส.จ. ในพื้นที่ (ตารางที่ 4.47)  
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ตารางที่ 4.47  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 2 100.00 
ชาย 1 50.00 
หญิง 1 50.00 

อาย ุ รวม 2 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 50.00 
ปริญญาตรี 1 50.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 50.00 
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 1 50.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด     
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 2 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 2 100.00 

 

12.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.48 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ 
จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.72) และเม่ือพิจารณาความ
คาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวัง
ในด้านช่องทางในการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (3.75) และมีความคาดหวัง
ในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ น้อยที่สุด (3.64) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (3.84) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (3.94) และมีความพึงพอใจในด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก น้อยที่สุด (3.72) 
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.12) 
 
ตารางที่ 4.48  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 3.86 มาก  3.64 มาก 0.21 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.00 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 0.50 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 3.83 มาก  3.75 มาก 0.08 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 3.50 ปานกลาง  4.00 มาก -0.50 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม  4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่อง

รับความคดิเห็น/ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.94 มาก  3.75 มาก 0.19 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.50 ปานกลาง 

 
4.00 มาก 0.50 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.00 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 0.50 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 3.50 ปานกลาง  3.50 ปานกลาง 0.00 
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ตารางที่ 4.48  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.72 มาก  3.72 มาก 0.00 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
3.50 ปานกลาง 

 
3.50 ปานกลาง 0.00 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.00 มาก 
 

4.00 มาก 0.00 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

3.50 ปานกลาง 
 

3.50 ปานกลาง 0.00 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

3.50 ปานกลาง 
 

4.00 มาก -0.50 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 3.50 ปานกลาง  4.00 มาก -0.50 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.00 มาก  3.00 ปานกลาง 1.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 3.50 ปานกลาง  4.00 มาก -0.50 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 3.84 มาก  3.72 มาก 0.12 

 
12.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าเดิม 
2.ผู้รับเหมาควรแจ้งการลงพ้ืนที่หรือติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้นำชุมชน, ส่วน

ราชการ เจ้าของพ้ืนที่ 
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13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการใน
พระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย 
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
13.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
13.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 28 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 56 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปีจำนวน 14 
ราย คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ ระหว่าง 20 – 30 ปี และระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
22 และร้อยละ 20 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 
32 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 
รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 26 (ตารางท่ี 4.49) 

 
ตารางที่ 4.49  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 28 56.00 
หญิง 22 44.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ต่ำกว่า 20 1 2.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 11 22.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 8 16.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 14 28.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 10 20.00 
มากกว่า 60 ปี 6 12.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 21 42.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 16 32.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 6.00 
ปวช./ปวส. 10 20.00 
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ตารางที่ 4.49  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ(ต่อ) 
 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

นักเรียน/นักศึกษา 1 2.00 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 13 26.00 
เกษตรกร 31 62.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2 4.00 
พนักงานเอกชน 2 4.00 
แม่บ้าน 1 2.00 

 
13.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 5 
ม.*400 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มี
ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 5 ม.*400 ม. และถนนมีมาตรฐานตาม
แบบแปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 
 

  

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 
3) เพื ่อให้มีถนนมาตรฐาน 
ป ล อด ภ ั ย ต ่ อ ช ี ว ิ ต และ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน 

1)ถนนในการ
สัญจร 

สาย
ทาง 

1 1 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

2)พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 5 ม.* 
400 ม. 

5 ม.* 
400 ม. 

ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

3)ถนน
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
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13.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

13.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

13.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
1,061,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 825,235.83 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จ
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 77.78 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ(บาท) ร้อยละของ

การเบิกจ่าย 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,061,000 825,235.83 235,764.17 77.78 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลาสะวาย   
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โครงการมีการ
เบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้และโครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน
หนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบล    
แม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
13.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
88.6 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.50 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 88.6 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.43) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
ในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.42) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อมีการสำรวจปัญหาและความ
ต้องการก่อนให้บริการ และข้อมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.45) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.50  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนอง
ปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแน
น 

ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.42 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.58 มากที่สุด 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.20 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.40 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.54 มากที่สุด 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.36 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.48 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.38 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.45 มาก 
1. มาตรฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.38 มาก 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
4.44 มาก 

3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.52 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.43 มาก 
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13.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
13.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
13.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
13.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

13.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลาสะ
วาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปีและระหว่าง 51 – 
60 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวส. / อนุปริญญา ประกอบอาชีพเกษตรกร
และรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน และผู้ร่วมกิจกรรม โดยรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ (ตารางท่ี 4.51)  
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ตารางที่ 4.51  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 2 100.00 

ชาย 2 100.00 
อาย ุ รวม 2 100.00 

ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 50.00 
ปวส. / อนุปริญญา 1 50.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
เกษตรกร 1 50.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 50.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 50.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 50.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด   
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 1 50.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 1 50.00 

 

13.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.52 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการในพระราชดำริฯ ม.6 
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับปานกลาง (3.50) และเม่ือพิจารณาความคาดหวังใน
แต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน (3.50)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.06) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มากที่สุด (4.25) และมีความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ ด้านช่องทางในการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
น้อยที่สุด (4.00) 
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้ รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.56) 
 
ตารางที่ 4.52  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลา
สะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.00 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 0.50 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.00 มาก 
 

3.50 ปานกลาง 0.50 
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ตารางที่ 4.52  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลา
สะวาย อ.บ ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช ื ่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จ ังหวัด
เชียงใหม่(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.25 มาก  3.50 ปานกลาง 0.75 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.50 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 1.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 

4.00 มาก 

 

3.50 ปานกลาง 0.50 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.00 มาก 
 

3.50 ปานกลาง 0.50 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.00 มาก 
 

3.50 ปานกลาง 0.50 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

4.00 มาก 
 

3.50 ปานกลาง 0.50 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.00 มาก 

 
3.50 ปานกลาง 0.50 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.06 มาก  3.50 ปานกลาง 0.56 
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13.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย 
เช่ือมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
14.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
14.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 36 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 72 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 28 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 
20 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 ด้านการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมา
คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 14 ด้านอาชีพกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 10 
(ตารางท่ี 4.53) 

 
ตารางที่ 4.53  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 36 72.00 
หญิง 14 28.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 2.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 11 22.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 20 40.00 
มากกว่า 60 ปี 18 36.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 33 66.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 12.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 14.00 
ปริญญาตรี 3 6.00 
ปริญญาโท 1 2.00 

อาชีพ รวม 50 100.00 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 5 10.00 
เกษตรกร 40 80.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 2.00 
รับจ้างทั่วไป 2 4.00 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 2 4.00 
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14.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 4 ม.*
500 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีถนน
ในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 4 ม.*500 ม. และถนนมีมาตรฐานตามแบบ
แปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 
 

 
14.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
14.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

14.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 
3) เพื่อให้มีถนนมาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน 

1)ถนนในการ
สัญจร 

สายทาง 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

2)พื้นที่ผิวจราจร เมตร 4 ม.* 
500 ม. 

4 ม.* 
500 ม. 

ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

3)ถนนมาตรฐาน
ตามแบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 
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พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,014,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 758,000 
บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 74.75 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,014,000 758,000 256,000 74.75 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลาสะวาย 
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้
จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้ และโครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน
สันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี ้ย เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบว่า 
โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 
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14.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
88.4 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.54 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง  
ม.8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (4.42) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.28) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.57) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อมาตราฐาน
และความเหมาะสมของถนนในโครงการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 

  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 88.4 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ตารางที่ 4.54  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี ้ย เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8      
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.28 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.20 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.22 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.36 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.22 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.32 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.30 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.36 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.57 มากที่สุด 
1. มาตราฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.40 มาก 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
4.62 มากที่สุด 

3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.68 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.42 มาก 

 
14.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

14.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 

ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
- 
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14.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
14.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

14.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลา
สะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเพศ
ชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปีและระหว่าง 51 – 60 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายใน
ชุมชนเป็นผู้นำชุมชน และผู้ร่วมกิจกรรม โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. 
และ ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ (ตารางท่ี 4.55)  
 
ตารางที่ 4.55  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 2 100.00 

ชาย 2 100.00 
อาย ุ รวม 2 100.00 

ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 50.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 50.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
เกษตรกร 1 50.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 50.00 
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ตารางที่ 4.55  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ต่อ) 

 
รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 50.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 50.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด     
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 2 100.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 2 100.00 

 

14.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.56 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง 
ม.8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับ
มาก (4.05) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.25) และมีความ
คาดหวังในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ น้อยที่สุด (3.79) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.66) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ยกเว้นด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้าน
เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มากที่สุด (5.00) และมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการ
บริการน้อยที่สุด (4.21) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.61) 
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ตารางที ่ 4.56  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ Aโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.21 มาก  3.79 มาก 0.43 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 

 

3.50 ปานกลาง 1.50 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 3.50 มาก  3.50 ปานกลาง 0.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 3.50 มาก  3.50 ปานกลาง 0.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
5.00 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 1.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.50 มาก 
 

4.00 มาก 0.50 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.25 มาก 0.75 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
5.00 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 1.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
5.00 มากที่สุด 

 
4.50 มาก 0.50 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

5.00 มากที่สุด 

 

4.50 มาก 0.50 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
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ตารางที ่ 4.56  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ Aโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.78 มากที่สุด  4.17 มาก 0.61 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
5.00 มากที่สุด 

 
4.50 มาก 0.50 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

5.00 มากที่สุด 
 

4.50 มาก 0.50 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 1.00 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

4.50 มาก 
 

4.00 มาก 0.50 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 5.00 มากที่สุด  3.50 ปานกลาง 1.50 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.50 มาก 

 
4.50 มาก 0.00 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.66 มากที่สุด  4.05 มาก 0.61 

 
14.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.ริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมือง
ลำพูน จ.ลำพูน 

 
15.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 

15.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 31 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 62 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 15 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ ระหว่าง 51 – 60 ปี และระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 
และร้อยละ 24 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 20 ด้าน
อาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพอิสระ/ค้าขาย จำนวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 
รองลงมาคือ พนักงานเอกชนและเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 24 และร้อยละ 22 (ตารางท่ี 4.57) 

 

ตารางที่ 4.57  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ รวม 50 100.00 
ชาย 19 38.00 
หญิง 31 62.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 9 18.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 12 24.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 14 28.00 
มากกว่า 60 ปี 15 30.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 20 40.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 6.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 10 20.00 
ปวช./ปวส. 8 16.00 
ปริญญาตรี 7 14.00 
ปริญญาโท 2 4.00 

อาชีพ รวม 50 100.00 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 16 32.00 
เกษตรกร 11 22.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2 4.00 
พนักงานเอกชน 12 24.00 
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15.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 5 ม.*
725 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีถนน
ในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 5 ม.*725 ม. และถนนมีมาตรฐานตามแบบ
แปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 
 

 
15.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
15.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้ขยายระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก เป็น
โครงการจ้างเหมาผู้รับเหมา ทางผู้รับเหมาทำงานล่าช้าเกินกำหนด 

 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ   ✓ 
  

วัตถุประสงค์(Objectives) 
ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 
3) เพื่อให้มีถนนมาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน 

1)ถนนในการ
สัญจร 

สาย
ทาง 

1 1 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

2)พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 5 ม.* 
725 ม. 

5 ม.* 
725 ม. 

ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

3)ถนน
มาตรฐานตาม
แบบแปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
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15.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.ริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.
ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,099,000 บาท 
มีการเบิกจ่ายทั ้งสิ ้น 740,000 บาท สรุปได้ว ่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 67.33 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,099,000 740,000 359,000 67.33 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.ริมปิง 
เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตาม
แผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และ
โครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฏีกาการเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฏีกาการเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี ฏีกาการเบิกจ่าย 
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.ริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมือง
ลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
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ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
15.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
83 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.58 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดียข์าว 
ม.5 ต.ริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.15) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.99) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.31) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  
  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 83 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ตารางที่ 4.58  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 
ต.ริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 3.99 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 3.76 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
3.74 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.06 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.12 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.10 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.14 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.04 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.31 มาก 
1. มาตราฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.32 มาก 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
4.38 มาก 

3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.24 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.15 มาก 

 
15.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

15.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - ผู้รับเหมาขาดความพร้อมในการบริหารจัดการ

โครงการส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ที่กำหนด 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
- ความล่าช้าจากกระบวนการทดสอบวัสดุ
เนื่องจากต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
อ่ืน 

ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - ควรมีการแบ่งหน้าที่ในกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลงานอย่างชัดเจน 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
15.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขอให้มีสัญญาณไฟจราจรทางแยกร่วม 
2.เพ่ิมกล้องวงจรปิดในชุมชน 
3.ขอให้มีการสำรวจเส้นทางอย่างสม่ำเสมอ 
4.เสริมไหล่ถนนให้สูงขึ้น 

 
15.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

15.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.ริมปิง 
เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 และระหว่าง 
31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ประกอบอาชีพเกษตรกร รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
และพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้ร่วมกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 และผู ้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยรับทราบข้อมูลเกี ่ยวกับโครงการ
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. และ ส.จ. ในพื้นที ่คิดเป็นร้อยละ 66.67 (ตารางท่ี 4.59)  
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ตารางที่ 4.59  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 3 100.00 

ชาย 3 100.00 
อาย ุ รวม 3 100.00 

ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 33.33 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 2 66.67 

ระดับการศึกษา  รวม 3 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 33.33 
ปริญญาตรี 2 66.67 

อาชีพ รวม 3 100.00 
เกษตรกร 1 33.33 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 33.33 
พนักงานบริษัทเอกชน 1 33.33 

บทบาทภายในชุมชน รวม 3 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 33.33 
ผู้ร่วมกิจกรรม 2 66.67 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด 
  

เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 2 66.67 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 2 66.67 

 

15.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.60 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว 
ม.5 ต.ริมปิง เชื ่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.96) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้านกระบวนการ / ขั้นตอน
การบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (4.00) และมีความ
คาดหวังในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (3.83) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.66) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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ทุกด้าน ยกเว้นด้านช่องทางในการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มากที่สุด (4.75) และมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (4.44) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.70) 
 
ตารางที่ 4.60  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5     
ต.ริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.71 มากที่สุด  4.00 มาก 0.71 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 

 

3.67 มาก 1.33 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.33 มาก  4.33 มาก 0.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  5.00 มากที่สุด  3.67 มาก 1.33 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.44 มาก  3.83 มาก 0.61 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.33 มาก  3.67 มาก 0.67 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.33 มาก 

 
3.67 มาก 0.67 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.33 มาก 
 

3.67 มาก 0.67 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.75 มากที่สุด  4.00 มาก 0.75 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.67 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.67 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
5.00 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 1.00 
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ตารางที่ 4.60  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.
ริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

4.67 มากที่สุด 

 

4.00 มาก 0.67 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.74 มากที่สุด  4.00 มาก 0.74 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
5.00 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 1.00 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.67 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 0.67 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.67 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 0.67 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.67 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.67 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.66 มากที่สุด  3.96 มาก 0.70 

 
15.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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16. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วย 
งูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 
16.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
16.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 30 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 
26 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 ด้านการศึกษา
กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 54 
รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 24 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร จำนวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 (ตารางท่ี 4.61) 

 
ตารางที่ 4.61  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 30 60.00 
หญิง 20 40.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 2.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 14 28.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 26 52.00 
มากกว่า 60 ปี 9 18.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 27 54.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4 8.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 24.00 
ปริญญาตรี 2 4.00 
ไม่ได้เรียน 5 10.00 

อาชีพ รวม 50 100.00 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 2 4.00 
เกษตรกร 45 90.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 3 6.00 
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16.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) คลองส่งน้ำ คสล. 1 แห่ง 2) ขนาดของคลองส่งน้ำ 1 ม.*1 ม.*170 
ม. และ 3) มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ 1 แห่ง ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีคลองส่งน้ำ 
คสล. 1 แห่ง ขนาดของคลองส่งน้ำ 1 ม.*1 ม.*170 ม. และมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ 1 
แห่ง แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
 

 
16.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
16.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ 
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ ✓   
 

16.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน พบว่า โครงการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,001,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 388,000 บาท สรุปได้ว่า 
มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 38.76 

วัตถุประสงค์(Objectives) 
ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
2) เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเดิมให้
สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)  เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
ในช่วงฤดูแล้ง 

1)คลองส่งน้ำ 
คสล. 

แห่ง 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

2)ขนาดของ
คลองส่งน้ำ 

เมตร 1ม.*1ม.* 
170ม. 

1ม.*1ม.* 
170ม. 

ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

3)มีแหล่งน้ำ
อุปโภคบรโิภคที่
มีคุณภาพ 

แห่ง 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 
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งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) * 

คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,001,000 388,000 613,000 38.76 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 
พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรม
และสามารถตรวจสอบได้ และโครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่ง
หน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของ
ผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
16.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่สามารถใช้ประโยชน์จากปริมาณน้ำที่
เพิ่มขึ้นจากคลองส่งน้ำที่ได้รับ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
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ต่อโครงการ ร้อยละ 92 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.62 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม 
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.60) 
และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.31) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.89) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกหัวข้อ  
 

  

ผลลัพธ์ (Outcome) ของ
โครงการนี ้

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากปริมาณน้ำที่
เพ่ิมข้ึนจากคลองส่งน้ำที่
ได้รับ 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 92 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ตารางที่ 4.62  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัว
ช้าง จ.ลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.31 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.88 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.32 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.28 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.16 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.18 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.20 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.16 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.89 มากที่สุด 
1. มาตราฐานและความเหมาะสมของคลองส่งน้ำในโครงการ 4.86 มากที่สุด 
2. คลองส่งน้ำในโครงการช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมสามารถกักเก็บน้ำได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.92 มากที่สุด 

3. คลองส่งน้ำในโครงการช่วยในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 4.88 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.60 มากที่สุด 

 
16.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

16.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
16.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1.ต้องการให้มีการทำต่อเนื่องเพราะมีประโยชน์ 
2.อยากให้มีการขยายคลองส่งน้ำเพ่ิมให้สุดเส้น 

 
16.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

16.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการก่อสร้าง

คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.
ลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 
50 ปีและระหว่าง 51 – 60 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน และผู้
ร่วมกิจกรรม โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. และส.จ. ในพื้นที่มากที่สุด 
รองลงมาคือ แกนนำในพื้นที่ (ตารางท่ี 4.63)  
 
ตารางที่ 4.63  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 2 100.00 
ชาย 2 100.00 

อาย ุ รวม 2 100.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 50.00 
ปริญญาตรี 1 50.00 
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ตารางที่ 4.63  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ต่อ) 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

อาชีพ รวม 2 100.00 
เกษตรกร 1 50.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 50.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 50.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 50.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด     
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 2 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 2 100.00 
แกนนำในพ้ืนที่ 1 50.00 

 

16.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.64 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียน
ปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (4.04) และ
เมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มากที่สุด (4.13) และมีความคาดหวังในด้าน
ช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (3.92) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.63) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ยกเว้นด้านช่องทางในการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ 
/ ขั้นตอนการบริการ มากที่สุด (4.93) และมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อย
ที่สุด (4.00) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.59) 
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ตารางที่ 4.64  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัว
ช้าง จ.ลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.93  มากที่สุด   4.07 มาก 0.86 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.50 มาก 

 

4.50 มาก 0.00 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  3.92 มาก 0.08 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.00 มาก 

 
4.00 มาก 0.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่อง
รับความคดิเห็น/ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

4.00 มาก 
 

4.00 มาก 0.00 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.75 มากที่สุด  4.13 มาก 0.63 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.00 มาก 

 
4.00 มาก 0.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
5.00 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 1.00 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

5.00 มากที่สุด 

 

4.00 มาก 1.00 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
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ตารางที่ 4.64  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัว
ช้าง จ.ลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.83 มากที่สุด  4.06 มาก 0.78 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
5.00 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 1.00 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

5.00 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 1.00 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 1.00 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.63 มากที่สุด  4.04 มาก 0.59 

 
16.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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17. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่  9 บ้านหนองหลัก ต.
ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 
17.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
17.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 29 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 58 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 
23 ราย คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ด้านการศึกษา         
กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 
รองลงมาคือ ไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 20 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
จำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 (ตารางที่ 4.65) 

 
ตารางที่ 4.65  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 29 58.00 
หญิง 21 42.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 1 2.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 3 6.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 3 6.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 23 46.00 
มากกว่า 60 ปี 20 40.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 26 52.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 6.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 16.00 
ปริญญาตรี 3 6.00 
ไม่ได้เรียน 10 20.00 

อาชีพ รวม 50 100.00 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 4 8.00 
เกษตรกร 36 72.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 3 6.00 
พนักงานเอกชน 2 4.00 
ไม่ได้ทำงาน 5 10.00 
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17.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) คลองส่งน้ำ คสล. 1 แห่ง 2) ขนาดของคลองส่งน้ำ 0.8 ม.*0.8 ม.* 
0.95 ม. และ 3) มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ 1 แห่ง ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีคลอง
ส่งน้ำ คสล. 1 แห่ง ขนาดของคลองส่งน้ำ 0.8ม.*0.8ม.* 0.95 ม. และมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่มี
คุณภาพ 1 แห่ง แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
 

 
17.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
17.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

17.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม
ฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ 9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 599,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 444,000 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพ
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 74.12 

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
2) เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเดิมให้
สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)  เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
ในช่วงฤดูแล้ง 

1)คลองส่งน้ำ คสล. แห่ง 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

2)ขนาดของคลอง
ส่งน้ำ 

เมตร 0.8ม.* 
0.8ม.* 
0.95 ม. 

0.8ม.* 
0.8ม.* 
0.95 ม. 

ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

3)มีแหล่งน้ำ
อุปโภคบรโิภคที่มี
คุณภาพ 

แห่ง 1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 
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งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) * 

คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

599,000 444,000 155,000 74.12 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ 9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน  พบว่า 
โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถตรวจสอบได ้และโครงการไม่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ 
9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงาน   
ร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
 
17.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่สามารถใช้ประโยชน์จากปริมาณน้ำที่
เพิ่มขึ้นจากคลองส่งน้ำที่ได้รับ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
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ต่อโครงการ ร้อยละ 90 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.66 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ 9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัว
ช้าง จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.50) และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.37) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัว ยกเว้นข้อกิจกรรมของโครงการมีความ
เหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.62) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ  
  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์จากปริมาณน้ำที่
เพ่ิมข้ึนจากคลองส่งน้ำที่
ได้รับ 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 90 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ตารางที่ 4.66  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ 9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.
ลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.37 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.46 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.44 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.52 มากที่สุด 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.42 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.22 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.28 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.26 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.62 มากที่สุด 
1. มาตราฐานและความเหมาะสมของคลองส่งน้ำในโครงการ 4.72 มากที่สุด 
2. คลองส่งน้ำในโครงการช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมสามารถกักเก็บน้ำได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.62 มากที่สุด 

3. คลองส่งน้ำในโครงการช่วยในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 4.52 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.50 มาก 

 
17.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

17.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
17.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1.ต้องการให้สร้างเพ่ิมเติมเพราะยังไม่ทั่วถึง 

 
17.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

17.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการก่อสร้าง

คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ 9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี
และระหว่าง 41 – 50 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบ
อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน และผู้ร่วมกิจกรรม โดย
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ส.จ. ในพ้ืนที่และ ส.ท. หรือส.อบต. ในพ้ืนที่มาก
ที่สุด รองลงมาคือ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน (ตารางท่ี 4.67)  
 
ตารางที่ 4.67  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 2 100.00 
ชาย 2 100.00 

อาย ุ รวม 2 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 50.00 
ปริญญาตรี 1 50.00 
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ตารางที่ 4.67  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ต่อ) 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

อาชีพ รวม 2 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 50.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 50.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด     
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 2 100.00 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 2 100.00 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 2 100.00 
กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 50.00 

 

17.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.68 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ 9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัว
ช้าง จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.82) และเมื่อพิจารณา
ความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความ
คาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (4.00) และมีความ
คาดหวังในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (3.58) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (3.47) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ยกเว้นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความ  
พึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.69) และมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการบริการ น้อยที่สุด (4.29) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.65) 
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ตารางที่ 4.68  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ 9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.29 มาก  3.71 มาก 0.57 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.00 มาก 

 

4.00 มาก 0.00 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.00 มาก  3.50 ปานกลาง 0.50 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.33 มาก  3.58 มาก 0.75 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.50 มาก  3.50 ปานกลาง 1.00 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.00 มาก 

 
3.00 ปานกลาง 1.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.50 มาก 
 

3.00 ปานกลาง 1.50 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.69 มากที่สุด  4.00 มาก 0.69 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

5.00 มากที่สุด 

 

4.00 มาก 1.00 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
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ตารางที่ 4.68  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่ 9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.56 มากที่สุด  4.00 มาก 0.56 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.50 มาก 
 

4.00 มาก 0.50 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 1.00 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.47 มาก  3.82 มาก 0.65 

 

17.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 เช่ือมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
18.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
18.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย เป็นเพศชาย จำนวน35ราย 

คิดเป็นร้อยละ 70 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 16 ราย คิด
เป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ระหว่าง 51 – 60 ปี และระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 
และร้อยละ 26 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
จำนวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย คิด
เป็นร้อยละ 28 และร้อยละ 24 ตามลำดับด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 26 (ตารางที่ 
4.69) 

 
ตารางที่ 4.69  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 50 100.00 

ชาย 35 70.00 
หญิง 15 30.00 

อายุ รวม 50 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 1 2.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 6 12.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 13 26.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 14 28.00 
มากกว่า 60 ปี 16 32.00 

ระดับการศึกษา รวม 50 100.00 
ประถมศึกษา 17 34.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 14 28.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 24.00 
ปวช./ปวส. 1 2.00 
ปริญญาตรี 5 10.00 
ปริญญาโท 1 2.00 
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ตารางที่ 4.69  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ(ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
อาชีพ รวม 50 100.00 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 13 26.00 
เกษตรกร 29 58.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 3 6.00 
พนักงานเอกชน 2 4.00 
ไม่ได้ทำงาน 2 4.00 
รับจ้างทั่วไป 1 2.00 

 
18.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง 2) พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 4 ม.*
1020 ม. และ 3) ถนนมาตรฐานตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มี
ถนนในการสัญจร จำนวน 1 สายทาง พื้นที่ผิวจราจร ขนาด 4 ม.*1020 ม. และถนนมีมาตรฐาน
ตามแบบแปลน จำนวน 1 งาน แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
 

  

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

ผลิต 

1) เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การคมนาคม 
2) เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 
3) เพื่อให้มีถนนมาตรฐาน 
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน 

1)ถนนใน
การสญัจร 

สาย
ทาง 

1 1 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

2)พื้นที่ผิว
จราจร 

เมตร 4 ม.* 
1020 ม. 

4 ม.* 
1020 ม. 

ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

3)ถนน
มาตรฐาน
ตามแบบ
แปลน 

งาน 1 1 ข้อมูลจากรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
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18.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

18.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด ช้ากว่ากำหนด 
การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  

 
18.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 เชื่อมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้าน
โฮ่ง จ.ลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,289,000 บาท มีการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 858,000 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 
66.56 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,289,000 858,000 431,000 66.56 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 เชื่อมถนน ลพ.
3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และโครงการไม่มีการ
รายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 เชื่อมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
18.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้สัญจรด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 
86 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.70 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 

ผลลัพธ์ (Outcome) ของ
โครงการนี ้

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ประชาชนได้สัญจรด้วย
ความสะดวกและปลอดภัย 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 86 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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เชื่อมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในระดับมาก (4.33) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.17) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.49) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.70  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 
เชื่อมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.17 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.06 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.00 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.18 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.26 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.06 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.30 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.32 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.49 มาก 
1. มาตราฐานและความเหมาะสมของถนนในโครงการ 4.38 มาก 
2. การคมนาคมในการขนส่ง และสัญจรเดินทางได้สะดวกและ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
4.50 มาก 

3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน 4.60 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.33 มาก 
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18.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
18.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
18.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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18.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
18.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 เชื่อมถนน ลพ.
3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย 
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปีและระหว่าง 51 – 60 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำ
ชุมชน และผู้ร่วมกิจกรรม โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. (ตารางที่ 4.71)  

 
ตารางที่ 4.71  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 2 100.00 
ชาย 2 100.00 

อาย ุ รวม 2 100.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 50.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 50.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 50.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 50.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 2 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 2 100.00 

 

18.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.72 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 
3 เชื ่อมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความ
คาดหวังในระดับมาก (4.38) และเม่ือพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความ
คาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการและ
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.50) และมีความคาดหวังในด้านช่องทางในการให้บริการ 
น้อยที่สุด (4.08) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.90) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (5.00) และมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการ
ให้บริการ น้อยที่สุด (4.58) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.52) 
 
ตารางที่ 4.72  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 เชื่อม
ถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 

 

4.50 มาก 0.50 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.58 มากที่สุด  4.08 มาก 0.50 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.50 มาก  4.00 มาก 0.50 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.50 มาก 

 
4.00 มาก 0.50 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.50 มาก 
 

4.00 มาก 0.50 
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ตารางที่ 4.72  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 เชื่อม
ถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
5.00 มากที่สุด 

 
4.50 มาก 0.50 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
5.00 มากที่สุด 

 
4.50 มาก 0.50 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

5.00 มากที่สุด 

 

4.50 มาก 0.50 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5.00 มากที่สุด  4.44 มาก 0.56 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
5.00 มากที่สุด 

 
4.50 มาก 0.50 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

5.00 มากที่สุด 
 

4.50 มาก 0.50 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 
 

4.50 มาก 0.50 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
5.00 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 1.00 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 5.00 มากที่สุด  4.50 มาก 0.50 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.90 มากที่สุด  4.38 มาก 0.52 
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18.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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19. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

19.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

19.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 12 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 85.71 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี 
จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.43 ด้าน
การศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
42.86 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 35.71 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.29 (ตารางท่ี 4.73) 

 
ตารางที่ 4.73  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 14 100.00 

ชาย 12 85.71 
หญิง 2 14.29 

อายุ รวม 14 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 7.14 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 2 14.29 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 8 57.14 
มากกว่า 60 ปี 3 21.43 

ระดับการศึกษา รวม 14 100.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 7.14 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 7.14 
ปริญญาตรี 6 42.86 
ปริญญาโท 5 35.71 
ปริญญาเอก 1 7.14 

อาชีพ รวม 14 100.00 
สมาชิกสภาจังหวัด 1 7.14 
ประธานกรรมการโรงเรียนป่าแป๋ 1 7.14 
เจ้าคณะจังหวัด 1 7.14 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 9 64.29 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 1 7.14 
ข้าราชการบำนาญ 1 7.14 
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19.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) การประชุมจัดทำแผน 1 ครั้ง 2) แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1 แผน และ 3) โครงการของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ได้รับการบรรจุในแผนการพัฒนาการศึกษา 20 โครงการ ผลการดำเนินโครงการ พบว่า 
มีการประชุมจัดทำแผน 1 ครั้ง มีแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 1 แผน 
และมีโครงการของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับการบรรจุในแผนการ
พัฒนาการศึกษา 23 โครงการ แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
 

  

วัตถุประสงค์(Objectives)ของ
โครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนการพัฒนา
การศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 
2) เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูนมีจุดมุ่งหมายและแนวทาง
ของการพัฒนาท่ีชัดเจน และเป็น
ระบบท่ีสามารถสนองตอบต่อ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาจังหวัดลำพูนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน 
3) สามารถนำแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน เป็นกรอบในการ
จัดทำงบประมาณด้านการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

1)การประชุม
จัดทำแผน 

ครั้ง 
 

1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

2)แผนพัฒนา
การศึกษาของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

แผน 
 

1 1 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

3)โครงการของ
สถานศึกษาใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ไดร้ับการ
บรรจุในแผนการ
พัฒนาการศึกษา 

โครงการ 20 
 

23 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 
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19.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

19.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

19.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท 
มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,395 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 3.40 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

100,000 3,395 96,605 3.40 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตาม
แผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และ
โครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส ไมมี่  
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
19.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ 1) โครงการของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการบรรจุในแผนพัฒนา
การศึกษาและสามารถใช้เป็นกรอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาได้  ร้อยละ 
80 และ 2) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า โครงการของ
สถานศึกษาในสังกัดได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาและสามารถใช้เป็นกรอบในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาได้ ร้อยละ 100 และประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ 
ร้อยละ 95.8 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
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ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

สามารถจัดทำแผนการ
พัฒนาการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี
ส่วนร่วมในการประสาน
และบูรณาการร่วมกัน
ของสถานศึกษาในสังกัด 
อบจ ลำพูน 

1) โ คร งการของ
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ใ น
ส ั งก ัด ได ้ ร ับการ
บรรจุในแผนพัฒนา
ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
ส า ม า ร ถ ใ ช ้ เ ป็ น
กรอบในการขอรับ
ก า ร ส น ั บ ส นุ น
งบประมาณของ
สถานศึกษาได้ 

ร้อยละ 
 

80 
 

100 
 

จากการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ มีการยื่น
โครงการทั้งสิ้น 23 
โครงการ ได้รับการ
บรรจุอยู่ในแผนทั้ง 
23 โครงการ 

2)ความพ ึงพอใจ
ของประชาชน 

ร้อยละ 80 95.8 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.74 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวม
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.79) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
ด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.82) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อมีการสำรวจปัญหาและความ
ต้องการก่อนให้บริการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.76) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ  
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ตารางที ่ 4.74  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้รับผลประโยชน์จาก  โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.82 มากที่สุด 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.36 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.86 มากที่สุด 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.71 มากที่สุด 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.86 มากที่สุด 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.93 มากที่สุด 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
5.00 มากที่สุด 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

5.00 มากที่สุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.76 มากที่สุด 
1.โครงการช่วยในการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาให้มีจุดมุ่งหมาย

และแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 
4.64 มากที่สุด 

2.โครงการสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและเกิดการพัฒนาจังหวัด
ลำพูนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

4.79 มากที่สุด 

3.โครงการสามารถเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อย่าง
เหมาะสม 

4.86 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.79 มากที่สุด 
 

19.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
19.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน จากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโค

วิด 19 ส่งผลให้งดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ใน
โครงการ จำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
อบรม และคงไว้สำหรับการประชุมจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

ควรมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด 
อย่างเช่นการใช้การประชุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้โครงการสามารถดำเนินได้ตามแผนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
19.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1.จำนวนนักเรียนลดน้อยลง ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการพัฒนาแนวทางในการจัดทำแผนการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

 
19.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

19.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.71 และเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 ส ่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 
รองลงมาคือ มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.43 ด้านการศึกษากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.86 ด้านอาชีพกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 มี
บทบาทภายในชุมชนเป็นผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ ผู้นำ
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 42.86 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. จำนวน 14 
ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางท่ี 4.75)  
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ตารางที่ 4.75  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 14 100.00 
ชาย 12 85.71 
หญิง 2 14.29 

อาย ุ รวม 14 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 7.14 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 2 14.29 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 8 57.14 
มากกว่า 60 ปี 3 21.43 

ระดับการศึกษา  รวม 14 100.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 7.14 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 7.14 
ปริญญาตรี 6 42.86 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 42.86 

อาชีพ รวม 14 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 7 50.00 
พนักงานบริษัทเอกชน 1 7.14 
เจ้าของกิจการส่วนตัว 1 7.14 
ข้าราชการบำนาญ 5 35.71 

บทบาทภายในชุมชน รวม 14 100.00 
ผู้นำชุมชน 6 42.86 
ผู้ร่วมกิจกรรม 8 57.14 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 14 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 14 0.00 

 

19.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.76 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.95) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้านกระบวนการ / ขั้นตอน
การบริการ มากที่สุด (4.04) และมีความคาดหวังในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก น้อยที่สุด (3.88) 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.62) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ยกเว้นด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการและด้านช่องทางในการให้บริการอยู่ในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.92) และมีความพึงพอใจในด้าน
ช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (4.41) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.67) 
 
ตารางที่ 4.76  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.45 มาก   4.04 มาก 0.41 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.38 มาก   4.08 มาก 0.31 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.15 มาก   3.85 มาก 0.31 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.38 มาก   3.92 มาก 0.46 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.62 มากที่สุด   4.23 มาก 0.38 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.62 มากที่สุด   4.23 มาก 0.38 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.62 มากที่สุด   4.08 มาก 0.54 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.38 มาก   3.92 มาก 0.46 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.41 มาก   3.92 มาก 0.49 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.38 มาก   3.85 มาก 0.54 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.38 มาก   3.92 มาก 0.46 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.38 มาก   3.92 มาก 0.46 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.46 มาก   3.85 มาก 0.62 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.46 มาก   4.00 มาก 0.46 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.38 มาก   4.00 มาก 0.38 
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ตารางที่ 4.76  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ต่อ) 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.92 มากที่สุด   3.95 มาก 0.97 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.85 มากที่สุด   3.85 มาก 1.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.92 มากที่สุด   3.85 มาก 1.08 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด   3.85 มาก 1.15 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 5.00 มากที่สุด   3.85 มาก 1.15 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 5.00 มากที่สุด   4.15 มาก 0.85 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
5.00 มากที่สุด   4.00 มาก 1.00 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 

5.00 มากที่สุด   3.85 มาก 1.15 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.62 มากที่สุด   4.23 มาก 0.38 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.70 มากที่สุด   3.88 มาก 0.82 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.69 มากที่สุด   3.92 มาก 0.77 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.62 มากที่สุด   3.92 มาก 0.69 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.62 มากที่สุด   3.92 มาก 0.69 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.62 มากที่สุด   3.77 มาก 0.85 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

4.69 มากที่สุด   4.00 มาก 0.69 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.69 มากที่สุด   3.77 มาก 0.92 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.69 มากที่สุด   3.85 มาก 0.85 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.92 มากที่สุด   3.85 มาก 1.08 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.77 มากที่สุด   3.92 มาก 0.85 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.62 มากที่สุด   3.95 มาก 0.67 

 

19.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

-  
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20. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) 
ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
20.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
20.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 125 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 88 

ราย คิดเป็นร้อยละ 70.40 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.60 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 
ปี จำนวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.20 รองลงมาคือ ระหว่าง 41 – 50 ปี และมากกว่า 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 23.20 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.60 รองลงมาคือ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
คิดเป็นร้อยละ 31.20 และร้อยละ 16.80 ตามลำดับ ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จำนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ อาชีพอิสระ/ค้าขาย และรับจ้าง
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 24.80และร้อยละ 20.00 (ตารางท่ี 4.77) 

 
ตารางที่ 4.77  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 125 100.00 

ชาย 37 29.60 
หญิง 88 70.40 

อายุ รวม 125 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 1 0.80 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 7 5.60 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 29 23.20 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 59 47.20 
มากกว่า 60 ปี 29 23.20 

ระดับการศึกษา รวม 125 100.00 
ประถมศึกษา 39 31.20 
มัธยมศึกษาตอนต้น 21 16.80 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 42 33.60 
ปวช./ปวส. 7 5.60 
ปริญญาตรี 13 10.40 
ปริญญาโท 3 2.40 
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ตารางที่ 4.77  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ(ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
อาชีพ รวม 125 100.00 

อาชีพอิสระ/ค้าขาย 31 24.80 
เกษตรกร 55 44.00 
พนักงานเอกชน 2 1.60 
รับจ้างทั่วไป 25 20.00 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 12 9.60 

 
201.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) จำนวนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 594 เครื่อง และ 2) จำนวน
กลุ่ม อสม.ที่ได้รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (577 หมู่บ้าน ,17 ชุมชน) 594 กลุ่ม ผล
การดำเนินโครงการ พบว่า มีจำนวนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 594 เครื่อง และมีจำนวนกลุ่ม 
อสม.ที่ได้รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (577 หมู่บ้าน ,17 ชุมชน) 594 กลุ่ม แสดงว่า 
การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
20.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
20.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้   

วัตถุประสงค์(Objectives) 
ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
2) เพื่อการคัดกรองโรคเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เบื้องต้น 
3) เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อมิ
ให้แพร่ระบาด และเมื ่อพบเจอ
ส า ม า ร ถ ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
มาตราการด้านบุคคล 

1)จำนวนเครื่องวัด
อุณหภูมิแบบ
อินฟราเรด 

เครื่อง 594 594 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

2)จำนวนกลุม่ อสม.
ที่ได้รับมอบ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟราเรด 
(577 หมู่บ้าน ,17 
ชุมชน) 

กลุ่ม 594 594 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 
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การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

20.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 พบว่า โครงการได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 1,782,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั ้งสิ ้น 943,738.23 บาท สรุปได้ว่า มี
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 52.96 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,782,000 943,738.23 
838,261

.77 
52.96 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของสำนักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการเฝ้าระวังในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564  พบว่า 
โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถตรวจสอบได ้และโครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี กองคลัง 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี กองคลัง 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี กองคลัง 
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโร
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นา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564  พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อย
ละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
20.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ 1)ประชาชนที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังได้รับการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เบื้องต้น ร้อยละ 80 2)ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เบื้องต้น ร้อยละ 60 3)ความพึงพอใจของกลุ่ม อสม.ในชุมชน ร้อยละ 80 และ 4)สามารถติดตาม
และประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบได้ ร้อยละ 70 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีประชาชนที่อยู่
ในระยะเฝ้าระวังได้รับการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้น ร้อยละ >80 มีประชาชนที่อยู่
ในพ้ืนที่ได้รับการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้น ร้อยละ >60 กลุ่ม อสม.ในชุมชนมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 92.2 และสามารถติดตามและประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบได้ ร้อยละ >70 
แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ประชาชนท ี ่ อย ู ่ ใน
ระยะเฝ้าระวังได้รับการ
คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เบื้องต้น 
2) ประชาชนท ี ่ อย ู ่ ใน
ระยะเฝ้าระวังได้รับการ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ส ุ ขภ าพและ
ป้องกันเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019 เบื้องต้น  
3) สามารถป้องกันและ
ควบค ุ ม โ ร ค ร ะบาดที่
เกิดขึ้นในชุมชน 

1) ประชาชนที ่อย ู ่ ใน
ระยะเฝ้าระวังได้รับการ
คัดกรองเชื ้อไวรัสโคโร
นา 2019 เบื้องต้น 

ร้อยละ 
 
 

80 
 
 

>80 
 
 

ไม่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์แตไ่ด้จาก
การที่ผู้ประเมินได้
สัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย 

2) ประชาชนที ่อย ู ่ ใน
พื้นที่ได้รับการคัดกรอง
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เบื้องต้น 

ร้อยละ 
 

60 
 

>60 
 
 

ไม่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์แตไ่ด้จาก
การที่ผู้ประเมินได้
สัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย 

3) ความพึงพอใจของ
กลุ่ม อสม.ในชุมชน 

ร้อยละ 
 

80 
 

92.2 
 

ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 

4) สามารถติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่
รับผิดชอบได้ 

ร้อยละ 
 

70 >70 ข้อมูลจากรายงานการ
ดำเนินโครงการ และ
การเก็บข้อมูลของผู้
ประเมิน 
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ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ
งานที่เสร็จสิ้น 

จากตารางที ่ 4.78 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 
โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี 
พ.ศ. 2564 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.61) และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.55) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อมีการสำรวจปัญหาและความ
ต้องการก่อนให้บริการ ข้อมีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ หรือ
แนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน ข้อมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่าง
เพียงพอผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.67) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ  
 
ตารางท่ี 4.78  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการเฝ้าระวังในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 
2564 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.55 มากที่สุด 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.47 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.48 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.65 มากที่สุด 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.45 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.53 มากที่สุด 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.62 มากที่สุด 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.64 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.78  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการเฝ้าระวังในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 
2564(ต่อ) 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.67 มากที่สุด 
1. โครงการช่วยในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 

2019 ของชุมชน 
4.66 มากที่สุด 

2. โครงการทำให้สามารถช่วยคัดกรองเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
เบื้องต้น 

4.68 มากที่สุด 

3. โครงการช่วยส่งเสริมการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 ในชุมชน 

4.66 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.61 มากที่สุด 
 

20.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
20.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน ความคลาดเคลื่อนในด้านการกำหนดระยะเวลาใน

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้ทันกับความต้องการใน
การใช้เครื่องมือของประชาชนภายใต้สถานการณ์
โควิท 19 

ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน การศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของ อบจ. 

ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  การดำเนินงานในการประสานงานกับผู้รับบริการ

ในพ้ืนที่เป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากสถานการณ์
โควิท 19 รวมทั้งการขาดบุคลากรในพื้นที่ ทำให้
การดำเนินงาน ประสานงานมีอุปสรรค 

ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
ควรมีการทำแบบประเมินความพึงพอใจ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอ ของผู้ใช้บริการมาเป็น

ฐานข้อมูลในการอ้างอิง ในการจัดหาอุปกรณ์ และการดำเนินงาน เพ่ือใช้ในการควบคุมโรคต่อไป 
 
20.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. เครื่องเทอโมแสกนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในหมู่บ้าน ในช่วงที่มีการจัดงาน

ซ้อนกันภายในหมู่บ้าน 
2. อสม. บางหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ในการใช้งานเครื่องเรือโมแสกนที่ทาง อบจ.

ลำพูนมอบให้ ส่งผลทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน เช่น การตั้งค่าการใช้งาน เริ่มต้น 
การเปลี่ยนภาษา เป็นต้น 

3. เครื่องเทอโมแสกนที่ได้รับมีปัญหา เช่น ตัวเลขไม่ตรง ตัวเลขไม่ขึ้น ใช้งานได้เพียง 2 
ครั้งก็เปิดไม่ติด รวมถึง อสม. ของแต่ละหมู่บ้านที่เครื่องมีปัญหาส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการนำเครื่อง
ไปซ่อมเนื่องจากเป็นช่วงเก็บผลผลิตทางการเกษตร 

4. พ้ืนที่ตั้งด่านไม่มีไฟฟ้าในการใช้อุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องการอุปกรณ์เพิ่ม เช่น เครื่องเทอโมแสกนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พกพาสะดวก 
เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดความดัน ถุงมือ ชุด PPE และ ปรอทวัดไข้ 
อุปกรณ์ตรวจเชื้อ โควิท 19 เป็นต้น 

2. ต้องการงบประมาณหรือถุงยังชีพให้แต่ละหมู่บ้านตามความต้องการและจำเป็น ในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดโควิด และกักตัวภายในหมู่บ้าน 

3. ต้องการวัคซีนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง เช่น อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นต้น 
4. ควรให้ความสำคัญในเรื่องของ โควิท 19 เพ่ิมข้ึนมากๆ 
5. ต้องการให้มีการสำรวจเรื่องสุขอานามัยมากขึ้น 

 
20.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

20.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการเฝ้าระวังใน

การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ ้น 9 ราย ราย เป็นเพศชาย จำนวน 6 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 66.67 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 6 ราย คิด
เป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาคือปริญญาตรี คิดเป็น    
ร้อยละ 33.33 ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือรับจ้าง
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ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 22.22 มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจากส.จ. ในพื้นที่ จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.89 
รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ของ อบจ. คิดเป็นร้อยละ 77.78 (ตารางที่ 4.79)  
 
ตารางที่ 4.79  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 9 100.00 

ชาย 6 66.67 
หญิง 3 33.33 

อาย ุ รวม 9 100.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 6 66.67 
มากกว่า 60 ปี 3 33.33 

ระดับการศึกษา  รวม 9 100.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 11.11 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 55.56 
ปริญญาตรี 3 33.33 

อาชีพ รวม 9 100.00 
เกษตรกร 6 66.67 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1 11.11 
รับจ้างทั่วไป 2 22.22 

บทบาทภายในชุมชน รวม 9 100.00 
ผู้นำชุมชน 9 100.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด 
  

เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 7 77.78 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 8 88.89 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 1 11.11 
กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน 1 11.11 

 

20.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.80 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี 
พ.ศ. 2564 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.98) และเมื่อพิจารณา
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ความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความ
คาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.02) และมีความคาดหวังในด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก น้อยที่สุด (3.95) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.66) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.81) และมีความพึงพอใจใน
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ น้อยที่สุด (4.56) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.68) 
 
ตารางที่ 4.80  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการเฝ้าระวังในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 
2564 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.56 มากที่สุด  4.00 มาก 0.56 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.56 มากที่สุด 

 

4.00 มาก 0.56 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.56 มากที่สุด  4.11 มาก 0.44 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.44 มาก  4.00 มาก 0.44 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.56 มากที่สุด  3.89 มาก 0.67 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.56 มากที่สุด  4.00 มาก 0.56 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.56 มากที่สุด  4.00 มาก 0.56 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.02 มาก 0.65 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  3.89 มาก 0.78 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.56 มากที่สุด  4.11 มาก 0.44 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.67 มากที่สุด  4.22 มาก 0.44 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.78 มากที่สุด  4.00 มาก 0.78 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.78 มากที่สุด 

 
3.89 มาก 0.89 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.56 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 0.56 
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ตารางที่ 4.80  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการเฝ้าระวังในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 
2564(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 มากที่สุด  3.96 มาก 0.85 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.78 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.78 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.89 มากที่สุด  3.78 มาก 1.11 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.89 มากที่สุด  3.89 มาก 1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.67 มากที่สุด  3.89 มาก 0.78 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.78 มากที่สุด 

 
4.00 มาก 0.78 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

4.78 มากที่สุด 

 

4.11 มาก 0.67 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.59 มากที่สุด  3.95 มาก 0.64 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.56 มากที่สุด  4.11 มาก 0.44 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.56 มากที่สุด 

 
4.11 มาก 0.44 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.67 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 0.67 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.67 มากที่สุด 
 

3.89 มาก 0.78 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.56 มากที่สุด  3.89 มาก 0.67 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.44 มาก  3.89 มาก 0.56 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.67 มากที่สุด  3.89 มาก 0.78 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.67 มากที่สุด 

 
3.89 มาก 0.78 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.56 มากที่สุด  3.89 มาก 0.67 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.66 มากที่สุด  3.98 มาก 0.68 
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20.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีติดตามและประสานงานได้อย่างชัดเจนทันต่อระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมอย่างให้เพียงพอ 
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21. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

 
21.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
21.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน5ราย คิด

เป็นร้อยละ 62.60 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.50ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 
4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 ด้านการศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้าน
อาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100  (ตารางท่ี 4.81) 

 
ตารางที่ 4.81  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 8 100.00 

ชาย 3 37.50 
หญิง 5 62.50 

อายุ รวม 8 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 2 25.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 4 50.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 12.50 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 12.50 

ระดับการศึกษา รวม 8 100.00 
ปริญญาตรี 8 100.00 

อาชีพ รวม 8 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 8 100.00 

 
21.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส 27 รายการ 2)
ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ผลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดต่อรอบการตรวจ 4 ชั่วโมง/รอบ 3) 
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มตัวอย่างจากงานระบาดวิทยาที่
ออกค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก 282 ราย/วัน และ 4) สามารถตรวจประชาชนที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
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ตามประเภทของกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัส 27 รายการ มีระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ผลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดต่อ
รอบการตรวจ 4 ชั่วโมง/รอบ มีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
ตัวอย่างจากงานระบาดวิทยาที่ออกค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก 282 ราย/วัน และสามารถตรวจประชาชน
ที ่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามประเภทของกลุ ่มเสี ่ยง 3 กลุ ่ม แสดงว่า การดำเนินโครงการมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

วัตถุประสงค(์Objectives) 
ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตรวจวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุลใน
การตรวจยืนยันเชื้อไวรัสโคโร
น่าไวรสั 2019 (COVID-19) 
2) เพื่อควบคุมการแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
3) เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
และงบประมาณในการดูแลผ
ผู้ป่วยเข้าเกณฑส์อบสวนโรค 
(PUI) 
4) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-!9) ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง (High risk) 
ที่มีการสมัผสักับผู้ป่วยใกล้ชิด 
และปฏิบตัิหน้าที่เสี่ยงตดิเช้ือ 

1)เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ แ ล ะ
อุปกรณ์ตรวจหาสาร
พันธุกรรมของไวรัส 

รายการ 27 27 จากรายงานผล
การดำเนินงาน
โครงการ พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ตรวจวินิจฉัย
ทางอณูชีว
โมเลกุลเพื่อ
ส่งเสริมการ
ป้องกัน
โรคตดิต่อโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) 
โรงพยาบาล
ลำพูน จังหวัด
ลำพูน  
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
 

2)ระยะเวลาในการ
ตรวจวิเคราะห์ผลเพื่อ
ค ว บ ค ุ ม ก า ร แ พ ร่
ระบาดต ่อรอบการ
ตรวจ 

ช่ัวโมง/
รอบ 

4 4 

3)ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจว ิ เคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการในกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มตัวอย่าง
จากงานระบาดวิทยา
ที่ออกค้นหาผู้ติดเช้ือ
เชิงรุก 

ราย/วัน 
 

282 282 

4)ส า ม า ร ถ ต ร ว จ
ประชาชนที่เข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค ตาม
ประเภทของกลุ่มเสี่ยง  

กลุ่ม 
 

3 3 

 
21.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
21.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
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การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

21.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย
ทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) 
โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,200,000 บาท 
มีการเบิกจ่ายทั้งสิ ้น 4,183,000 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 99.60 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4,200,000 4,183,000 17,000 99.60 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของสำนักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตาม
แผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และ
โครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี ฎีการเบิกจ่าย 
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ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีว
โมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาล
ลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
21.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ 1) รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายใน 4 
ชั่วโมงร้อยละ 80และ 2) ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล
เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลลำพูน 
จังหวัดลำพูน ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการภายใน 4 ชั่วโมงร้อยละ 95 และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติห้องปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ร้อยละ 90 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 
ผลลัพธ์ 

(Outcome) ของ
โครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ประชาชนท่ี
เข้าเกณฑส์อบสวน
โรคได้รับการ
ตรวจหาเชื้อทุกราย 
2) ลดระยะเวลาการ
รอคอยผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 
ช่วยให้แทย์ 

1)รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ
ภายใน 4 ช่ัวโมง 

ร้อยละ 
 

80 
 

95 จากรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ  
โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยทางอณูชีว
โมเลกุล 

2)ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติ
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย
ทางอณูชีวโมเลกลุเพื่อ
ส่งเสริมการป้องกันโรคตดิต่อ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
โรงพยาบาลลำพูน จังหวัด
ลำพูน 

ร้อยละ 80 90 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ
งานที่เสร็จสิ้น 

จากตารางที ่ 4.82 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.50) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.43) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.56) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อโครงการช่วย
ลดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI)ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ตารางที ่ 4.82  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้รับผลประโยชน์จาก  โครงการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.43 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.50 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ  

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.38 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.50 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.38 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.38 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.50 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.38 มาก 
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ตารางที ่ 4.82  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้รับผลประโยชน์จาก  โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน(ต่อ) 

ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ
ประเมิน 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.56 มากที่สุด 
1. โครงการช่วยในการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีว

โมเลกุลในการตรวจยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
4.75 มากที่สุด 

2. โครงการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019   4.63 มากที่สุด 
3. โครงการช่วยลดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลผู้ป่วย

เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) 
4.13 มาก 

4. โครงการช่วยในการตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019   4.75 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.50 มาก 

 
21.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

21.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
21.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1.ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงความต้องการเร่งด่วน มีผลทำให้การดำเนินการล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ 
- 
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21.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
 

21.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 41 – 50 ปีและระหว่าง 51 – 60 ปี 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ  / รัฐวิสาหกิจ มีบทบาทภายในชุมชน
เป็นผู้ร่วมกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรม โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. (ตารางที่ 
4.83)  
 
ตารางที่ 4.83  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ  รวม 2 100.00 

ชาย 1 50.00 
หญิง 1 50.00 

อาย ุ รวม 2 100.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 50.00 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
ปริญญาตรี 2 100.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 1 100.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 2 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 2 100.00 

 

21.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.84 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความ
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คาดหวังในระดับมากที่สุด (4.69) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมี
ความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ยกเว้นด้านช่องทางในการให้บริการประชาชนมีความ
คาดหวังในระดับมากโดยมีความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.88) และมีความ
คาดหวังในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (4.50) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.47) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ยกเว้นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความ  
พึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.88) และมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการ
ให้บริการน้อยที่สุด (3.92) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
น้อยกว่าระดับที่คาดหวังไว้ (-0.22) 
 
ตารางที่ 4.84  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

ตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.36 มาก  4.64 มากที่สุด -0.29 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.50 มาก 

 

4.50 มาก 0.00 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  5.00 มากที่สุด 0.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 3.50 มาก  4.50 มาก -1.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.00 มาก  4.50 มาก -0.50 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.50 มาก  5.00 มากที่สุด -0.50 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 3.92 มาก  4.50 มาก -0.58 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  4.50 มาก -0.50 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.00 มาก  4.50 มาก -0.50 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.00 มาก  4.50 มาก -0.50 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
3.50 ปานกลาง 

 
4.50 มาก -1.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.50 ปานกลาง 
 

4.50 มาก -1.00 
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ตารางที่ 4.84  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.88 มากที่สุด  4.88 มากที่สุด 0.00 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.50 มาก 

 
4.50 มาก 0.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด  5.00 มากที่สุด 0.00 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 5.00 มากที่สุด  5.00 มากที่สุด 0.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 5.00 มากที่สุด  5.00 มากที่สุด 0.00 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
5.00 มากที่สุด 

 
5.00 มากที่สุด 0.00 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 

5.00 มากที่สุด 

 

5.00 มากที่สุด 0.00 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 5.00 มากที่สุด  5.00 มากที่สุด 0.00 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.72 มากที่สุด  4.72 มากที่สุด 0.00 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.50 มาก 

 
4.50 มาก 0.00 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.50 มาก 
 

4.50 มาก 0.00 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 
 

5.00 มากที่สุด 0.00 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

5.00 มากที่สุด 
 

5.00 มากที่สุด 0.00 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 5.00 มากที่สุด  5.00 มากที่สุด 0.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
5.00 มากที่สุด 

 
5.00 มากที่สุด 0.00 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.50 มาก  4.50 มาก 0.00 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.47 มาก  4.69 มากที่สุด -0.22 
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21.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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22. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน 
 

22.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

22.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 24 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 75 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 13 
ราย คิดเป็นร้อยละ 40.63 รองลงมาคือ ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.38 ด้านการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.88 
รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 28.13 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ    
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.75 (ตารางท่ี 4.85) 

 
ตารางที่ 4.85  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 32 100.00 

ชาย 8 25.00 
หญิง 24 75.00 

อายุ รวม 32 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 3 9.38 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 13 40.63 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 11 34.38 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 4 12.50 
มากกว่า 60 ปี 1 3.13 

ระดับการศึกษา รวม 32 100.00 
ปริญญาตรี 23 71.88 
ปริญญาโท 9 28.13 

อาชีพ รวม 32 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 30 93.75 
พนักงานเอกชน 1 3.13 
ข้าราชการบำนาญ 1 3.13 

 
22.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี ้ว ัดและเป้าหมาย ดังนี ้ 1) เงินสมทบมีอัตราเท่ากับหรือมากกว่าเงินสมทบของสำนักงาน
หลักประกันแห่งชาติกำหนด จำนวน 1,395,960 บาท และ 2) กลุ่มหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน (คนพิการ,ผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน/กึ่งเฉียบพลัน/ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ,องค์กรคน
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พิการ/ผู้สูงอายุ,หน่วยบริการได้รับการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูฯ) จำนวน 5 กลุ่ม ผลการดำเนิน
โครงการ พบว่า มีเงินสมทบมีอัตราเท่ากับหรือมากกว่าเงินสมทบของสำนักงานหลักประกันแห่งชาติ
กำหนด จำนวน 1,395,960 บาท และมีกลุ ่มหรือหน่วยงานที ่ได้รับการสนับสนุน (คนพิการ ,
ผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน/กึ่งเฉียบพลัน/ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์กรคนพิการ/ผู้สูงอายุ,หน่วย
บริการได้ร ับการพัฒนาระบบบริการฟื ้นฟูฯ) จำนวน 5 กลุ ่ม แสดงว่า การดำเนินโครงการมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

  

วัตถุประสงค(์Objectives)ของ
โครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อให้คนพิการได้รับอุปกรณ์
เครื่องช่วยและบริการฟื้นฟูฯ ท้ังใน
หน่วยบริการและในชุมชน 
2) ผู ้ป่วยในระยะเฉียบพลัน/กึ่ง
เฉียบพลัน/ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพตามความ
จำเป็น 
3) ผู้สูงอายุที ่มีความจำเป็นต้อง
ฟื ้นฟูสมรรถภาพ ได ้ร ับบร ิการ
ต่อเนื ่อง ทั้งในหน่วยบริการและ
ชุมชน 
4) หน่วยบริการได้รับการพัฒนา
ระบบบร ิการฟื ้นฟ ูฯโดยจ ัดหา
อุปกรณ์และจัดบริการฟื ้นฟูฯใน
หน่วยบริการและในชุมชน 
5) องค ์กรคนพ ิการ/ผ ู ้ส ู งอายุ  
ได ้ร ับการสน ับสนุนการพัฒนา
ศ ักยภาพด ้านการฟื ้นฟ ูฯ และ
รวมกลุ ่มเกิดความเข้มแข็ง ร่วม
พัฒนาบริการกับหน่วยบริการ และ
มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือ
คนพิการด้วยกันเอง 
6) ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง
หน ่วยบร ิการองค ์กรคนพ ิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
พัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือ
สนับสนุนและให้บร ิการฟื ้นฟูฯ
ร่วมกันในชุมชน 

1) เงินสมทบมี
อ ั ต ร า เท ่ ากั บ
หร ื อมากกว่ า
เง ินสมทบของ
ส ำ น ั ก ง า น
ห ล ั ก ป ร ะ กั น
แ ห ่ ง ช า ติ
กำหนด 

บาท 
 

1,395,960 
 

1,395,960 
 
 

ข้อมูลจาก
รายงานผล
การดำเนิน
โครงการ 
 

2) ก ล ุ ่ ม ห รื อ
ห น ่ ว ย ง า น ที่
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร
สนับสนุน (คน
พิการ,ผู้สูงอายุ,
ผ ู ้ป ่วยในระยะ
เฉียบพลัน/กึ่ง
เฉียบพลัน/ผู้ที่มี
ภ าวะพ ึ ่ งพ ิ ง ,
อ ง ค ์ ก ร ค น
พิการ/ผู้สูงอายุ
,หน ่วยบร ิการ
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร
พ ั ฒน า ร ะบบ
บริการฟื้นฟูฯ) 

กลุ่ม 5 5 ข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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22.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
22.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

22.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัดลำพูน พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,395,960 บาท มีการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 1,395,960 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 
100 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1,395,960 1,395,960 0 100 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของสำนักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ  โครงการเงินสมทบ
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ 
โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และโครงการมีการรายงานทาง
การเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี ฎีกาเบิกจ่าย 
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการเงินสมทบกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน 
พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
22.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี ้ว ัดและเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจของคนพิการ และผู ้สูงอายุ ได้รับการฟื ้นฟูฯ
สมรรถภาพด้านการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน โดยสามารถดำรงค์ชีวิตได้อย่างอิสระ     
ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 94.8 แสดง
ว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

คนพิการ และผ ู ้ส ูงอายุ  
ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ฟ ื ้ น ฟู ฯ
สมรรถภาพด้านการแพทย์
ท ี ่จำเป ็นต ่อส ุขภาพ ขั้น
พ้ืนฐาน โดยสามารถดำรงค์
ชีวิตได้อย่างอิสระ 

ความพ ึ งพอใจ
ของประชาชน 
 

ร้อยละ 
 

80 94.8 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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จากตารางที ่ 4.86 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 
โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (4.74) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.83) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.66) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อ มีการ
ดำเนินการอนุมัติจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.86  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก  โครงการเงินสมทบ

กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน 
 

ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.83 มากที่สุด 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.75 มากที่สุด 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.78 มากที่สุด 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.94 มากที่สุด 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.75 มากที่สุด 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.78 มากที่สุด 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.88 มากที่สุด 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.91 มากที่สุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.66 มากที่สุด 
1.มีการดำเนินการอนุมัติจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น 4.31 มาก 
2.อุปกรณ์ท่ีได้รับตรงกับความต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ 
4.84 มากที่สุด 

3.สามารถอนุมัติให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงได้อย่าง
รวดเร็วและมีจำนวนเพิ่มขึ้น 

4.81 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.74 มากที่สุด 
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22.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
22.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน งบประมาณไม่เพียงพอกับการร้องขอของ

ประชาชน 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน การจัดการงานของหน่วยงานที่ร้องขอมีการ

ดำเนินงานที่ล่าช้าเกินกำหนด เนื่องจาก การขาด
แรงงานในการทำงานเพราะเป็นช่วงการเก็บลำไย 

ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

ควรมีการเพ่ิมงบประมาณของโครงการ 
 
22.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1.ความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบปัญหาเช่นความล่าช้าในการจัดสรร

งบประมาณ ส่งผลกระทบต่อการจัดหาอุปกรณ์หรือในบางกรณีอาจจะมีความจำเป็นในการให้
อุปกรณ์ที่อยู่นอกบัญชีหลักความล่าช้าในการประชุมเพื่อพิจารณาของคณะอนุกรรมการทำให้การ
ดำเนินการจัดหาล่าช้าเป็นต้น 

2.นัดหมายประชุมกระทันหันเกินไป 
3.ระยะเวลาในการดำเนินการหาอุปกรณ์ล่าช้า ประกอบกับสถานการณ์โควิดมีผลทำให้

การพิจารณาล่าช้า 
4.เกณฑ์ในการอนุญาตเป็นค่าแรง 10 % จากงบที่ได้รับการจัดสรรนั้น ไม่เพียงพอทำให้

ต้องรวบรวมเงินจากชุมชนในการช่วยค่าแรง 
5.บ้านผู้พิการบางหลังไม่มีโฉนดทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือได้ 
6.การปรับเปลี่ยนราคาของวัสดุอุปกรณ์จากการประมาณการทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขอให้มีการเพิ่มวงเงินในการซ่อมแซมสภาพที่อยู่อาศัย 
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2.การจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมไม่ควรจัดสรรในช่วงเดือน กรกฎาคม -
กันยายน เพราะมีปัญหาแรงงานในการก่อสร้าง 

3.ควรมีการดำเนินการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อจะได้จัดตารางการประชุมได้อย่างสะดวก 
4.ควรมีการจัดวางนัดหมายตามระยะเวลาที่กำหนดโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

สื่อสารในชั้นคณะอนุกรรมการ 
5.ควรมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ในการประชุม 
6.ควรมีการนัดหมายการประชุมตามเงื ่อนไขที่กำหนดเพื ่อเร่งรัดการทำงานและการ

ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างทันท่วงที 
7.ควรเพิ่มการจัดทำแผนปฏิบัติงาน โครงการ และกิจกรรมในการดำเนินงานเพ่ือกระจาย

ประโยชน์ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุให้ได้มากท่ีสุดตามความสามารถ 
8.ควรมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรงบประมาณ 
9.ควรมีการทำงานเชิงรุก มุ ่งประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที ่ร ับรู ้มากขึ ้น เพื ่อให้

ครอบคลุมลุ ่มเป้าหมายมากที่สุด ควรมีการทำ Fasttrack โดยเร่งรัดและกระชับเวลาในการ
พิจารณาและจัดหาทันต่อความต้องการใช้งาน 

10.บ้านผู้พิการบางแห่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากกว่าที่กำหนด ควรมีการพิจารณา
เป็นพิเศษ 

11.ทางอบจ.ควรช่วยในการพิจารณาเพิ่มเติมเพ่ือความเหมาะสม 
12.ควรลดขั้นตอนในการพิจารณาเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ 

 
22.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

22.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการเงินสมทบ

กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย 
เป็นเพศหญิง จำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.13 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 21.88 ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปีและระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ด้าน
การศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 
68.75 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 31.25 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.75 ส่วนใหญ่มีบทบาทภายใน
ชุมชนเป็นรัผู ้ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.88 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. จำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางท่ี 4.87)  
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ตารางที่ 4.87  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 32 100.00 
ชาย 7 21.88 
หญิง 25 78.13 

อาย ุ รวม 32 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 3 9.38 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 12 37.50 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 12 37.50 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 4 12.50 
มากกว่า 60 ปี 1 3.13 

ระดับการศึกษา  รวม 32 100.00 
ปริญญาตรี 22 68.75 
สูงกว่าปริญญาตรี 10 31.25 

อาชีพ รวม 32 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 30 93.75 
พนักงานบริษัทเอกชน 1 3.13 
ข้าราชการบำนาญ 1 3.13 

บทบาทภายในชุมชน รวม 32 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 3.13 
ผู้ร่วมกิจกรรม 31 96.88 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 32 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 32 100.00 

 

22.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.88 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความ
คาดหวังในระดับมาก (4.02) และเม่ือพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความ
คาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.14) 
และมีความคาดหวังในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (3.89) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.64) 
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และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ยกเว้นด้านช่องทางในการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มากที่สุด (4.77) และมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการน้อยที่สุด (4.48) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.62) 
 
ตารางที่ 4.88  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการเงินสมทบกองทุน

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.53 มากที่สุด   4.00 มาก 0.53 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.45 มาก   3.97 มาก 0.48 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.74 มากที่สุด   4.10 มาก 0.65 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.32 มาก   3.94 มาก 0.39 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.10 มาก   3.87 มาก 0.23 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.65 มากที่สุด   4.06 มาก 0.58 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.71 มากที่สุด   4.00 มาก 0.71 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.77 มากที่สุด   4.06 มาก 0.71 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.48 มาก   3.89 มาก 0.59 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.61 มากที่สุด   3.90 มาก 0.71 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.55 มากที่สุด   3.90 มาก 0.65 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.61 มากที่สุด   3.90 มาก 0.71 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.39 มาก   3.90 มาก 0.48 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.39 มาก   3.90 มาก 0.48 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.35 มาก   3.84 มาก 0.52 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.77 มากที่สุด   4.14 มาก 0.63 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.77 มากที่สุด   4.16 มาก 0.61 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.55 มากที่สุด   4.10 มาก 0.45 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.81 มากที่สุด   4.16 มาก 0.65 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.81 มากที่สุด   4.16 มาก 0.65 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.87 มากที่สุด   4.16 มาก 0.71 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.87 มากที่สุด   4.16 มาก 0.71 
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ตารางที่ 4.88  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการเงินสมทบกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 

4.87 มากที่สุด   4.16 มาก 0.71 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.61 มากที่สุด   4.03 มาก 0.58 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.76 มากที่สุด   4.06 มาก 0.70 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.65 มากที่สุด   3.94 มาก 0.71 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.87 มากที่สุด   4.13 มาก 0.74 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.65 มากที่สุด   4.00 มาก 0.65 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.84 มากที่สุด   4.13 มาก 0.71 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

4.74 มากที่สุด   4.06 มาก 0.68 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.74 มากที่สุด   4.06 มาก 0.68 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.81 มากที่สุด   4.06 มาก 0.74 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.77 มากที่สุด   4.06 มาก 0.71 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.74 มากที่สุด   4.06 มาก 0.68 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.64 มากที่สุด   4.02 มาก 0.62 

 
22.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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23. โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

23.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

23.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 24 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 64.86 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.14 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.54 รองลงมาคือ ระหว่าง 20 – 30 ปี และระหว่าง 41 – 50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 27.03 และร้อยละ 24.32 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.08 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิด
เป็นร้อยละ 16.22 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 37 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางท่ี 4.89) 

 
ตารางที่ 4.89  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 37 100.00 

ชาย 13 35.14 
หญิง 24 64.86 

อายุ รวม 37 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 10 27.03 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 15 40.54 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 9 24.32 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 3 8.11 

ระดับการศึกษา รวม 37 100.00 
ปวช./ปวส. 1 2.70 
ปริญญาตรี 30 81.08 
ปริญญาโท 6 16.22 

อาชีพ รวม 37 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 37 100.00 

 
23.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) รถบรรทุกและรถพ่วงท้าย จำนวน 2 พ่วง และ 2) ขยะมูลฝอย
อันตราย จำนวนมากกว่า 15 ตัน ไม่เกิน 30 ตัน ผลการดำเนินโครงการ พบว่า รถบรรทุกและรถ
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พ่วงท้าย จำนวน 2 พ่วง และ ขยะมูลฝอยอันตราย จำนวนมากกว่า 15.2 ตัน แสดงว่า การดำเนิน
โครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
 

 
23.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
23.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
  

วัตถุประสงค(์Objectives)ของ
โครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อความความสะดวก รวดเร็ว 
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนมูล
ฝอยอันตรายไปกำจัดทิ ้งให ้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิมสน ับสน ุน ให้
ประชาชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วน
ร ่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย
อันตรายจากชุมชน 
3) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย
อ ันตรายออกจากช ุมชนให ้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) เพื ่อป้องกันและแก้ไข ปัญหา
ผลกระทบต่อส ิ ่งแวดล้อม และ
สุขภาพอนามัยของประชาชน ที่
เกิดจากมูลฝอยอันตรายจากชุมชน 

1)จำนวน
รถบรรทุกและ
รถพ่วงท้าย 

พ่วง 2 2 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 

2)จำนวนขยะ
มูลฝอย
อันตราย 

ตัน มากกว่า 
15 ตัน 
ไม่เกิน 
30 ตัน 

15.2 
 

ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 
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23.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจาก
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 300,000 
บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ ้น 66,340 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 22.11 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

300,000 66,340 233,660 22.11 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของสำนักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการการจัดจ้างขน
มูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตาม
แผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และ
โครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี กองคลัง 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี กองคลัง 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี กองคลัง 
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
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ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
23.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ 1) การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายออกจากชุมชนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีร้องขอในการจัดการ ร้อยละ 100 และ 2) ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูล
ฝอยอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับบริการ ร้อยละ 80 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า 
มีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายออกจากชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอในการ
จัดการ ร้อยละ 100 และประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับบริการ ร้อยละ 82 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.90 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า โดยภาพรวม
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.10) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (3.95) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) สามารถจัดการขยะ
ม ูลฝอยอันตรายให ้แก่
อ งค ์ ก รปกครองส ่ วน
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2) สามารถแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ที ่เกิดจากมูล
ฝอยอันตรายจากชุมชน 

1)การจดัการขยะมูล
ฝอยอันตรายออกจาก
ชุมชนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ร้องขอในการจัดการ 

ร้อยละ 
 

100 
 

100 
 

ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 
 

2)ความพึงพอใจในการ
จัดการขยะมูลฝอย
อันตรายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับบริการ 

ร้อยละ 
 

80 
 

82 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.24) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  
 
ตารางที่ 4.90  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการการจัดจ้างขน

มูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 3.95 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 3.84 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.03 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.16 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 3.78 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 3.81 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.11 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

3.95 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.24 มาก 
1. ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้ในการขนมูล

ฝอยอันตรายไปกำจัดทิ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.30 มาก 

2. ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย
อันตรายจากชุมชน 

4.05 มาก 

3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคัดแยกมูลฝอยอันตราย
ออกจากชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.24 มาก 

4. ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่เกิดจากมูลฝอยอันตรายจากชุมชน 

4.38 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.10 มาก 
 

23.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
23.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน เนื่องจากสถาณการณ์โควิท COVID 19 ทำไห้ไม่

เป็นตามแผนที่วางไว้ 
ด้านการประสานงาน  มีปัญหาการประสานงานกับ อปท.ท้องถิ่น 

เนื่องจากการติดต่อทาง LINE ไม่ค่อยมีการตอบรับ 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

ถ้ามีการแก้ไข MOA ให้ทาง อบจ. รับผิดชอบการจัดการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการได้
ดีมากกว่าเดิม เนื่องจากความยุ่งยากในการประสานงานของทั้งทาง อบจ. อปท. และบริษัท เอกชน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งงบประมาณอาจมีการเพ่ิมข้ึนแต่ไม่น่าเกิน 500,00 บาท ซึ่งจะทำให้การจัดการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
23.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1.ช่วงเวลาเก็บไม่ชัดเจน ควรมีการกำหนดที่ชัดเจนทุกๆปี 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการจัดการประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน 
2.ควรมีงถุงบรรจุขยะอันตรายให้ด้วย 
3.ควรมีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อมีเวลาในการประชาสัมพันธ์ 
4.ควรมีความถี่ในการเก็บเพ่ิมเป็นปีละ 2 ครั้ง 

 
23.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

23.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการการจัดจ้าง

ขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พบว่า กลุ ่มตัวอย่างผู ้ตอบ
แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.86 และเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 35.14 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 
40.54 รองลงมาคือ ระหว่าง 20 – 30 ปี และระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.03 และ
ร้อยละ 24.32 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.08 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 16.22 ด้านอาชีพ
กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 มี
บทบาทภายในชุมชนเป็นผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางท่ี 4.91)  
 
ตารางที่ 4.91  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 37 100.00 
ชาย 13 35.14 
หญิง 24 64.86 

อาย ุ รวม 37 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 10 27.03 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 15 40.54 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 9 24.32 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 3 8.11 

ระดับการศึกษา  รวม 37 100.00 
ปวส. / อนุปริญญา 1 2.70 
ปริญญาตรี 30 81.08 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 16.22 

อาชีพ รวม 37 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 37 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 37 100.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 37 100.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด 37 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 37 100.00 

 

23.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.92 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พบว่า โดย
ภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.96) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละ
ด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังในด้านเจ้าหนา้ที่ 
ผ ู ้ให ้บริการและด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก  มากที ่ส ุด (4.07) และมีความคาดหวังในด้าน
กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ น้อยที่สุด (3.81) 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.10) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มากที่สุด (4.23) และมีความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ น้อยที่สุด (3.95) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.14) 
 
ตารางที่ 4.92  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอย

อันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 3.95 มาก  3.81 มาก 0.14 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ หรือ
สื่อต่างๆ เป็นต้น 

3.92 มาก 

 

3.73 มาก 0.19 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.03 มาก  3.84 มาก 0.19 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.00 มาก  3.76 มาก 0.24 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 3.84 มาก  3.76 มาก 0.08 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 3.97 มาก  3.86 มาก 0.11 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 3.92 มาก  3.84 มาก 0.08 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  3.97 มาก  3.86 มาก 0.11 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.01 มาก  3.91 มาก 0.11 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก  3.86 มาก 0.14 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.05 มาก  3.89 มาก 0.16 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.05 มาก  3.89 มาก 0.16 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.08 มาก  3.89 มาก 0.19 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.03 มาก 

 
3.95 มาก 0.08 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.86 มาก 
 

3.95 มาก -0.08 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.23 มาก  4.07 มาก 0.15 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.14 มาก 

 
3.97 มาก 0.16 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.16 มาก  3.97 มาก 0.19 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.22 มาก  4.05 มาก 0.16 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.11 มาก  4.00 มาก 0.11 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.19 มาก  4.08 มาก 0.11 
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ตารางที่ 4.92  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอย
อันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต่อ) 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง
เสมอภาค 

4.27 มาก 
 

4.14 มาก 0.14 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

4.32 มาก 

 

4.16 มาก 0.16 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.41 มาก  4.22 มาก 0.19 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.20 มาก  4.07 มาก 0.14 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.27 มาก  4.11 มาก 0.16 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.30 มาก 

 
4.08 มาก 0.22 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.16 มาก 
 

4.05 มาก 0.11 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.19 มาก 
 

4.05 มาก 0.14 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.11 มาก  4.03 มาก 0.08 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.16 มาก  4.03 มาก 0.14 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.19 มาก  4.05 มาก 0.14 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 4.24 มาก  4.11 มาก 0.14 
9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.19 มาก  4.08 มาก 0.11 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.10 มาก  3.96 มาก 0.14 

 
23.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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24. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” 

 
24.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
24.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 12 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 80 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 60 ปี จำนวน 7 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ ระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ด้านการศึกษา      
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 
รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางท่ี 4.93) 

 
ตารางที่ 4.93  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 15 100.00 

ชาย 12 80.00 
หญิง 3 20.00 

อายุ รวม 15 100.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 2 13.33 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 6 40.00 
มากกว่า 60 ปี 7 46.67 

ระดับการศึกษา รวม 15 100.00 
ประถมศึกษา 7 46.67 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 6.67 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 33.33 
ปวช./ปวส. 2 13.33 

อาชีพ รวม 15 100.00 
เกษตรกร 15 100.00 

 
24.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) การดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานระบบควบคุมภายใน ( Internal 
control) สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” จำนวน 1 ชุด 2) จัดประชุมดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายในและดำเนินการตรวจสอบมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 
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ครั้ง และ 3) จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต จำนวน 4 ราย 
ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานระบบควบคุมภายใน ( Internal 
control) สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” จำนวน 1 ชุด มีจัดประชุมดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายในและดำเนินการตรวจสอบมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 
ครั้ง และมีจำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต จำนวน 4 ราย 
แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

วัตถุประสงค(์Objectives) 
ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบยีบ
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา ว่า
ด้วยการอนุญาตใช้ตรา
สัญลักษณส์ิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตรไ์ทย พ.ศ. 2551 
2. เพื่อให้สินค้าสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) ลำไยเบี้ยวเขียว
ลำพูน มีคุณภาพและได้
มาตราฐาน 
3. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้าน
เกษตรกรรมให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร เพิ่มมลูค่าเศรษฐกิจ
ในชุมชนและสร้างความ
เข้มแข็งความสามัคคีให้แก่
ท้องถิ่น 

1. การดำเนินการแต่งตั้ง
คณะทำงานระบบควบคุม
ภายใน (Internal control) 
สินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
“ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน”  

ชุด 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

ข้อมูลจาก
รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
 

2. จัดประชุมดำเนินงาน
ระบบควบคมุภายในและ
ดำเนินการตรวจสอบ
มาตรฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้ง 
 

2 2 ข้อมูลจาก
รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
 

3. จำนวนเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ตรวจสอบมาตรฐานการ
ผลิต 

ราย 4 5 ข้อมูลจาก
รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

 
24.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
24.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
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24.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” พบว่า โครงการได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 200,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 49,200 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพ
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 24.60 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

200,000 49,200 150,800 24.60 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของสำนักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการระบบควบคุม
ภายใน (Internal Control) สินค้าสิ ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี ้ยวเขียวลำพูน”  พบว่า 
โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถตรวจสอบได ้และโครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี ฎีกาเบิกจ่าย 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี ฎีกาเบิกจ่าย 
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 
100  
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ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
24.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ผลการ
ดำเนินโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.8 แสดงว่า การ
ดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.94 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียว
ลำพูน” พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.49) และเมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.08) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.91) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ์ 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1. ส ร ้ า ง ม ู ล ค ่ า ท า ง
เศรษฐกิจในชุมชนให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกลำไยเบี้ยว
เขียวตามมาตรฐานสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
2. เกษตรกรผู้ปลูกลำไย
เบี้ยวเขียวลำพูนมีความ
สนใจในการผลิตสินค้าบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ตาม
มาตรฐาน 

1.เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 89.8 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ  
 
ตารางที่ 4.94  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการระบบควบคุม

ภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” 
 

ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.08 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 3.67 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.13 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.00 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 3.67 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.13 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.47 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.47 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.91 มากที่สุด 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการติดตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน 
5.00 มากที่สุด 

2. แผนการควบคุมตรวจสอบ และดำเนินการปฏิบัติตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน ฯ 

5.00 มากที่สุด 

3. การแลกเปลี่ยน ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนให้มี
มาตรฐานที่ดีข้ึนของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

4.73 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.49 มาก 
 

24.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
24.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการดำเนินงานตามแผน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโค

วิด 19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการประสบปัญหา
ล่าช้าในการจัดตั้งคณะกรรมระบบตรวจสอบ
ภายในเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าตามมาตรฐาน 
GI 

ด้านการประสานงาน  ประสบปัญหาในการนัดพร้อมเพ่ือดำเนินกิจกรรม
ภายในโครงการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเวลา
และแนวทางการดำเนินงาน 

ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  เกษตรกรพบปัญหาด้านการตลาดและด้านการ
จัดส่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด 19 ส่งผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายสินค้า 
และการขนส่งสินค้า ทำให้ผลผลิตลำไยที่ได้รับ
มาตรฐาน GI ของเกษตรกรได้รับความเสียหาย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 
- 

 
24.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ขาดการสนับสนุนด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ , การสนับสนุนด้านงบประมาณการ

ประชาสัมพันธ์ 
2. ช่องทางในการจัดจำหน่าย, ความล่าช้าในการแก้ปัญหา และผู้ปฏิบัติงานที่ใหม่ต่อการ

ประสานงาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตและ
การตลาด 

2. มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นและมีผู้รับผิดชอบหลัก 
3. เพ่ิมช่องทางการขาย 
4. เพ่ิมเทคนิคการผลิตให้มีมาตรฐาน AAA 
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24.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 
 

24.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการระบบ

ควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน”  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 
80 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 60 ปี จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 
46.67 รองลงมาคือ ระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 
14 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. จำนวน 
15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางท่ี 4.95)  
 
ตารางที่ 4.95  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 15 100.00 
ชาย 12 80.00 
หญิง 3 20.00 

อาย ุ รวม 15 100.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 2 13.33 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 6 40.00 
มากกว่า 60 ปี 7 46.67 

ระดับการศึกษา  รวม 15 100.00 
ประถมศึกษา 7 46.67 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 6.67 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 33.33 
ปวช. 2 13.33 

อาชีพ รวม 15 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 15 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 15 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 6.67 
ผู้ร่วมกิจกรรม 14 93.33 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด  รวม 15 100.00 
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 15 100.00 
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24.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.96 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยว
เขียวลำพูน” พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (4.02) และเมื่อพิจารณา
ความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความ
คาดหวังในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (4.00) และมีความ
คาดหวังในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (3.94) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.60) 
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน ยกเว้นด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการและด้านช่องทางในการให้บริการอยู่ในระดับ
มากโดยมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด (4.90) และมีความพึงพอใจในด้าน
ช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (4.21) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.58) 
 
ตารางที่ 4.96  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการระบบควบคุมภายใน 

(Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” 
 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.43 มาก  4.00 มาก 0.43 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.00 มาก 

 

4.00 มาก 0.00 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.67 มากที่สุด  4.00 มาก 0.67 
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ตารางที่ 4.96  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” (ต่อ) 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.21 มาก  3.94 มาก 0.27 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.60 มากที่สุด  4.00 มาก 0.60 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.33 มาก  4.00 มาก 0.33 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.00 มาก  4.00 มาก 0.00 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.00 มาก 

 
3.67 มาก 0.33 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั
ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

4.00 มาก 
 

4.00 มาก 0.00 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.86 มากที่สุด  4.07 มาก 0.79 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.93 มากที่สุด 

 
4.07 มาก 0.87 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.93 มากที่สุด  4.07 มาก 0.87 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.93 มากที่สุด  4.07 มาก 0.87 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.93 มากที่สุด  4.07 มาก 0.87 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.93 มากที่สุด  4.07 มาก 0.87 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.73 มากที่สุด 

 
4.07 มาก 0.67 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ ฯลฯ 

4.73 มากที่สุด 

 

4.07 มาก 0.67 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.73 มากที่สุด  4.07 มาก 0.67 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.90 มากที่สุด  4.07 มาก 0.83 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 5.00 มากที่สุด  4.33 มาก 0.67 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
5.00 มากที่สุด 

 
4.33 มาก 0.67 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.73 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 0.73 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

5.00 มากที่สุด 
 

4.00 มาก 1.00 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ 4.80 มากที่สุด  4.00 มาก 0.80 
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.80 มากที่สุด  4.00 มาก 0.80 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.80 มากที่สุด  4.00 มาก 0.80 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 5.00 มากที่สุด  4.00 มาก 1.00 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.60 มากที่สุด  4.02 มาก 0.58 
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24.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1.ด้านเจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจในงานที่ปฎิบัติมากยิ่งข้ึน 
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25. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อม
อุปกรณ์ 

 
25.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 

 
25.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 5 ราย คิด

เป็นร้อยละ 62.50 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 ด้าน
การศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวนเท่ากัน คือ 4 
ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50 (ตารางท่ี 4.97) 

 
ตารางที่ 4.97  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 8 100.00 

ชาย 5 62.50 
หญิง 3 37.50 

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

ระดับการศึกษา รวม 8 100.00 
ปริญญาตรี 4 50.00 
ปริญญาโท 4 50.00 

อาชีพ รวม 8 100.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 7 87.50 
พนักงานเอกชน 1 12.50 

 
25.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) วัสดุสำหรับค้นหาคัดกรองบุคคลผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด จำนวน 
13,000 ชุด ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีวัสดุสำหรับค้นหาคัดกรองบุคคลผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด 
จำนวน 13,000 ชุด แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ 



255 
 

 
25.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
25.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

25.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตา
มีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์ พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 221,000 
บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 194,740 บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 88.12 
  

วัตถุประสงค(์Objectives) 
ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันปัญหายา
เสพติดในกลุ ่มเส ี ่ยงและเสร ิมสร ้าง
ภูมิคุ ้มกันยาเสพติอและเพื ่อเป็นการ
ควบคุมพื้นที่เสี่ยงไม่ให้ขยายเพิ่มขึ้น 
2) เ พ ื ่ อ ส น ั บ ส น ุ น ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของหมู่บ้านหรือชุมชนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด
สารเสพติด 
3) เพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันแบบ
บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1)ว ัสด ุสำหรับ
ค้นหาคัดกรอง
บุคคลผู ้เสพ ผู้
ติดสารเสพติด 
 

ชุด 13,000 13,000 ข้อมูลจาก
รายงานผล
การดำเนิน
โครงการ 
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งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) * 

คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

221,000 194,740 26,260 88.12 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของสำนักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการจัดซื้อชุด
ทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์ พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรง
ตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และ
โครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี เอกสารที่กองคลัง 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี เอกสารที่กองคลัง 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี เอกสารที่กองคลัง 
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการจัดซื ้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์ พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
25.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมี    

การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ 1) การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ร้อยละ 100 2) ความ 
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 85 และ 3) อัตราที่ได้รับการตรวจคัดกรองพบผู้ติดยาเสพติด
ลดลง 1/1000 ร้อยละ 0.01 ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน 
ร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจร้อยละ 95 และอัตราที่ได้รับการตรวจคัดกรองพบ       
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ผู้ติดยาเสพติดลดลง 1/1000 ร้อยละ >0.01  แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที ่ 4.98 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้ร ับผลประโยชน์จาก 

โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.75) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
ในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.66) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อมีการสำรวจปัญหาและความ
ต้องการก่อนให้บริการอยู่ในระดับมาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (4.83) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่
ละหัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ทุกหัวข้อ  
  

ผลลัพธ์ 
(Outcome) ของ

โครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) เกิดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพต ิด ในจ ั งหวัด
ล ำ พ ู น  แ ล ะ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม
ยิ่งข้ึน 

1)การดำเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอน 

ร้อยละ 100 100 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2)ความพ ึ งพอ ใ จ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 
 

85 
 

95 
 

ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
 

3)อัตราที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองพบผู ้ติดยาเสพ
ติดลดลง 1/1000 

ร้อยละ 
 

0.01 >0.01 ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
แต่ได้จากการที่ผูป้ระเมิน
ได้สมัภาษณ์กลุม่เป้าหมาย 
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ตารางที่ 4.98  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการจัดซื้อชุด
ทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์ 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.66 มากที่สุด 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.38 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.75 มากที่สุด 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.63 มากที่สุด 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.75 มากที่สุด 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.63 มากที่สุด 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.75 มากที่สุด 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.75 มากที่สุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.83 มากที่สุด 
1. โครงการช่วยในการสนับสนุนการรณรงค์การเฝ้าระวัง ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน  
4.88 มากที่สุด 

2. โครงการช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเป็นการ
ควบคุมพ้ืนที่เสี่ยงไม่ให้ขยายเพ่ิมข้ึน 

4.88 มากที่สุด 

3. โครงการช่วยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันแบบบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.75 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.75 มากที่สุด 
 

25.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
25.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

ควรมีการติดตามการรายงานผลการทดสอบการตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเป้าหมายให้
ทาง ศป.ปส. อบจ. ลำพูน ทราบด้วย 

 
25.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1.ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาหันไปใช้ยาเสพติดประเภทอ่ืน 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขอให้มีการเพิ่มเติมชุดตรวจ THC 
2.ขอให้มีการตรวจสอบคุณภาพของชุดตรวจที่มีวัสดุคุณภาพสูง 

 
25.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

25.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการจัดซื้อชุด

ทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์  พบว่า กลุ ่มตัวอย่างผู ้ตอบ
แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เป็นเพศชาย และเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปีและระหว่าง 
51 – 60 ปี ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้ร่วมกิจกรรม โดย
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. (ตารางที่ 4.99)  
 
ตารางที่ 4.99  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 2 100.00 
ชาย 1 50.00 
หญิง 1 50.00 

อาย ุ รวม 2 100.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 1 50.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 1 50.00 
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ตารางที่ 4.99  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ต่อ) 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

ระดับการศึกษา  รวม 2 100.00 
ปริญญาตรี 1 50.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 50.00 

อาชีพ รวม 2 100.00 
พนักงานบริษัทเอกชน 2 100.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 2 100.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 2 100.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด     
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 2 100.00 

 

25.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.100 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์ พบว่า โดย
ภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.47) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละ
ด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านกระบวนการ / ขั้นตอน
การบริการและด้านช่องทางในการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคาดหวังในด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (3.56) และมีความคาดหวังด้าน
ช่องทางในการให้บริการน้อยที่สุด (3.25) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.41) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.50) และมีความพึงพอใจในด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก น้อยที่สุด (4.28) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.94) 
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ตารางที่ 4.100  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการจัดซื้อชุดทดสอบ
สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์  

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.43 มาก   3.50 ปานกลาง 0.93 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.00 มาก   4.00 มาก 0.00 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.00 มาก   3.00 ปานกลาง 1.00 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.50 มาก   4.00 มาก 0.50 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 5.00 มากที่สุด   3.50 ปานกลาง 1.50 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.50 มาก   3.00 ปานกลาง 1.50 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.42 มาก   3.25 ปานกลาง 1.17 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 3.50 ปานกลาง   3.50 ปานกลาง 0.00 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การ

ให้บริการ 
4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 

3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.50 มาก   3.00 ปานกลาง 1.50 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/

โทรสาร 
4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 

5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม 
(Social Media) 

5.00 มากที่สุด   3.00 ปานกลาง 2.00 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่อง
รับความคดิเห็น/ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

4.50 มาก   3.00 ปานกลาง 1.50 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.50 มาก   3.56 มาก 0.94 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.50 มาก   4.00 มาก 0.50 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการ

อย่างเสมอภาค 
4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 
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ตารางที่ 4.100  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการจัดซื้อชุดทดสอบ
สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.28 มาก   3.56 มาก 0.72 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.00 มาก   3.50 ปานกลาง 0.50 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.50 มาก   4.00 มาก 0.50 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

4.50 มาก   4.00 มาก 0.50 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.50 มาก   3.00 ปานกลาง 1.50 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 3.50 ปานกลาง   3.50 ปานกลาง 0.00 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ี

จอดรถ 
4.50 มาก   3.50 ปานกลาง 1.00 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ใน
โครงการ 

4.00 มาก   3.50 ปานกลาง 0.50 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.41 มาก   3.47 มาก 0.94 
 

25.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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26. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

26.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

26.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 100 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 55 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 55 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 
43 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ ระหว่าง 41 – 50 ปี และมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
25 และร้อยละ 18 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 18 และร้อยละ 14 ตามลำดับ ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 19 (ตารางท่ี 4.101) 

 

ตารางที่ 4.101  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ รวม 100 100.00 
ชาย 55 55.00 
หญิง 45 45.00 

อายุ รวม 100 100.00 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 3 3.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 11 11.00 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 25 25.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 43 43.00 
มากกว่า 60 ปี 18 18.00 

ระดับการศึกษา รวม 100 100.00 
ประถมศึกษา 45 45.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 14 14.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18 18.00 
ปวช./ปวส. 9 9.00 
ปริญญาตรี 13 13.00 
ไม่ได้เรียน 1 1.00 

อาชีพ รวม 100 100.00 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 10 10.00 
เกษตรกร 70 70.00 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 19 19.00 
พนักงานเอกชน 1 1.00 
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26.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) กระสอบปุ๋ยเปล่า (ไม่เคยใช้งาน, แข็งแรงทนทาน, ขนาด 18 x 30 นิ้ว
, ไม่มีสกรีนด้านข้าง) จำนวน 80,000 ใบ ผลการดำเนินโครงการ พบว่า กระสอบปุ๋ยเปล่า (ไม่เคยใช้
งาน, แข็งแรงทนทาน, ขนาด 18 x 30 นิ้ว, ไม่มีสกรีนด้านข้าง) จำนวน 80,000 ใบ แสดงว่า การ
ดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

 
26.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 

 
26.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

26.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท มี
การเบิกจ่ายทั ้งสิ ้น 464,000 บาท สรุปได้ว ่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 92.80 
  

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของ

โครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

เพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่ประชาชน
จาก อุทกภัย น้ำท่วม และ
ภัยแล้ง 

จำนวนกระสอบปุ๋ ย
เปล่า (ไม่เคยใช้งาน, 
แข็งแรงทนทาน, ขนาด 
18 x 30 น ิ ้ ว ,  ไ ม ่ มี
สกรีนด้านข้าง)  

ใบ 80,000 80,000 ข้อมูลจากรายงานผล
การดำเนินโครงการ 
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งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป (บาท) * 

คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

500,000 464,000 36,000 92.80 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของสำนักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ โครงการจัดซื้อกระสอบ
ปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการ
ดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้  และโครงการมีการ
รายงานทางการเงินรายไตรมาส 

 
รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 

การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี เอกสารที่กองคลัง 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี เอกสารที่กองคลัง 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี เอกสารที่กองคลัง 
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพ่ือใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงานร้อยละ 100  
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 100 

 
26.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ 1) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ 80 ผล
การดำเนินโครงการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์ ร้อยละ 86.6 แสดงว่า 
การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
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ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.102 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก 

โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พบว่า โดยภาพรวม
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.33) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.31) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ ยกเว้นข้อมีการสำรวจปัญหาและความ
ต้องการก่อนให้บริการผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.35) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  
 

  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) ป้องกันแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประ
ขาขน จาก อุทกภัย น้ำ
ท่วม และภัยแล้ง อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อ
ความต้องการ 

1) ความพึงพอใจของ
ป ร ะ ช า ช น ผ ู ้ ไ ด ้ รั บ
ผลประโยชน์ 

ร้อยละ 
 

80 86.6 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ตารางที ่ 4.102  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู ้ได้รับผลประโยชน์จาก  โครงการจัดซื้อ
กระสอบปุ๋ยเปล่าเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.31 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.74 มากที่สุด 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.30 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.27 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.17 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 4.22 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
4.26 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

4.24 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.35 มาก 
1. วัสดุและอุปกรณ์(กระสอบปุ๋ย)ที่ได้รับจากโครงการฯ มีความ

เหมาะสม และ มีคุณภาพท่ีดี 
4.33 มาก 

2. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีได้รับจากโครงการฯ สามารถนำไปใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนต่อเหตุสาธารณภัย 

4.28 มาก 

3. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีได้รับจากโครงการฯ มีประโยชน์ต่อชุมชน 4.43 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.33 มาก 

 
26.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

26.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล - 
ด้านการดำเนินงานตามแผน - 
ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
26.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรให้มีการขอเพ่ิมเติมก่อนเกิดอุทกภัย 
2.มีความต้องการเพิ่มเพ่ือก่อสร้างผนังกั้นน้ำเพ่ือไม่ให้น้ำกัดเซาะถนนในหน้าน้ำหลาก 

 
26.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

26.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ  โครงการจัดซื้อ

กระสอบปุ ๋ยเปล่าเพื ่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พบว่า กลุ ่มตัวอย่างผู ้ตอบ
แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.62 และเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 15.38 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
46.15 รองลงมาคือ ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.46 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
38.46 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 76.92 รองลงมาคือ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 23.08 มีบทบาทภายในชุมชนเป็น
ผู้นำชุมชน จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.54 รองลงมาคือ ผู้ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 38.46 
โดยส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. จำนวน  5 ราย คิดเป็นร้อยละ 
38.46 (ตารางท่ี 4.103)  
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ตารางที่ 4.103  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 13 100.00 
ชาย 11 84.62 
หญิง 2 15.38 

อาย ุ รวม 13 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 2 15.38 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 5 38.46 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 6 46.15 

ระดับการศึกษา  รวม 13 100.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 38.46 
ปวช. 1 7.69 
ปวส. / อนุปริญญา 1 7.69 
ปริญญาตรี 5 38.46 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 7.69 

อาชีพ รวม 13 100.00 
เกษตรกร 3 23.08 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 10 76.92 

บทบาทภายในชุมชน รวม 13 100.00 
ผู้นำชุมชน 8 61.54 
ผู้ร่วมกิจกรรม 5 38.46 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด   
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 5 38.46 
ส.จ. ในพ้ืนที ่ 1 7.69 
ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ 1 7.69 

 

26.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.104 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก (3.65) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านช่องทางในการให้บริการอยู่ในระดับ
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ปานกลาง โดยมีความคาดหวังในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด (3.87) และมีความคาดหวัง
ในด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (3.38) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.43) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ยกเว้นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึง
พอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มากที่สุด (4.65) และมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการ
ให้บริการ น้อยที่สุด (4.19) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.78) 
 
ตารางที่ 4.104  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ย

เปล่าเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.31 มาก   3.59 มาก 0.71 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.08 มาก   3.54 มาก 0.54 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.23 มาก   3.54 มาก 0.69 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.38 มาก   3.69 มาก 0.69 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.23 มาก   3.62 มาก 0.62 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.38 มาก   3.46 ปานกลาง 0.92 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.31 มาก   3.62 มาก 0.69 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.54 มากที่สุด   3.69 มาก 0.85 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.19 มาก   3.38 ปานกลาง 0.81 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.23 มาก   3.54 มาก 0.69 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.15 มาก   3.46 ปานกลาง 0.69 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.23 มาก   3.23 ปานกลาง 1.00 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.31 มาก   3.38 ปานกลาง 0.92 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม (Social 

Media) 
4.08 มาก   3.31 ปานกลาง 0.77 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่อง
รับความคดิเห็น/ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

4.15 มาก   3.38 ปานกลาง 0.77 
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ตารางที่ 4.104  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ย
เปล่าเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.65 มากที่สุด   3.75 มาก 0.90 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.62 มากที่สุด   3.69 มาก 0.92 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.62 มากที่สุด   3.62 มาก 1.00 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.54 มากที่สุด   3.69 มาก 0.85 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.69 มากที่สุด   3.77 มาก 0.92 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.69 มากที่สุด   3.85 มาก 0.85 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
4.69 มากที่สุด   3.85 มาก 0.85 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 

4.69 มากที่สุด   3.77 มาก 0.92 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.69 มากที่สุด   3.77 มาก 0.92 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.56 มากที่สุด   3.87 มาก 0.68 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.54 มากที่สุด   3.85 มาก 0.69 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.62 มากที่สุด   4.00 มาก 0.62 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.54 มากที่สุด   3.92 มาก 0.62 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.54 มากที่สุด   3.69 มาก 0.85 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

4.54 มากที่สุด   3.77 มาก 0.77 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.62 มากที่สุด   3.85 มาก 0.77 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.46 มาก   4.08 มาก 0.38 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.54 มากที่สุด   3.85 มาก 0.69 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.62 มากที่สุด   3.85 มาก 0.77 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.43 มาก   3.65 มาก 0.78 
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26.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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27. โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
 

27.1 ผลการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

27.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 200 ราย เป็นเพศหญิง จำนวน 124 

ราย คิดเป็นร้อยละ 62 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 
54 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ ระหว่าง 31 – 40 ปี และระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 26.50 และร้อยละ 19.50 ตามลำดับ ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ ประถมศึกษา และ
ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 19 และร้อยละ 16 ตามลำดับ ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพอาชีพอิสระ/ค้าขาย จำนวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ พนักงานเอกชน และ
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 26 และร้อยละ 11.50 ตามลำดับ (ตารางท่ี 4.10) 

 
ตารางที่ 4.105  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
เพศ รวม 200 100.00 

ชาย 76 38.00 
หญิง 124 62.00 

อายุ รวม 200 100.00 
ต่ำกว่า 20 21 10.50 
ระหว่าง 20 – 30 ป ี 7 3.50 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 53 26.50 
ระหว่าง 41 – 50 ป ี 54 27.00 
ระหว่าง 51 – 60 ป ี 39 19.50 
มากกว่า 60 ปี 26 13.00 

ระดับการศึกษา รวม 200 100.00 
ประถมศึกษา 38 19.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 29 14.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 72 36.00 
ปวช./ปวส. 32 16.00 
ปริญญาตรี 25 12.50 
ไม่ได้เรียน 4 2.00 
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ตารางที่ 4.105  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ(ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 
อาชีพ รวม 200 100.00 

นักเรียน/นักศึกษา 23 11.50 
อาชีพอิสระ/ค้าขาย 86 43.00 
เกษตรกร 17 8.50 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 6 3.00 
พนักงานเอกชน 52 26.00 
ไม่ได้ทำงาน 16 8.00 

 
27.1.2 ประสิทธิผลของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ 1) ผู้เข้าร่วมงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันสถานการณ์โควิท -19 (ไม่
เกิน 200 คน) ผลการดำเนินโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันสถานการณ์
โควิท-19 (ไม่เกิน 200 คน) แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ที่กำหนดไว้ 

 

  

วัตถุประสงค(์Objectives)ของ
โครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ผลิต 

1) เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึง
ความสำค ัญ และได ้ร ่วมฟื ้นฟู 
อนุร ักษ์ ร ักษาทำนุบำรุงศิลปะ
จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สืบไป 
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเท ี ่ยวของจ ังหวัด
ลำพูน 
3) เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบมี
ส ่วนร่วมของภาคประชาชนโดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดลำพูน 

1)ผู ้เข้าร่วมงาน
เ ป ็ น ไ ป ต า ม
มาตรการป้องกัน
สถานการณ ์โค
ว ิท-19 (ไม ่เกิน 
200 คน) 
 

คน <= 200 58 
 

ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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27.1.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
 

27.1.3.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการจัดทำ

แล้วเสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้  
 

การดำเนินการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่ากำหนด ตามกำหนด 
ช้ากว่า
กำหนด 

การดำเนินการแล้วเสร็จ  ✓  
 

27.1.3.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ  โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
พบว่า โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 108,000 
บาท สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 27 เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมเนื่องจากสถานการณ์โควิท 19 จึงทำให้มีการปรับลด
งบประมาณเพ่ือความเหมาะสม 

 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) * 
คงเหลือ
(บาท) 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

400,000 108,000 292,000 27.00 

หมายเหตุ: * ข้อมูลจาก สรุปผลการดำเนินงาน ตามรายงานของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

 
รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ  โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง พบว่า โครงการมีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ โครงการมีการใช้
จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถตรวจสอบได้ และโครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
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รายการ ผล แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
การเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

มี กองคลัง 

การสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ
สามารถทวนสอบได้ 

มี กองคลัง 

การรายงานทางการเงินรายไตรมาส มี กองคลัง 
 

ความสำเร็จของโครงการ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า ประสิทธิภาพ

ความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของ โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง พบว่า โครงการ
มีความสำเร็จของผลงานร้อยละ ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 เนื ่องจากสถานการณ์โควิท 19 จึงมี
ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมทำให้ความสำเร็จไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

ผลงานของโครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ของผลงาน 
ความสำเร็จของผลงาน ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 

 
27.1.3.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีการ

กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย คือ 1) ความพึงพอใจของประชาชน ในส่วนที่โครงการช่วยในการทำให้
ประชาชน เล็งเห็นถึงความสำคัญ และได้ร่วมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ รักษาทำนุบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นสืบไป ร้อยละ 80 และ 2) ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 80 ผลการดำเนิน
โครงการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ ในส่วนที่โครงการช่วยในการทำให้ประชาชน เล็งเห็นถึง
ความสำคัญ และได้ร่วมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ รักษาทำนุบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป 
ร้อยละ 85.5 และ ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 83 แสดงว่า การดำเนินโครงการมีประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
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ประสิทธิภาพด้านคุณภาพวัดจากความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพของ

งานที่เสร็จสิ้น 
จากตารางที่ 4.106 ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก 

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (4.15) และเม่ือพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.02) เมื ่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมาก (4.29) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหัวข้อ  
 

  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
หมายเหตุ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
ลัพธ์ 

1) เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนในจ ังหวัด
ลำพูน ได ้ม ีการฟื ้นฟู 
อนุรักษ์ รักษาและทำนุ
บ ำ ร ุ ง ศ ิ ล ป ะ  จ า รี ต
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น และยังส่งเสริม
การทำงานแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
จังหวัดลำพูน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมเศรษฐกิจและ
กา รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ขอ ง
จังหวัดลำพูน 

1)ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น  ใ น ส ่ ว น ที่
โครงการช่วยในการทำให้
ประชาชน  เล ็ ง เห ็ นถึ ง
ความสำคัญ และได ้ร ่วม
ฟื้นฟู อนุรักษ์ รักษาทำนุ
บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นสืบไป 

ร้อยละ 
 

80 
 

85.5 
 

ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 

2)ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชน 

ร้อยละ 80 83 ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามของผู้
ประเมิน 
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ตารางที่ 4.106  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนน ผลการ

ประเมิน 
ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 4.02 มาก 
1. มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ 4.19 มาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน 
4.18 มาก 

3. กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.14 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ 4.05 มาก 
5. มีการติดตาม แนะนำการดำเนินงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 3.95 มาก 
6. คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
3.86 มาก 

7. คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได้ 

3.79 มาก 

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 4.29 มาก 
1. โครงการช่วยในการสนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึง

ความสำคัญ และได้ร่วมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ รักษาทำนุบำรุงศิลปะจารีต
ประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นสืบไป 

4.29 มาก 

2. โครงการช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด
ลำพูน 

4.38 มาก 

3. โครงการช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 

4.20 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 2 ด้าน) 4.15 มาก 
 

27.1.4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
27.1.4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการวางแผนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิท-19 จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลา 

ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน - 
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ประเด็นปัญหา และอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล ต้องควบคุมผู้เข้าร่วมงาน ตามมาตรการของ

คณะกรรมการป้องกันฯ 
ด้านการดำเนินงานตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิท-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน
ตามแผนตลอดเวลา  

ด้านการประสานงาน  - 
ด้านการติดตาม ประเมินผล - 
ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- 

ด้านอื่น ๆ  - 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารโครงการ 

- 
 
27.1.4.2 ประชาชน/ผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 
27.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจ 

 

27.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการจัดกิจกรรม

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ ้น 4 ราย เป็นเพศชาย 
จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 
75 รองลงมาคือ ระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพอาชีพไวยาวัจกร เจ้าของกิจการส่วนตัว พระสงฆ์ และข้าราชการบำนาญ จำนวน 1 
ราย คิดเป็นร้อยละ 25 มีบทบาทภายในชุมชนเป็นผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 
รองลงมาคือ ผู้นำชุมชน คิดเป็นร้อยละ 25 โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเจ้าหน้าที่ของ อบจ. 
จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางท่ี 4.107)  
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ตารางที่ 4.107  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
รายการ จำนวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ  รวม 4 100.00 
ชาย 4 100.00 

อาย ุ รวม 4 100.00 
ระหว่าง 31 – 40 ป ี 1 25.00 
มากกว่า 60 ปี 3 75.00 

ระดับการศึกษา  รวม 4 100.00 
ปริญญาตรี 4 100.00 

อาชีพ รวม 4 100.00 
ไวยาวัจกร 1 25.00 
เจ้าของกิจการส่วนตัว 1 25.00 
พระสงฆ์ 1 25.00 
ข้าราชการบำนาญ 1 25.00 

บทบาทภายในชุมชน รวม 4 100.00 
ผู้นำชุมชน 1 25.00 
ผู้ร่วมกิจกรรม 3 75.00 

ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด     
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. 4 100.00 

 

27.2.2 ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
จากตารางที ่ 4.108 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ 

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก 
(4.00) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน (4.00) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.50) และ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ยกเว้นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.91) และมีความพึงพอใจใน
ด้านช่องทางในการให้บริการ น้อยที่สุด (4.08) 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
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สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับท่ีคาดหวังไว้ (0.50) 
 
ตารางที่ 4.108  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการจัดกิจกรรมประเพณี

ปี๋ใหม่เมือง 
 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.25 มาก   4.00 มาก 0.25 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่นการติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น 

4.25 มาก   4.00 มาก 0.25 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.50 มาก   4.00 มาก 0.50 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.25 มาก   4.00 มาก 0.25 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.25 มาก   4.00 มาก 0.25 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.25 มาก   4.00 มาก 0.25 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 4.25 มาก   4.00 มาก 0.25 
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.00 มาก   4.00 มาก 0.00 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.08 มาก   4.00 มาก 0.08 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ 4.00 มาก   4.00 มาก 0.00 
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 4.00 มาก   4.00 มาก 0.00 
3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.25 มาก   4.00 มาก 0.25 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/โทรสาร 4.25 มาก   4.00 มาก 0.25 
5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม  4.00 มาก   4.00 มาก 0.00 
6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่องรบั

ความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
4.00 มาก   4.00 มาก 0.00 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.91 มากที่สุด   4.00 มาก 0.91 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.75 มากที่สุด    4.00 มาก 0.75 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.75 มากที่สุด    4.00 มาก 0.75 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 5.00 มากที่สุด    4.00 มาก 1.00 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 5.00 มากที่สุด    4.00 มาก 1.00 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 5.00 มากที่สุด    4.00 มาก 1.00 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการอย่าง

เสมอภาค 
5.00 มากที่สุด    4.00 มาก 1.00 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง
มิชอบ ฯลฯ 

5.00 มากที่สุด    4.00 มาก 1.00 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.75 มากที่สุด    4.00 มาก 0.75 
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ตารางที่ 4.108  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อ โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง (ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ 
ประเมิน 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.75 มากที่สุด    4.00 มาก 0.75 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 5.00 มากที่สุด    4.00 มาก 1.00 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
5.00 มากที่สุด    4.00 มาก 1.00 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.50 มาก   4.00 มาก 0.50 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.75 มากที่สุด    4.00 มาก 0.75 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

4.50 มาก   4.00 มาก 0.50 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.75 มากที่สุด    4.00 มาก 0.75 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.75 มากที่สุด    4.00 มาก 0.75 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถ 
4.75 มากที่สุด    4.00 มาก 0.75 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ 4.75 มากที่สุด    4.00 มาก 0.75 
ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.50 มาก    4.00 มาก 0.50 

 
27.2.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา อุปสรรค 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1.การเบิกจ่ายเงินในโครงการควรรวดเร็วขึ้น 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการประเมิน 

 
1. ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ การให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ สรุปผลการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 

1. ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564  

2. ความพึงพอใจ การให้บร ิการสาธารณะขององค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพูน
ปีงบประมาณ 2564 

3. ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม 
 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.1 ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564 

 
1.1.1 ประสิทธิผลของโครงการ 
ประสิทธิผลของโครงการ ประเมินจากการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

ตัวชี้วัดภายใต้กรอบระยะเวลาและงบประมาณ ของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564 พบว่า ในภาพรวมของโครงการการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564 มีการบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและตัวชี ้วัด เท่ากับเป้าหมาย จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 และสูงกว่า
เป้าหมาย จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.41 (ตารางที ่5.1) 
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ตารางท่ี 5.1  แสดงร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ 
 

โครงการ 
การบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ 
ต่ำกว่า

เป้าหมาย 
เท่ากับ

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บรเิวณบ้านสิงห์เคิ่ง 
หมู่ที่ 6, บ้านร่องสา้ว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เช่ือมถนน ทล. 
11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
 

 

2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้ม
บ้านใหม่ศิวิไล ม. 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง 
ม. 8 (ทต.ป่าไผ่) ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

 
 

 

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 ต.ป่าบ่อง เช่ือมบ้าน
ล้อง ม. 2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

 
 

 

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน 
หมู่ 11 บ้านแพะรมิน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

 
 

 

5.โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลอง
ชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม ตำบลบ้านธิ       
จ.ลำพูน  

 
 

 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธ-ิดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื่อม   
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขอืแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
 

 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3003 
เชื่อมบ้านห้วยแทง ม.5 บ้านทุ่งมา่น ม.4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง      
จ.ลำพูน 

 
 

 

8.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี 
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ 
ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 ต.นำ้ดิบ เช่ือม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง    
จ.ลำพูน 

 
 

 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ม. 2 ต.บ้านเรือน 
เชื่อมบ้านตอนตอง ม. 4 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

 
 

 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสรมิเหล็ก เลียบสายทาง 
ลพ.ถ. 10005 บ้านม้า-ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า ต.ศรี
บัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (ถนนถ่ายโอน) 

 
 

 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรตี 
(Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน 
เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 
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ตารางท่ี 5.1  แสดงร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ 
การบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ 

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง ทล.
3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

 
 

 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน
หนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลา
สะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบลแมส่อย อำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน
สันปูเลย ม.2 ต.ศรเีตี้ย เช่ือมบา้นปากล้อง ม.8 ต.หนอง
ปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

 

15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5       
ต.ริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูปา่ อ.เมืองลำพูน 
จ.ลำพูน 

 
 

 

16.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่ง
หน้าบ้าน หมู่4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง 
จ.ลำพูน 

 
 

 

17.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง 
หมู่9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 
 

 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่3 เชื่อมถนน 
ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
   

19.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน 

 
  

ด้านที่ 3 สาธารณสุข 
   

20.โครงการเฝ้าระวังในการป้องกนัและควบคมุโรคไวรสัโคโร
นา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
 

 

21.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัทางอณูชีว
โมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัด
ลำพูน 

 
 

 

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
   

22.โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน 
 

 
 

ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
   

23.โครงการการจดัจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 5.1  แสดงร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ 
การบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ 

ต่ำกว่า 
เป้าหมาย 

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   

24.โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 
สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียว
ลำพูน” 

 
  

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
   

25.โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ ์

 
 

 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

26.โครงการจัดซื้อกระสอบปุย๋เปล่าเพื่อใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

 
 

 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   

27.โครงการจัดกิจกรรมประเพณปีี๋ใหม่เมือง 
 

 
 

รวม 0 27 2 
(ร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ) 0.00 100 7.41 

 
1.1.2 ประสิทธิภาพของโครงการ 

1.1.2.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานของ

โครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564 พบว่า ใน
ภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 
2564 มีการดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามแผนงาน จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.37 
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 
และมีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ จำนวน 2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 
7.41 (ตารางท่ี 5.2) 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน 
 

โครงการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่า
กำหนด 

ตาม
กำหนด 

ช้ากว่า
กำหนด 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บรเิวณบ้านสิงห์
เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เช่ือมถนน 
ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
 

 

2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวน
ส้มบ้านใหม่ศิวไิล ม. 12 (ทต.ลี้) เช่ือมถนนสายบ้านจัดสรร
คอกช้าง ม. 8 (ทต.ป่าไผ่) ต.ปา่ไผ ่อ.ลี้ จ.ลำพูน 

 
 

 

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 ต.ป่าบ่อง 
เชื่อมบ้านล้อง ม. 2 ต.ปา่ซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

  
 

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรี
ป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมนำ้ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

  
 

5.โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลอง
ชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม ตำบลบ้านธิ  
จ.ลำพูน  

  
 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธ-ิดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื่อม 
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขอืแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

  
 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3003 
เชื่อมบ้านห้วยแทง ม.5 บ้านทุ่งมา่น ม.4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง 
จ.ลำพูน 

 
 

 

8.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดย
วิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบ
เหนือ ซอย 1 วัดโบสถ ์ม.17 ต.นำ้ดิบ เชื่อม ต.นครเจดยี์      
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

 
  

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ม. 2 
ต.บ้านเรือน เชื่อมบ้านตอนตอง ม. 4 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง        
จ.ลำพูน  

 
 

 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสรมิเหล็ก เลียบสาย
ทาง ลพ.ถ. 10005 บ้านม้า-ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า 
ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพนู (ถนนถ่ายโอน) 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน (ต่อ) 
 

โครงการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่า
กำหนด 

ตาม
กำหนด 

ช้ากว่า
กำหนด 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6       
ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมือง
ลำพูน จ.ลำพูน 

   

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง ทล.
3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

 
 

 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน
หนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลาสะ
วาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช่ือมตำบลแมส่อย อำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม ่

 
 

 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปู
เลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย เช่ือมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลาสะ
วาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

 

15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.ริมปิง 
เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูปา่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

  
 

16.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้า
บ้าน หมู่4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคยีนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 
  

17.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่9 
บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 
 

 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่3 เชื่อมถนน ลพ.
3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
   

19.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

 
 

 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข 
   

20.โครงการเฝ้าระวังในการป้องกนัและควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
 

 

21.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัทางอณูชีวโมเลกุล
เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคตดิต่อโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน (ต่อ) 
 

โครงการ 
การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

เร็วกว่า
กำหนด 

ตาม
กำหนด 

ช้ากว่า
กำหนด 

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
   

22.โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน 
 

 
 

ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
   

23.โครงการการจดัจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
   

24.โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขยีวลำพูน” 

 
 

 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
   

25.โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิด
ตลับ พร้อมอุปกรณ ์

 
 

 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   

26.โครงการจัดซื้อกระสอบปุย๋เปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

 
 

 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
   

27.โครงการจัดกิจกรรมประเพณปีี๋ใหม่เมือง 
 

 
 

รวม 2 19 6 
(ร้อยละของการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ) 7.41 70.37 22.22 

 
1.1.2.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 

1.1.2.2.1 ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ

โครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 พบว่า 
โครงการทั้ง 27 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,209,960 บาท มีการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ ้น จำนวน 32,128,565 บาท สรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 68.05 (ตารางท่ี 5.3) 
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ตารางท่ี 5.3  แสดงร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
    

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรตี
เสรมิเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 
บริเวณบา้นสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้าน
ร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง 
เชื่อมถนน ทล. 11 อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน 

1,143,000 1,000,000 143,000 87.49 

2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้าน
ใหม่ศิวิไล ม. 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนน
สายบ้านจดัสรรคอกช้าง ม. 8 (ทต.
ป่าไผ่) ต.ปา่ไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

2,424,000 1,778,880 645,120 73.39 

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว 
หมู่ 2 ต.ป่าบ่อง เช่ือมบ้านล้อง    
ม. 2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

1,787,000 1,199,000 588,000 67.10 

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 
บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน        
อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

1,001,000 476,000 525,000 47.55 

5.โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 
สายทางเลยีบคันคลองชลประทาน 
(สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม 
ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน  

17,393,000 10,298,776 7,094,224 59.21 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง
บ้านธิ-ดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื่อม    
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขอื
แจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

1,502,000 1,040,000 462,000 69.24 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง ทล.3003 เชื่อม
บ้านห้วยแทง ม.5 บ้านทุ่งม่าน ม.4 
ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

1,506,000 1,118,000 388,000 74.24 
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ตารางท่ี 5.3  แสดงร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) 
 

โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย 

8.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี 
PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบ
เหนือ ซอย 1 วัดโบสถ ์ม.17 ต.นำ้
ดิบ เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง   
จ.ลำพูน 

1,058,000 751,900 306,100 71.07 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระ
เจ้าตาเขยีว ม. 2 ต.บา้นเรือน เช่ือม
บ้านตอนตอง ม. 4 ต.แม่แรง       
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

1,100,000 723,000 377,000 65.73 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบสายทาง 
ลพ.ถ. 10005 บ้านม้า-ร่องส้าว 
บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า ต.ศรีบัว
บาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (ถนน
ถ่ายโอน) 

743,000 650,000 93,000 87.48 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านริมเหมือง
เหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื่อม
บ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมือง
ลำพูน จ.ลำพูน 

1,110,000 722,000 388,000 65.05 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อม
บ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้       
จ.ลำพูน 

1,281,000 949,400 331,600 74.11 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ 
โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6          
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.
ลำพูน เช่ือมตำบลแม่สอย อำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

1,061,000 825,235.83 235,764.17 77.78 
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ตารางท่ี 5.3  แสดงร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) 
 

โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก สายบ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรเีตี้ย 
เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลา
สะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

1,014,000 758,000 256,000 74.75 

17.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต
เสรมิฝายทุ่งโฮ่ง หมู9่ บ้านหนองหลัก 
ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพนู 

599,000 444,000 155,000 74.12 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่3 เชื่อมถนน 
ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง      
จ.ลำพูน 

1,289,000 858,000 431,000 66.56 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
    

19.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

100,000 3,395 96,605 3.40 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข 
    

20.โครงการเฝ้าระวังในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019    
(โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 
2564 

1,782,000 943,738.23 838,261.77 52.96 

21.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสริม
การป้องกันโรคตดิต่อโรคตดิเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิท-19) 
โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 

4,200,000 4,183,000 17,000 99.60 

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
    

22.โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดลำพูน 

1,395,960 1,395,960 0 100.00 

ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
    

23.โครงการการจดัจ้างขนมูลฝอย
อันตรายจากชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

300,000 66,340 233,660 22.11 
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ตารางท่ี 5.3  แสดงร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ) 
 

โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 
ร้อยละ
ของการ
เบิกจ่าย 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

    

24.โครงการระบบควบคุมภายใน 
(Internal Control) สินคา้สิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไย
เบี้ยวเขียวลำพูน” 

200,000 49,200 150,800 24.60 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัย
ในชุมชน 

    

25.โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสาร
เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 
ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ ์

221,000 194,740 26,260 88.12 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

    

26.โครงการจัดซื้อกระสอบปุย๋เปล่า
เพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

500,000 464,000 36,000 92.80 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
    

27.โครงการจัดกิจกรรมประเพณปีี๋
ใหม่เมือง 

400,000 108,000 292,000 27.00 

รวม 47,209,960 32,128,565 15,081,395 68.05 
 

1.1.2.2.2 ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการ 

ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนิน
โครงการในภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
ปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ จำนวน 27 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางท่ี 5.4) 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ 
 

โครงการ 
การเบิกจ่าย 

ตรงตาม
แผน 

ไม่ตรงตาม
แผน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6, บา้น
ร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เช่ือมถนน ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

 
 

2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้าน
ใหม่ศิวิไล ม. 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจดัสรรคอกช้าง ม. 8 (ทต.
ป่าไผ่) ต.ปา่ไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

 
 

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 ต.ป่าบ่อง เช่ือมบ้านล้อง ม. 2       
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

 
 

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 
บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แมท่า จ.ลำพูน 

 
 

5.โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน 
( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน  

 
 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ           
อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3003 เชื่อมบ้าน
ห้วยแทง ม.5 บ้านทุ่งม่าน ม.4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

8.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี 
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 
วัดโบสถ ์ม.17 ต.น้ำดิบ เชื่อม ต.นครเจดยี์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

 
 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ม. 2 ต.บ้านเรือน เช่ือมบ้าน
ตอนตอง ม. 4 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

 
 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสรมิเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ. 
10005 บ้านมา้-ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง
ลำพูน จ.ลำพูน (ถนนถ่ายโอน) 

 
 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรตี (Over 
Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก 
ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อม
บ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ(ต่อ) 
 

โครงการ 
การเบิกจ่าย 

ตรงตาม
แผน 

ไม่ตรงตาม
แผน 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ 
โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรี
เตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรตี 
(Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.รมิปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ      
ม. 9 ต.ประตูปา่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
 

16.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 
บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 
 

17.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่9 บ้านหนอง
หลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 
 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรตี 
(Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่3 เชื่อมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง  
อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
  

19.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน 

 
 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข 
  

20.โครงการเฝ้าระวังในการป้องกนัและควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 

 
 

21.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อ
ส่งเสริมการป้องกันโรคตดิต่อโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิท-
19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
 

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
  

22.โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน  
 

ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
  

23.โครงการการจดัจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
  

24.โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” 

 
 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
  

25.โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ 
พร้อมอุปกรณ ์
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ตารางท่ี 5.4 แสดงร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ(ต่อ) 
 

โครงการ 
การเบิกจ่าย 

ตรงตาม
แผน 

ไม่ตรงตาม
แผน 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

26.โครงการจัดซื้อกระสอบปุย๋เปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย 

 
 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  

27.โครงการจัดกิจกรรมประเพณปีี๋ใหม่เมือง  
 

รวม 27 0 
(ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผน) 100.00 0.00 

 
1.1.2.2.3 ร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและ

สามารถทวนสอบได้ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวน

สอบได้ ในภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ปีงบประมาณ 2564 พบว่า โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ จำนวน 
27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที ่5.5) 
 
ตารางท่ี 5.5 แสดงร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ 
 

โครงการ 
มีการใช้จ่ายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถ

ทวนสอบได้  

ไม่มีการใช้จ่ายเงิน
ตามกิจกรรมและ

สามารถทวนสอบได้  
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 
13001 บรเิวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมูท่ี่ 6, บ้านร่องส้าว 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เช่ือมถนน ทล. 11 อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
 

2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย
ทางสวนส้มบ้านใหมศ่ิวิไล ม. 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนน
สายบ้านจดัสรรคอกช้าง ม. 8 (ทต.ป่าไผ่) ต.ป่าไผ่    
อ.ลี้ จ.ลำพูน 

 
 

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2  
ต.ป่าบ่อง เช่ือมบ้านล้อง ม. 2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง       
จ.ลำพูน 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ (ต่อ) 

โครงการ 
มีการใช้จ่ายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถ

ทวนสอบได้  

ไม่มีการใช้จ่ายเงิน
ตามกิจกรรมและ

สามารถทวนสอบได้  
4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำ

เหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะรมิน้ำ ต.ทาขุมเงิน  
อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

 
 

5.โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคัน
คลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม 
ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน  

 
 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอย
เวียง ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม       
ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.
3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง ม.5 บา้นทุ่งม่าน ม.4     
ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

8.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัด
โบสถ ์ม.17 ต.น้ำดิบ เช่ือม ต.นครเจดยี์ อ.ป่าซาง 
จ.ลำพูน 

 
 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระ
เจ้าตาเขยีว ม. 2 ต.บา้นเรือน เช่ือมบ้านตอนตอง 
ม. 4 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

 
 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เลียบสายทาง ลพ.ถ. 10005 บ้านม้า-ร่องส้าว 
บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน 
จ.ลำพูน (ถนนถ่ายโอน) 

 
 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมือง
เหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8  
ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพนู 

 
 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง 
ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้       
จ.ลำพูน 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ (ต่อ) 

โครงการ 
มีการใช้จ่ายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถ

ทวนสอบได้  

ไม่มีการใช้จ่ายเงิน
ตามกิจกรรมและ

สามารถทวนสอบได้  
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง 

บ้านหนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6     
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช่ือมตำบล
แม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง 
บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตีย้ เช่ือมบ้านปากล้อง ม.8 
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว 
ม.5 ต.ริมปิง เช่ือมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า      
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
 

16.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู4่ บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม 
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 
 

17.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่ง
โฮ่ง หมู9่ บ้านหนองหลัก ต.ตะเคยีนปม อ.ทุ่งหัว
ช้าง จ.ลำพูน 

 
 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 
เชื่อมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง         
จ.ลำพูน 

 
 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
  

19.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข 
  

20.โครงการเฝ้าระวังในการป้องกนัและควบคมุโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี 
พ.ศ. 2564 

 
 

21.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัทางอณู
ชีวโมเลกลุเพื่อส่งเสรมิการป้องกันโรคตดิต่อโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาล
ลำพูน จังหวัดลำพูน 

 
 

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
  

22.โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
ลำพูน 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ (ต่อ) 

โครงการ 
มีการใช้จ่ายเงินตาม
กิจกรรมและสามารถ

ทวนสอบได้  

ไม่มีการใช้จ่ายเงิน
ตามกิจกรรมและ

สามารถทวนสอบได้  
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 

  

23.โครงการการจดัจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
  

24.โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 
สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียว
ลำพูน” 

 
 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
  

25.โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ ์

 
 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

26.โครงการจัดซื้อกระสอบปุย๋เปล่าเพื่อใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  

27.โครงการจัดกิจกรรมประเพณปีี๋ใหม่เมือง  
 

รวม 27 0 
(ร้อยละของการใช้จ่ายเงินตามกจิกรรม 

และสามารถทวนสอบได้) 
100.00 0.00 

 
1.1.2.2.4 ร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส ใน

ภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 
2564 พบว่า โครงการมีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
37.04 และโครงการไม่มีรายงานทางการเงินรายไตรมาส จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
62.96 (ตารางท่ี 5.6) 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
 

โครงการ 
มีการรายงานทาง

การเงินรายไตรมาส 
ไม่มีการรายงานทาง
การเงินรายไตรมาส 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง

ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 
13001 บรเิวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมูท่ี่ 6, บ้านร่องส้าว 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เช่ือมถนน ทล. 11 อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

  

2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย
ทางสวนส้มบ้านใหมศ่ิวิไล ม. 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนน
สายบ้านจดัสรรคอกช้าง ม. 8 (ทต.ป่าไผ่) ต.ป่าไผ่     
อ.ลี้ จ.ลำพูน 

  

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2  
ต.ป่าบ่อง เช่ือมบ้านล้อง ม. 2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง         
จ.ลำพูน 

  

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำ
เหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะรมิน้ำ ต.ทาขุมเงิน  
อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

  

5.โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคัน
คลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม 
ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน  

  

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอย
เวียง ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม        
ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

  

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.
3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง ม.5 บา้นทุ่งม่าน ม.4       
ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

  

8.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE 
RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัด
โบสถ ์ม.17 ต.น้ำดิบ เช่ือม ต.นครเจดยี์ อ.ป่าซาง       
จ.ลำพูน 

  

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตา
เขียว ม. 2 ต.บ้านเรือน เช่ือมบ้านตอนตอง ม. 4        
ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  
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ตารางท่ี 5.6 แสดงร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส (ต่อ) 
 

โครงการ 
มีการรายงานทาง

การเงินรายไตรมาส 
ไม่มีการรายงานทาง
การเงินรายไตรมาส 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
เลียบสายทาง ลพ.ถ. 10005 บ้านม้า-ร่องส้าว 
บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน  
จ.ลำพูน (ถนนถ่ายโอน) 

  

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมือง
เหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8     
ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพนู 

 
 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง 
ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้        
จ.ลำพูน 

 
 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง 
บ้านหนองเจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6       
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบล
แม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง 
บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตีย้ เช่ือมบ้านปากล้อง ม.8 
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว     
ม.5 ต.ริมปิง เช่ือมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า       
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

 
 

16.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาย
ทุ่งหน้าบ้าน หมู่4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม          
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

 
 

17.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง 
หมู่9 บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง       
จ.ลำพูน 

 
 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 
เชื่อมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

 
 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
  

19.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส (ต่อ) 
 

โครงการ 
มีการรายงานทาง

การเงินรายไตรมาส 
ไม่มีการรายงานทาง
การเงินรายไตรมาส 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข 
  

20.โครงการเฝ้าระวังในการป้องกนัและควบคมุโรคไวรสั
โคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 
2564 

 
 

21.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัทางอณูชีว
โมเลกุลเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

 
 

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
  

22.โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
ลำพูน 

 
 

ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
  

23.โครงการการจดัจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
  

24.โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) 
สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียว
ลำพูน” 

 
 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
  

25.โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ ์

 
 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

26.โครงการจัดซื้อกระสอบปุย๋เปล่าเพื่อใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

 
 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  

27.โครงการจัดกิจกรรมประเพณปีี๋ใหม่เมือง  
 

รวม 10 17 
(ร้อยละของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส) 37.04 62.96 

 
1.1.2.2.5 ร้อยละความสำเร็จของผลงาน 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของโครงการการ

ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 พบว่า โครงการมี
ความสำเร็จของผลงานร้อยละ 98.15 (ตารางที ่5.7) 
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ตารางท่ี 5.7 แสดงร้อยละความสำเร็จของผลงาน 
 

โครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ

ของผลงาน 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 
ตำบลบ้านกลาง เช่ือมถนน ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

ร้อยละ 100 

2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิวิไล     
ม. 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง ม. 8 (ทต.ป่าไผ่) ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ 
จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรีต (Over Lay) สาย
ทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 ต.ป่าบ่อง เชื่อมบ้านล้อง ม. 2 ต.ป่าซาง อ.ปา่ซาง จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะ
ริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

5.โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 
7R) ตำบล ห้วยยาบ เช่ือม ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน  

ร้อยละ 100 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือ
แจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง 
ม.5 บ้านทุ่งม่าน ม.4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

8.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-
PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วดัโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ 
เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรีต (Over Lay) สาย
ทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ม. 2 ต.บ้านเรือน เชื่อมบ้านตอนตอง ม. 4 ต.แม่
แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

ร้อยละ 100 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสรมิเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ. 10005 
บ้านม้า-ร่องส้าว บรเิวณซุม้ประตบู้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพนู จ.ลำพูน 
(ถนนถ่ายโอน) 

ร้อยละ 100 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรตี (Over Lay) 
สายทางบ้านรมิเหมืองเหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมือง
ง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วัง
ดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการใน
พระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช่ือมตำบลแมส่อย 
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

ร้อยละ 100 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย 
เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 5.7 แสดงร้อยละความสำเร็จของผลงาน (ต่อ) 
 

โครงการ 
ร้อยละความสำเร็จ

ของผลงาน 
15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรตี (Over Lay) 

สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.รมิปิง เช่ือมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมือง
ลำพูน จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

16.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่4 บ้านห้วยงู
สิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

17.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่9 บ้านหนองหลัก       
ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพนู 

ร้อยละ 100 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรตี (Over Lay) 
สายทางป่าป๋วย หมู3่ เชื่อมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

ร้อยละ 100 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
 

19.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร้อยละ 100 
ด้านที่ 3 สาธารณสุข 

 

20.โครงการเฝ้าระวังในการป้องกนัและควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควิท-19) 
ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 100 

21.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสรมิการ
ป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

ร้อยละ 100 

ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 
 

22.โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ร้อยละ 100 
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

23.โครงการการจดัจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 100 
ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

 

24.โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) “ลำไยเบีย้วเขียวลำพูน” 

ร้อยละ 100 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
 

25.โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อม
อุปกรณ ์

ร้อยละ 100 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

26.โครงการจัดซื้อกระสอบปุย๋เปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 100 
ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

27.โครงการจัดกิจกรรมประเพณปีี๋ใหม่เมือง ต่ำกว่าร้อยละ 50 
เฉลี่ยรวมร้อยละความสำเร็จของผลงาน ร้อยละ 98.15 

  



305 

 

1.1.2.3 ประสิทธิภาพด้านคณุภาพ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโดยวัดจากความพึงพอใจของ

ประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวมของโครงการ ประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานโครงการในระดับมาก (4.44) (ตารางท่ี 5.8) 
 
ตารางท่ี 5.8  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ 
 

โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน     

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลพ.ถ. 13001 บรเิวณบ้านสิงห์
เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เช่ือมถนน 
ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

4.27 มาก 

2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้ม
บ้านใหม่ศิวิไล ม. 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอก
ช้าง ม. 8 (ทต.ป่าไผ่) ต.ป่าไผ่ อ.ลี ้จ.ลำพูน 

4.75 มากที่สุด 

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 ต.ป่าบ่อง เช่ือมบ้าน
ล้อง ม. 2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

4.20 มาก 

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน 
หมู่ 11 บ้านแพะรมิน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

4.05 มาก 

5.โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลอง
ชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม ตำบลบ้านธิ     
จ.ลำพูน  

4.20 มาก 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธ-ิดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื่อม 
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขอืแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

4.50 มาก 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3003 
เชื่อมบ้านห้วยแทง ม.5 บ้านทุ่งมา่น ม.4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง 
จ.ลำพูน 

4.72 มากที่สุด 

8.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี 
PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ 
ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 ต.นำ้ดิบ เช่ือม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง   
จ.ลำพูน 

4.32 มาก 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรีต 
(Over Lay) สายทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ม. 2 ต.
บ้านเรือน เช่ือมบ้านตอนตอง ม. 4 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

4.71 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 5.8  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
10.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสรมิเหล็ก เลียบสาย

ทาง ลพ.ถ. 10005 บ้านม้า-ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า 
ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพนู (ถนนถ่ายโอน) 

4.48 มาก 

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6 ต.หนอง
ช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

4.53 มากที่สุด 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 
เชื่อมบ้านใหม่วังดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

4.40 มาก 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนอง
เจริญ โครงการในพระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลาสะวาย        
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ่

4.43 มาก 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปู
เลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย เช่ือมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลาสะวาย 
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

4.42 มาก 

15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.ริมปิง 
เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูปา่ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

4.15 มาก 

16.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้า
บ้าน หมู่4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคยีนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

4.60 มากที่สุด 

17.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่9 
บ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

4.50 มาก 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์
คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่3 เชื่อมถนน ลพ.
3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

4.30 มาก 

ด้านที่ 2 การศึกษา 
  

19.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

4.79 มากที่สุด 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข 
  

20.โครงการเฝ้าระวังในการป้องกนัและควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 

4.61 มากที่สุด 

21.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัทางอณูชีวโมเลกุล
เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคตดิต่อโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 

4.50 มาก 
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ตารางท่ี 5.8  แสดงความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ (ต่อ) 
 

โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 

  

22.โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน 4.74 มากที่สุด 
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 

  

23.โครงการการจดัจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.10 มาก 

ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
  

24.โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบีย้วเขียวลำพูน” 

4.49 มาก 

ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
  

25.โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิด
ตลับ พร้อมอุปกรณ ์

4.75 มากที่สุด 

ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

26.โครงการจัดซื้อกระสอบปุย๋เปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

4.33 มาก 

ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  

27.โครงการจัดกิจกรรมประเพณปีี๋ใหม่เมือง 4.15 มาก 
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 4.44 มาก 

 
2.2. ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำพูน 
จากตารางที่ 5.9 แสดงระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความคาดหวังใน
ระดับมาก (3.91) และเมื่อพิจารณาความคาดหวังในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด (3.97) และมีความคาดหวังด้าน
ช่องทางในการให้บริการน้อยที่สุด (3.81) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.48) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 90 และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด (4.61) และมีความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการน้อยที่สุด 
(4.38) 

เมื ่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า โดยภาพรวมประชาชนได้รับความพึงพอใจ
มากกว่าระดับที่คาดหวังไว้ (0.57) 
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ตารางที่ 5.9  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 4.42 มาก  3.89 มาก 0.53 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการ

ให้บริการที่ชัดเจน เช่น การติดบอร์ดประกาศ 
หรือสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 

4.48 มาก  3.90 มาก 0.58 

2. ขั้นตอนในการให้บริการ 4.48 มาก  3.91 มาก 0.57 
3. ระยะเวลาในการให้บริการแตล่ะขั้นตอน 4.26 มาก  3.89 มาก 0.37 
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบรกิาร 4.27 มาก  3.84 มาก 0.43 
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ 4.47 มาก  3.95 มาก 0.52 
6. การจดัระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-

หลัง 
4.49 มาก  3.88 มาก 0.61 

7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรอืคำร้องต่าง ๆ  4.49 มาก  3.86 มาก 0.63 
ด้านช่องทางในการให้บริการ 4.38 มาก  3.81 มาก 0.57 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการ

ให้บริการ 
4.37 มาก  3.84 มาก 0.53 

2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการ 

4.45 มาก  3.89 มาก 0.56 

3. ความชัดเจนของการประชาสัมพันธ์ 4.49 มาก  3.86 มาก 0.63 
4. ช่องทางการให้บริการผา่นทางโทรศัพท์/

โทรสาร 
4.37 มาก  3.80 มาก 0.57 

5. ช่องทางการให้บริการผา่นทางสื่อสังคม 
(Social Media) 

4.34 มาก  3.72 มาก 0.62 

6. ช่องทางการให้บริการผา่นทางจดหมาย/กล่อง
รับความคดิเห็น/ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

4.23 มาก  3.72 มาก 0.51 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.61 มากที่สุด  3.97 มาก 0.64 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อ

ซักถาม  
4.63 มากที่สุด  3.95 มาก 0.68 

2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ 4.50 มาก  3.91 มาก 0.59 
3. ความสุภาพ และเป็นมติรในการให้บริการ 4.68 มากที่สุด  3.98 มาก 0.70 
4. มนุษยส์ัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ 4.66 มากที่สุด  3.97 มาก 0.69 
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 4.60 มากที่สุด  3.99 มาก 0.61 
6. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกบัผู้รับบริการ

อย่างเสมอภาค 
4.61 มากที่สุด  3.99 มาก 0.62 

7. ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น 
ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไมห่า
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.58 มากที่สุด  3.97 มาก 0.61 

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอกับการใหบ้ริการ 4.62 มากที่สุด  3.99 มาก 0.63 
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ตารางที่ 5.9  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ต่อ) 

 

การให้บริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง 
ผลต่าง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

 คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.50 มาก  3.97 มาก 0.53 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 4.49 มาก  4.02 มาก 0.47 
2. ความสะอาด ปลอดภยัของสถานท่ีให้บริการ/

อาคาร อบจ. 
4.54 มากที่สุด  4.00 มาก 0.54 

3. เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.52 มากที่สุด  4.00 มาก 0.52 

4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกใน
การให้บริการ เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 

4.53 มากที่สุด  3.96 มาก 0.57 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคน
พิการ 

4.44 มาก  4.00 มาก 0.44 

6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ 4.50 มาก  3.92 มาก 0.58 
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง 4.49 มาก  3.91 มาก 0.58 
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ี

จอดรถ 
4.50 มาก  3.95 มาก 0.55 

9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ใน
โครงการ 

4.49 มาก  3.97 มาก 0.52 

ค่าเฉลี่ยรวม (ทั้ง 4 ด้าน) 4.48 มาก  3.91 มาก 0.57 
 

2.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม  
1. ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การ

ดำเนินการเป็นไปกรอบระยะเวลาและงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ  ให้บรรลุเป้าหมายตาม
ข้อกำหนดในเรื่องระยะเวลาและงบประมาณ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ และชี้แจงข้อมูลของโครงการกับ
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือหน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้องในพื ้นที ่ รวมถึงการแจ้ง
ประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ดังกล่าวได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตหน้าที่ในการจัดทำโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

3. ผู ้รับผิดชอบโครงการควรที่จะมีการแจ้งข้อมูลช่องทางในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ 
ช่องทางในการติดต่อผ่านระบบสื่อออนไลน์ รวมถึงช่องทางการให้บริการทางจดหมายในการติดต่อ
โดย มอบให้แก่หน่วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ดำเนินการได้รับทราบ เพ่ือ
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ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานโครงการกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวประสบปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการควรที่จะมีการติดต่อประสานไปยังหน่วยงาน 
และผู้นำชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้
ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการจะได้นำไปปรับปรุงการ
ดำเนินโครงการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้ด้วยดี และเหมาะสมกับกรอบงบประมาณและ
ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพร้อม
รายงานทางการเงินประกอบในกิจกรรมอย่างชัดเจน และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการภาย
หลังจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่รับผิดชอบบรรลุ
ตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในโครงการหรือไม่ รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างดำเนินการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานท่านอ่ืนภายในหน่วยงานสามารถท่ีจะจัดทำโครงการ
ในครั้งต่อไปได้อย่างราบรื่น 
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ตารางท่ี 5.10 ผลการประเมินการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายโครงการ 
 

งานบริการสาธารณะ 
ร้อยละ ความสำเร็จ ระดับความ ระดับความ 

ผลต่าง ข้อเสนอแนะ 
การเบิกจ่าย ของงาน พึงพอใจ คาดหวัง 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน       
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6, บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านกลาง เชื่อมถนน ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

1,000,000 
(87.49) 

ร้อยละ 100 4.86 4.25 0.61 

 
2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิวิไล  
ม. 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง ม. 8 (ทต.ป่าไผ่) ต.ป่าไผ่ อ.ลี้       
จ.ลำพูน 

1,778,880 
(73.39) 

ร้อยละ 100 3.67 3.72 -0.05 

 
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรีต (Over Lay) สาย
ทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 ต.ป่าบ่อง เช่ือมบ้านล้อง ม. 2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

1,199,000 
(86.10) 

ร้อยละ 100 4.27 3.65 0.62 
 

4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้าน
แพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

476,000 
(47.55) 

ร้อยละ 100 4.40 3.85 0.55 

 
5.โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน (สาย 7R) 
ตำบล ห้วยยาบ เช่ือม ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน  

10,298,776 
(59.21) 

ร้อยละ 100 4.53 3.94 0.59 

 
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือแจ้ 
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

1,040,000 
(69.24) 

ร้อยละ 100 4.33 3.99 0.34 

 
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง 
ม.5 บ้านทุ่งม่าน ม.4 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

1,118,000 
(74.24) 

ร้อยละ 100 4.02 3.42 0.60 

 
8.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-
PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วดัโบสถ์ ม.17 ต.น้ำดิบ 
เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 

751,900 
(71.07) 

ร้อยละ 100 3.85 3.46 0.39 

 
9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรีต (Over Lay) สาย
ทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ม. 2 ต.บ้านเรือน เชื่อมบ้านตอนตอง ม. 4 ต.แม่แรง 
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  

723,000 
(64.73) 

ร้อยละ 100 4.00 3.95 0.05 
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งานบริการสาธารณะ 
ร้อยละ ความสำเร็จ ระดับความ ระดับความ 

ผลต่าง ข้อเสนอแนะ 
การเบิกจ่าย ของงาน พึงพอใจ คาดหวัง 

10.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสรมิเหล็ก เลียบสายทาง ลพ.ถ. 
10005 บ้านมา้-ร่องส้าว บริเวณซุ้มประตูบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน       
จ.ลำพูน (ถนนถ่ายโอน) 

650,000 
(87.48) 

ร้อยละ 100 4.26 4.09 0.17 

 
11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรตี (Over Lay) 
สายทางบ้านรมิเหมืองเหนือ ม. 6 ต.หนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า 
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 

722,000 
(65.05) 

ร้อยละ 100 4.74 4.00 0.74 

 
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่วัง
ดิน ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

949,400 
(74.11) 

ร้อยละ 100 3.84 3.72 0.12 

 
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเจริญ โครงการใน
พระราช ดำริฯ ม.6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เชื่อมตำบลแมส่อย 
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

825,235.83 
(77.78) 

ร้อยละ 100 4.06 3.50 0.56 

 
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย ม.2 ต.ศรีเตี้ย 
เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

758,000 
(74.75) 

ร้อยละ 100 4.66 4.05 0.61 

 
15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรตี (Over Lay) 
สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.รมิปิง เช่ือมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน 
จ.ลำพูน 

740,000 
(67.33) 

ร้อยละ 100 4.66 3.96 0.70 

 
16.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่4 บ้านห้วยงู
สิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

388,000 
(38.76) 

ร้อยละ 100 4.63 4.04 0.59 

 
17.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่9 บ้านหนองหลัก        
ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพนู 

444,000 
(74.12) 

ร้อยละ 100 4.47 3.82 0.65 

 
18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลัท์คอนกรตี (Over Lay) 
สายทางป่าป๋วย หมู3่ เชื่อมถนน ลพ.3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 

858,000 
(66.56) 

ร้อยละ 100 4.90 4.38 0.52 

 
ด้านที่ 2 การศึกษา 

     
 

19.โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 3,395 
(3.40) 

ร้อยละ 100 4.62 3.95 0.67 

 
ด้านที่ 3 สาธารณสุข            
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งานบริการสาธารณะ 
ร้อยละ ความสำเร็จ ระดับความ ระดับความ 

ผลต่าง ข้อเสนอแนะ 
การเบิกจ่าย ของงาน พึงพอใจ คาดหวัง 

20.โครงการเฝ้าระวังในการป้องกนัและควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควิท-19) 
ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 

943,738.23 
(52.96) 

ร้อยละ 100 4.66 3.98 0.68 

 
21.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉยัทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อส่งเสรมิการ
ป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน 
จังหวัดลำพูน 

4,183,000 
(99.60) 

ร้อยละ 100 4.47 4.69 -0.22 

 
ด้านที่ 4 บริหารทางสังคมและสวัสดิการ 

     
 

22.โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน 1,395,960 
(100) 

ร้อยละ 100 4.64 4.02 0.62 

 
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม 

     
 

23.โครงการการจดัจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 66,340 
(22.11) 

ร้อยละ 100 4.10 3.96 0.14 

 
ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

     
 

24.โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI) “ลำไยเบีย้วเขียวลำพูน” 

49,200 
(24.60) 

ร้อยละ 100 4.60 4.02 0.58 

 
ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 

     
 

25.โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อม
อุปกรณ ์

194,740 
(88.12) 

ร้อยละ 100 4.41 3.47 0.94 

 
ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     
 

26.โครงการจัดซื้อกระสอบปุย๋เปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 464,000 
(92.80) 

ร้อยละ 100 4.43 3.65 0.78 

 
ด้านที่ 9 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

     
 

27.โครงการจัดกิจกรรมประเพณปีี๋ใหม่เมือง 108,000 
(27) 

ต่ำกว่าร้อยละ 50 4.50 4.00 0.50 
 

รวม 
32,128,565 

(68.05) 
ร้อยละ 98.15 4.39 3.91 0.48 

 



อภิปรายผลการประเมิน 
 

1. ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.1 ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของโครงการ 
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้ง 27 โครงการ ดังกล่าว มีประสิทธิผลของ

โครงการเมื่อวัดจากดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายทั้ง 27 โครงการ พบว่าประสิทธิผลของโครงการเมื่อ
วัดจากผลการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดได้ทั้งหมด 27 โครงการ  

โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้ง 27 โครงการ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพด้าน
เวลาเมื่อวัดจากความสำเร็จของการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564 จำนวน 19 โครงการ ดำเนินการแลว้เสรจ็เร็ว
กว่าแผนงานที่กำหนดไว้ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ ม.17 
ต.น้ำดิบ เชื่อม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่ง
หน้าบ้าน หมู่4 บ้านห้วยงูสิงห์ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เนื่องจากบริษัทผู้รับเหมาโครงการ
ก่อสร้างที่ได้รับงานจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีการบริหารจัดการในการดำเนินงานได้ดี 
และเป็นคนในพื้นที่ทำให้สามารถลงปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ดำเนินการแล้วเสร็จได้เร็วกว่าแผนที่
กำหนดไว้ และโครงการที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนด จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay)สายทางบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 
ต.ป่าบ่อง เชื่อมบ้านล้อง ม. 2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน โครงการถนนลาดยาง ลพ.ถ
10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน ( สาย 7R) ตำบล ห้วยยาบ เชื่อม ตำบลบ้านธิ จ.ลำพูน 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านธิ-ดอย
เวียง ต.บ้านธิ เชื่อม ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ เชื่อม ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ ม. 6 ต.หนอง
ช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านเจดีย์ขาว ม.5 ต.ริมปิง เชื่อมบ้านต้นแงะ ม. 9 ต.
ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน บริษัทผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจากการบริหารจัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา
ผิดพลาด เกิดความล่าช้าในการเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการแผนของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ทำให้โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในแผน  

โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้ง 27 โครงการ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพด้าน
ต้นทุนเมื่อวัดจากความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ที่ร้อยละ 98.15 
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โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้ง 27 โครงการ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพด้าน
คุณภาพเมื่อวัดจากพึงพอใจของประชาชน อยู่ที ่ร้อยละ 88.80 พบว่า โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คิดเป็นร้อยละ 95.80 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.79 อยู่ในระดับมากที่สุด) เนื่องจากโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานั้นเป็นกระบวนการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานการศึกษาภายในจังหวัดลำพูนและโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดองค์การบริหารสว่น
จังหวัดลำพูน โดยเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการที่สำคัญและมุ่งต่อการพัฒนาเยาวชนภายใน
จังหวัดลำพูนตามที่สถานศึกษาในสังกัดได้นำเสนอ ซึ่งจากการประชุมในครั้งนี้ทางคณะทำงานสามารถที่
จะดำเนินการบรรจุโครงการที่ผ่านการคัดกรองจากที่ประชุมเข้าสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาได้ทุก
โครงการที่ถูกนำเสนอ จึงสามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณดา้น
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ให้ความ
ตั้งใจในการทำงาน และมีการติดตามงานของโครงการอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด 

การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้ง 27 โครงการนั้นทำให้ประชาชนใน
จังหวัดลำพูน ได้รับประโยชน์โดยตรงเป็นอย่างมาก ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนใน
จังหวัดลำพูน ให้ได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน พัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
จังหวัดลำพูนให้สูงขึ้น ทำให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต เช่น การสร้าง
หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมถึงทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ในการดำเนินโครงการ เกิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายของประชาชนในจังหวัดลำพูนเพื ่อทำ
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมของจังหวัดลำพูนต่อไป  

ดังนั้นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้ง 27 โครงการนั้น จึงมีความสำคัญต่อ
ประชาชนของจังหวัดลำพูนและมีประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดลำพูนเป็นอย่างมาก โครงการที่ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการจัดทำนั้นมีความยั่งยืนในการร่วมกันดูแลและรักษา เพราะ
ทุกโครงการเป็นโครงการที่ตรงความต้องการของประชาชนในจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ประชาชนในจังหวัดลำพูน
ยังให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนต่อไปในอนาคต 

 
2.2 ความพึงพอใจต่อโครงการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 90 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับ
มาก) พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในแต่ละโครงการ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสุภาพเรียบร้อย ให้บริการแบบ
เป็นมิตร และการเอาใจใส่ผู้รับบริการ มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่เข้ารับการบริการ
หรือผู้ที่ประสานงาน ชี้แจง แนะนำ ในการรับบริการตามหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่วนด้านช่องทาง
ในการบริการ พบว่าเป็นด้านที่ได้ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ที่ แสดงให้เห็นว่า ในส่วน
ของการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของผู้รับบริการหรือผู้ประสานงาน ยังได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง อาจเกิดจากการ
ติดต่อที่ล่าช้า ทั้งหนังสือทางราชการ และการติดต่อทางทางสื่อสังคม (Social Media) ซึ่งองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดลำพูนควรมีการดำเนินการสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายประชาชนในจังหวัดลำพูน การประชาสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
ประชาชนในจังหวัดลำพูน 
 

ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน : ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ “โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สายทางป่าป๋วย หมู่3 เชื่อมถนน ลพ.
3004 ต.บ้านโฮ่ง อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน” คิดเป็นร้อยละ 98 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.90 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด) พบว่า ด้านที่ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุดเท่ากันทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ 
/ ขั ้นตอนการบริการ ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ และด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก เนื ่องจากมี
กระบวนการบริการที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน และรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสุภาพเรียบร้อย 
ให้บริการแบบเป็นมิตร และการเอาใจใส่ผู้รับบริการ มีความพร้อมในการให้บริการ สิ่งอำนวยความ
สะดวกในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีความเหมาะสม และเพียงพอ ส่วนด้านช่องทางในการ
บริการ พบว่าเป็นด้านที่ได้ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆแต่มีระดับความพึงพอใจอยู ่ใน
ระดับมากที่สุด อาจเกิดจากการประสานงานติดต่อที่ล่าช้า ทั้งหนังสือทางราชการ และการติดต่อทาง
ทางสื่อสังคม (Social Media) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ช่วย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยให้สามารถขนส่งและสัญจรไป
มาด้วยความสะดวกปลอดภัย นับว่าเป็นโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดลำพูน  

 
ด้านการศึกษา: ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ “โครงการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน” คิดเป็นร้อยละ 92.40 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด) พบว่า โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถที่จะดำเนินการผลักดันโครงการที่ผ่านการรับรองจากที่
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจำนวน 23 โครงการ เข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้สำเร็จ 1 แผน เพื่อใช้เป็นกรอบในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณของสถานศึกษาได้สำเร็จ จากการสำรวจพบว่าผู้เข้าร่วมในโครงการมีความพึงพอใจใน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงาน มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำและการตอบข้อซักถาม หากแต่ในด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ของ
จังหวัดลำพูน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการ
ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการที่มีความ
ล่าช้ากว่ากำหนดการที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินการตั้งแต่การนัดหมายการประชุมที่จำเป็นต้อง
เลื่อนออกไป อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จ ในการบรรจุ
โครงการที่มีความจำเป็นและตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียนในสังกัดได้ทั้งยังก่อให้เกิดการ



317 

 

พัฒนาแนวทางการศึกษาท่ีชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจในโครงการฯนี้ 
 

ด้านสาธารณสุข: ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ “โครงการเฝ้าระวังในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564” คิดเป็น
ร้อยละ 93.20 (ระดับความพึงพอใจเฉลี ่ย 4.66 อยู ่ในระดับมากที่สุด) พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่         
ผู้ให้บริการ เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่โครงการมีความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ มีความพร้อมในการให้บริการ
แก่ประชาชนผู้ที่เข้ารับการบริการหรือผู้ที่ประสานงาน ส่วนด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 
พบว่าเป็นด้านที่ได้ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ อาจเกิดจากการรอคอยโครงการ ขั้นตอน
ในการกำหนดเวลาที่รับมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ชัดเจน ทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่
สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โครงการดังกล่าวช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในชุมชน เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อมิให้แพร่ระบาด ทำให้ประชาชน
ได้รับการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้สามารถป้องกันและควบคุมโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได้ 

 
ด้าน บริหารทางสังคมและสวัสดิการ: ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ “โครงการ

เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน” คิดเป็นร้อยละ 92.80 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด) พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด 
แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่โครงการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ บุคลิกภาพที่ดี และการ
แต่งกายที่เหมาะสม ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ มีการเอาใจใส่ผู้รับบริการ มีความ
พร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่เข้ารับการบริการหรือผู้ที่ประสานงาน ส่วนด้านช่องทางในการ
บริการ พบว่าเป็นด้านที่ได้ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ อาจเกิดจากการประสานงาน
ติดต่อที่ล่าช้า และมีการติดต่อสื่อสารที่น้อยเกินไป ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนด ช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ได้รับการฟื้นฟูฯสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่จำเป็นต่อ
สุขภาพ ขั้นพื้นฐาน โดยสามารถดำรงค์ชีวิตได้อย่างอิสระนับว่าเป็นโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จใน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุ 

 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม: ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ “โครงการการจัดจ้าง

ขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” คิดเป็นร้อยละ 82 (ระดับความ     
พึงพอใจเฉลี ่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก) พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ เป็นด้านที่ได้รับความ       
พึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่โครงการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  ให้
เกียรติและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่เข้ารับการ
บริการหรือผู้ที่ประสานงาน ส่วนด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ พบว่าเป็นด้านที่ได้ระดับ
ความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ อาจเกิดจากการรอคอยโครงการ ขั้นตอนในการกำหนดเวลาที่รับ
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มูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ชัดเจน ทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีปัญหาในเรื่องการจัดเก็บ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำเร็จตามเป้าหมาย
ที่กำหนด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากชุมชน เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนมูลฝอยอันตรายไปกำจัดทิ้งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยอันตราย ป้องกันและแก้ไข ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่
เกิดจากมูลฝอยอันตรายจากชุมชน 

 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ ่งแวดล้อม : ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ 

“โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยว
เขียวลำพูน”” คิดเป็นร้อยละ 92 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด) พบว่า 
โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน 
เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ในปี 2564 มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน
ควบคุมภายใน (Internal control) สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” 1 ชุด สามารถ
ดำเนินการตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐาน 2 ครั้ง มีจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐาน จำนวน 5 ราย และมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในโครงการเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 10 ราย 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการผลติ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเบีย้ว
เขียวในจังหวัดลำพูนได้รับการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ได้ เพื่อสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร จากการสำรวจพบว่า เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวกในส่วนของสถานที่ที่จัดการประชุม สถานที่ในการจัดงาน ที่มีการคำนึงถึงความสะดวก
ในการเดินทาง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หากแต่ในส่วนของด้านข่องทางในการให้บริการได้รับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ จึงอาจจะทำให้การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการขาดความชัดเจนและไม่ทั่วถึง  ประกอบ
กับการติดต่อประสานงานผ่านทั ้งสื ่อออนไลน์ และทางโทรศัพท์ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพซึ่งมาจากการส่งมอบงานที่อาจจะมีการตกหล่นในข้อมูลของโครงการทำให้การประสานงานไม่
ราบรื่นในปีนี้ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวก็สามารถที่จะดำเนินการได้สำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายในการ
ดำเนินโครงการไว้ 

 
ด้าน การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน : ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ 

“โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์” คิดเป็น    
ร้อยละ 88.20 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก) พบว่า โครงการจัดซื้อชุดทดสอบ
สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อมอุปกรณ์ เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ได้กำหนดไว้ ปี 2564 เนื่องจาก โครงการดังกล่าวมุ่งที่จะการสนับสนุนอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดลำพูน รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและควาบคุมพื้นที่
เสี่ยงไม่ให้ขยายเพิ่มขึ้น เป็นลักษณะการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
จังหวัดลำพูน จากการสำรวจพบว่า ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมในโครงการมีความพึงพอใจใน
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ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความตั้งใจในการทำงาน มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบในการดำเนินการ หากแต่ในด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกเป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด เนื่องจากหน่วยงานบางหน่วยงานไม่สะดวกในการ
เดินทางไปติดต่อขอรับอุปกรณ์ชุดตรวจในวันนัดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนวันนัดรับชุดตรวจออกไป 
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวก็สามารถที่จะดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติงาน ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์มีความพึงพอใจในโครงการฯนี้ 

 
ด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ 

“โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” คิดเป็นร้อยละ 
88.60 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก) พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นด้าน
ที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในแต่ละโครงการ เจ้าหน้าที่มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดสีุภาพเรียบร้อย เอาใจใส่ผู้รับบริการ มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่
เข้ารับการบริการหรือผู้ที่ประสานงาน ชี้แจง แนะนำ ได้อย่างถูกต้อง ส่วนด้านช่องทางในการบริการ 
พบว่าเป็นด้านที่ได้ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ที่ แสดงให้เห็นว่า ในส่วนของการรับรู้
ข้อมูล ข่าวสารของผู้รับบริการหรือผู้ประสานงาน ยังได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง  อาจเกิดจากการติดต่อที่
ล่าช้า ทั้งหนังสือทางราชการ และการติดต่อทางทางสื่อสังคม (Social Media) ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการที่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โครงการดังกล่าวช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ประชาชนจาก อุทกภัย น้ำท่วม และภัยแล้ง ทำให้ช่วยในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประขาขน จาก อุทกภัย น้ำท่วม และภัยแล้ง อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความ
ต้องการ 

 
ด้าน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: ในส่วนของการให้บริการสาธารณะ “โครงการจัด

กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง” คิดเป็นร้อยละ 90 (ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก) 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่      
ผู้ให้บริการในแต่ละโครงการ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสุภาพเรียบร้อย ให้บริการแบบเป็นมิตร 
และการเอาใจใส่ผู้รับบริการ มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่เข้ารับการบริการหรือผู้ที่
ประสานงาน ชี้แจง แนะนำ ในการรับบริการตามหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่วนด้านช่องทางในการ
บริการ พบว่าเป็นด้านที่ได้ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ที่ แสดงให้เห็นว่า ในส่วนของการ
รับรู้ข้อมูล ข่าวสารของผู้รับบริการหรือผู้ประสานงาน ยังได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง อาจเกิดจากการติดต่อ
ที่ล่าช้า ทั้งหนังสือทางราชการ และการติดต่อทางทางสื่อสังคม (Social Media) โครงการดังกล่าว
ช่วยให้เกิดการการฟื้นฟู อนุรักษ์ รักษาและทำนุบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน 

 
สรุปได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนควรที่จัดให้มีการดำเนินการบริการตามมาตรฐาน

และมีการปรับปรุงในกระบวนการบริการสาธารณะทั้ง 4 ด้านในบางประเด็น เช่น ด้านช่องทางการ
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ให้บริการ การประชาสัมพันธ์โครงการฯเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้ประสานงานได้รับบริการที่ชัดเจน
และถูกต้อง รวมถึงบุคลากรในองค์กรมีความใส่ใจในการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจในการรับ
บริการเพื ่อเป็นการยกระดับความพึงพอใจให้สูงขึ ้นมากกว่าความคาดหวังที ่ผู ้ร ับบริการหรือ              
ผู้ประสานงานตั้งไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1. ควรมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือให้แก่องค์การบริหารจังหวัด
ลำพูน 

2. ควรเร่งให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
3. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

องค์กรปกครองส่วนถิ่น และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ภายในจังหวัดลำพูน 
4. ควรมีการทบทวนโครงการและแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและสนับสนุนความ

ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ และประชาชน ภายในจังหวัดลำพูนเพื ่อให้
สอดคล้องกับงบประมาณและก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

5. ควรมีแนวทางให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อภารกิจของแต่ละโครงการ 

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

7. ควรมีการชี้แจงข้อมูลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ชัดเจน เพื ่อให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และขอบเขตในการ
ดำเนินงาน  

8. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ภายใน
จังหวัดลำพูน ทั้งในส่วนผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติการ  

9. ควรมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  ภายในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านการเขียนโครงการ การกำหนดตัวชี้ว ัดของโครงการให้
สอดคล้องและถูกต้องตามวัตถุประสงค์   

10. ควรมีการพัฒนาการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 
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11. ควรมีแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และสรุปผลโครงการทุกโครงการอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจะได้นำไปปรับปรุงการ ดำเนินโครงการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้ด้วยดี และ
เหมาะสมกับกรอบงบประมาณและ ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการทำโครงการ
ในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 

1. ให้มีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวของแต่ละโครงการในการวางแผน พิจารณางบประมาณ 
การดำเนินโครงการ การติดตามและประเมินโครงการ โดยให้มีการทบทวนการดำเนินโครงการที่ผา่น
มาด้วย เพื่อทำความความเข้าใจในภารกิจงานที่ปฏิบัติตรงกัน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หน่วยงานที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนควรร่วมมือกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการจัดทำ
การประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน เช่น การร่วมมือกับผู้นำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ให้ได้รับข้อมูลที ่ชัดเจนและรวดเร็ว รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากเครือข่ายเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการบริหาร
จัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ต่อไป 

3. หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ 
ควรมีการแจ้งข้อมูลของโครงการให้แก่หน่วยงาน ผู้นำชุมชนและบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
โครงการ ให้ได้รับข้อมูลโครงการที่รวดเร็วและชัดเจน เพื่อให้หน่วยงาน ผู้นำชุมชนและบุคคลากรที่
เกี่ยวข้องช่วยกระจายข้อมูลโครงการไปยังประชาชนที่เข้ามารับบริการในโครงการนั้นๆ ได้รับทราบ
ข้อมูลอย่างรวดเร็วและชัดเจน รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนิน
โครงการจากประชาชน 

4. การจัดทำโครงการ ควรที่จะมีการเขียนวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการอย่าง
ชัดเจน มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดเป้าหมายของ
โครงการ มีการระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ แนวทางการปฏิบัติ และจะต้องมีการวิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ จากนั้นควรที่จะต้องมีการจัดทำรายงานเพื่อสรุปการดำเนินโครงการเพื่อให้ทราบถึง
ความสำเร็จของโครงการ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
โครงการต่อไป รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการหรือมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายในการ
รับผิดชอบจะมีฐานข้อมูลในการดำเนินการ เพ่ือความต่อเนื่องในการพัฒนาและจัดทำโครงการต่อไป 
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5. การติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการ ควรมีการมอบหมายหน้าที ่การ
ทำงานให้ชัดเจน มีการติดตามงานในทุกระยะในการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการ และข้อจํากัดในการจัดทำโครงการ 
นำมาเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป ซึ่งจะ
ทำให้โครงการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบประเมินและแบบสอบถาม 
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แบบประเมินประสิทธผิลและประสิทธิภาพของโครงการ  
 

คำชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงการดำเนินงานโครงการที่ท่านได้ดำเนินงาน
แล้วเสร็จ/หรือกำลังดำเนินโครงการอยู่ จึงใคร่ขอความกรุณาท่านได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินโครงการ โดย
ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ประกอบการศึกษา และวิเคราะห์ผลในภาพรวมของโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ประจำปีประมาณ 2564 ต่อไป  

2. คณะที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำผลการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอแนะเป็นแนว
ทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนต่อไป 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ โครงการ/กิจกรรม  

............................................................................................................................. ............................ 

ตอนที่ 1 ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  
1.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลผลิต (ระบุตามแบบฟอร์มการของบประมาณ) 

 
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ  
2.1 งบประมาณท่ีรับจัดสรร  ........................................................... บาท  

2.2 งบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น    .............................................................บาท   

2.3 รายงาน/ข้อมูลการเงินการเงิน 

รายการ มี / ไม่มี แหล่ง/ข้อมูลอ้างอิง 
- มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ   
- มีการสรุปการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

  

- มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส   

วัตถุประสงค์
(Objectives)ของโครงการ 

เป้าหมายและผลผลิต 
โปรดระบุเหตุผล กรณีไม่

บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผล 
ผลิต 

1) .................................... 
2) .................................... 
3) .................................... 
4) .................................... 
5) .................................... 

1) .................................. 
2) .................................. 
3) .................................. 
4) .................................. 
5) .................................. 

   ............................................
............................................ 
............................................
............................................ 
............................................ 

ชุดที่ 1 สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ 
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2.4 ความสำเร็จของผลงาน (โปรดระบุ)  

  1) ร้อยละ 100.00   2) ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป  3) ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 

  4) ร้อยละ 70.00 ขึ้นไป   5) ร้อยละ 60.00 ขึ้นไป  6) ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 

 

2.5 การแล้วเสร็จตามแผนงาน 

  1) เร็วกว่ากำหนดแผนงาน   2) เสร็จตรงตามแผนงาน  3) ล่าช้ากว่ากำหนดแผนงาน 

 

2.6 โครงการของท่านได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการหรือไม่ 

  1) ไม่ได้ขอขยายเวลา  2) ขยายเวลา โปรดระบุเหตุผล/สาเหตุ.................................... 
 
2.7 คุณภาพของการดำเนินโครงการ (ผลลัพธ์ / ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ที่ระบุตามแบบฟอร์มการของบประมาณ) 

 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 โปรดระบุปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนี้ 

3.1.1 ด้านการวางแผนการดำเนินงาน 
..................................................................................................................................... .................... 

 3.1.2 ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรการเงิน 
................................................................... ......................................................................................  

 3.1.3 ด้านการบริหาร/จัดสรรทรัพยากรบุคคล 
................................................................................................................................ ......................... 

 3.1.4 ด้านการดำเนินงานตามแผน 
..................................................................................................................................... .................... 

 3.1.5 ด้านการประสานงาน  
..................................................................................................................................... .................... 

3.1.6 ด้านการติดตาม ประเมินผล 
................................................................................ ......................................................................... 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
ของโครงการนี้ 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
โปรดระบุเหตุผล กรณีไม่

บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผล 
ลัพธ์ 

1) .................................... 
2) .................................... 
3) .................................... 
4) .................................... 
5) .................................... 

1) .................................. 
2) .................................. 
3) .................................. 
4) .................................. 
5) .................................. 

   ............................................
............................................ 
............................................
............................................ 
............................................ 
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 3.1.7 ด้านนโยบาย การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
..................................................................................................................................... .................... 

 3.1.8 ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ) 
..................................................................................................................................... .................... 

 
3.2 ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................. .................................................................. 
....................................................................... ......................................................................................... 
....................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................ .................................................................................... 
..................................................................... ......................................................................................... 
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แบบประเมินประสิทธภิาพของโครงการ  
 

คำชี้แจง 

1. แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงการดำเนินงานโครงการ จึงใคร่ขอความกรุณา
ท่านได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินโครงการฯ โดยข้อมูลนี้จะนำไปใช้ประกอบศึกษา และวิเคราะห์ในภาพรวม
ของโครงการต่อไป 

2. คณะที่ปรึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำผลการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอแนะเป็นแนว
ทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนต่อไป 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ โครงการ/กิจกรรม  

............................................................................................................................. ..................... 

ชื่อ-นามสกุล....................................................................เบอร์โทร......................................... 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1) เพศ  (     ) 1) ชาย   (     ) 2) หญิง 
2) อายุ  (     ) 1) ต่ำกว่า 20  (     ) 4) 41 – 50 ป ี

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

3) ระดับการศึกษา (     ) 1) ประถมศึกษา   (     ) 5) ปวส. / อนุปริญญา 
   (     ) 2) มัธยมศึกษาตอนต้น  (     ) 6) ปริญญาตรี 
   (     ) 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  (     ) 7) สูงกว่าปริญญาตรี 

  (     ) 4) ปวช. 
4) อาชีพ  (     ) 1) ไม่ได้ทำงาน   (     ) 5) รับจ้างทั่วไป 

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

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

    (     ) 2) ผู้ร่วมกิจกรรม 
6) ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   (     ) 1) เจ้าหน้าที่ของ อบจ.  (     ) 5) แกนนำในพ้ืนที่ 
   (     ) 2) ส.จ. ในพื้นที่   (     ) 6) เพื่อนบ้าน 
   (     ) 3) ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ (     ) 7) อื่นๆ (ระบุ.................) 
   (     ) 4) กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน 

 

ชุดที่ 2 สำหรับประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
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ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ  
 

ลำดับ ด้านความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการของโครงการ/แผน/กิจกรรม 

1 มีการสำรวจปัญหาและความต้องการก่อนให้บริการ      

2 
มีการประชาสัมพนัธ์/แจ้งให้ทราบเก่ียวกับขั้นตอน วธิีการปฏิบตัิ 
หรือแนวทางในการดำเนนิโครงการอย่างชัดเจน 

     

3 
กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

     

4 มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอย่างเพียงพอ      
5 มีการติดตาม แนะนำการดำเนนิงานของโครงการอย่างสมำ่เสมอ      
6 คณะทำงานมีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี มีความทุ่มเท ตั้งใจทำงานร่วมกับ

ชุมชน 
     

7 คณะทำงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคำถาม ชี้แจง ข้อสงสัยได ้

     

ด้านความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความย่ังยืนของโครงการ 
1 (วัดตามผลลัพธ์ / ตัวชี้วัดผลลพัธ์ ที่ระบุตามแบบฟอร์มการ

ของบประมาณของแต่ละกิจกรรม/โครงการ) 
     

2       
3       
4       
5       

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(โครงการ:………………………………………………………………………………………………………………………) 

 

คำชี้แจง: 1) แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

2) กรุณาทำเครื่องหมาย  /  หรือเติมข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
7) เพศ  (     ) 1) ชาย   (     ) 2) หญิง 
8) อายุ  (     ) 1) ต่ำกว่า 20  (     ) 4) 41 – 50 ป ี

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

9) ระดับการศึกษา (     ) 1) ประถมศึกษา   (     ) 5) ปวส. / อนุปริญญา 
   (     ) 2) มัธยมศึกษาตอนต้น  (     ) 6) ปริญญาตรี 
   (     ) 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  (     ) 7) สูงกว่าปริญญาตรี 

  (     ) 4) ปวช. 
10) อาชีพ  (     ) 1) ไม่ได้ทำงาน   (     ) 5) รับจ้างทั่วไป 

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

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

    (     ) 2) ผู้ร่วมกิจกรรม 
12) ท่านรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   (     ) 1) เจ้าหน้าที่ของ อบจ.  (     ) 5) แกนนำในพ้ืนที่ 
   (     ) 2) ส.จ. ในพื้นที่   (     ) 6) เพื่อนบ้าน 
   (     ) 3) ส.ท. หรือ ส.อบต. ในพื้นที่ (     ) 7) อื่นๆ (ระบุ.................) 
   (     ) 4) กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน 
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ตอนที่ 2  ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน 

 
(กำหนดให้ระดับความคาดหวัง:  5 = ความคาดหวังมากที่สุด, 4 = ความคาดหวังมาก, 3 = ความ
คาดหวังปานกลาง, 2 = ความคาดหวังน้อย และ 1 = ความคาดหวังน้อยที่สุด) 
(กำหนดให้ระดับความพึงพอใจ:  5 = ความพึงพอใจมากที่สุด, 4 = ความพึงพอใจมาก, 3 = ความพึง
พอใจปานกลาง, 2 = ความพึงพอใจน้อย และ 1 = ความพึงพอใจน้อยที่สุด) 

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการ 
1. การประกาศขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการที่ชัดเจน 

เช่น การติดบอรด์ประกาศ หรือสือ่ต่าง ๆ เป็นต้น 
          

2. ขั้นตอนในการให้บริการ           
3. ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขัน้ตอน           
4. ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ           
5. ความสะดวก รวดเร็วของการให้บริการ           
6. การจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง           
7. ความชัดเจนของแบบฟอร์มหรือคำร้องต่าง ๆ            
ด้านช่องทางในการให้บริการ 
1. ความหลากหลายของช่องทางในการให้บริการ           
2. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธก์ารให้บริการ           
3. ความชัดเจนของการประชาสมัพันธ์           
4. ช่องทางการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร           
5. ช่องทางการให้บริการผ่านทางสื่อสังคม (Social Media)           
6. ช่องทางการให้บริการผ่านทางจดหมาย 

/กล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
          

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. ความชัดเจนในการให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม            
2. ความรวดเร็ว และถูกต้องในการให้บริการ           
3. ความสุภาพ และเป็นมิตรในการให้บริการ           
4. มนุษย์สัมพันธ์ และการเอาใจใส่ผูร้ับบริการ           
5. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย           
6. ให้เกียรติและให้ความสำคญักับผู้รบับริการอย่างเสมอภาค           
7. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
     ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

          

8. เจ้าหน้าท่ีมีเพยีงพอกับการให้บริการ           
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การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการ           
2. ความสะอาด ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ/อาคาร อบจ.           
3. เครื่องมือ/อุปกรณ/์ระบบในการบริการข้อมลูสารสนเทศ           
4. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  

เช่น ท่ีนั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น 
          

5. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและคนพิการ           
6. ความชัดเจนป้ายบอกทิศทางของจุดให้บริการ           
7. ความเหมาะสมของบรรยากาศและแสงสว่าง           
8. ความสะดวก และความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ           
9. ความเหมาะสมของคู่มือ/เอกสารที่ใช้ในโครงการ           

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดำเนินงานโครงการนี้ 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
..................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
.............................................................................................................................. ..................................... 
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ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน 
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