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“การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน 
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กันยายน  2564 



 ก  

คำนำ 
 

โครงการวิจัย “การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เป็นโครงการวิจัยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะบริหารธุรกิจ ทำการศึกษาซ่ึงมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 

1. เพ่ือประเมินประสิทธิผลในการจัดระบบการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร          
สวนจังหวัดลำพูน 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการจัดระบบการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร          
สวนจังหวัดลำพูน 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลำพูน 

4. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชน ขาราชการและเจาหนาที่           
ที่เก่ียวของ  ตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

5. เพ่ือนําผลการประเมินมาเปนแนวทางเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการบริหาร            
สวนจังหวัดลำพูน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เพ่ือนำผลการศึกษาไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการ
ให้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย และหวังว่าผลงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายที่
วางไว้ทุกประการ 

 
   คณะผู้วิจัย 
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ความเป็นมาของโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน เป็นองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน    

หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดลำพูนทั้งจังหวัด อํานาจหนาที่หลัก
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน คือ การใหบริการสาธารณะประโยชนตางๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานแกประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ไดแก การพัฒนาเมือง และระบบ
สาธารณูปโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแกไขเพิ่มเติม และพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น และเน้นการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 มาตรา 6 รายละเอียดดังนี้ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
รวมทั้งต้องประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นของตนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื่นๆ ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบ(จังหวัดของตน) เพื่อให้การจัดระบบบริการสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนใน
ท้องถิ ่นของตน โดยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั ้น ต้องดำเนินการ         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7 กำหนดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ คือ       
ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นในข้อ 28 ของ
ระเบียบดังกล่าว ยังกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและวิธีการในการ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนโดยส่วนรวมและผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวง 
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มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (4) ได้
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้หน่วยงานหรือบุคคลากรภายนอกเข้าร่วมดำเนินการ
หรือมอบหมายดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได ้

ดังนั ้น เพื ่อใหการบริการประชาชนเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ องคการ
บริหารสวนจังหวัดลำพูน จึงต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน ตลอดจนการประเมินนโยบายทุนทางวัฒนธรรมชุมชนไปสู่         
การปฏิบัติ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการดำเนินงานบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไปปรับใชในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป 

ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีโครงการต่างๆ ที ่ดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ทั ้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จและผลลัพธ์ของ        
การดำเนินงาน จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะองค์กรวิชาการที่มี
ความเป็นกลางทางการเมือง และเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม  
จึงขอเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและ
พัฒนาแนวทางการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้เกิดประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพื่อประเมินประสิทธิผลในการจัดระบบการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร     

สวนจังหวัดลำพูน 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจัดระบบการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร   

สวนจังหวัดลำพูน 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการจัดระบบบริการสาธารณะของ       

องคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 
4. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริการประชาชน ขาราชการและเจาหนาที่     

ที่เก่ียวของ  ตอการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 
5. เพื่อนําผลการประเมินมาเปนแนวทางเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานขององคการบริหาร      

สวนจังหวัดลำพูน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

เป้าหมาย 
 
1. ได้ข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
2. ทำให้ทราบปัญหา/อุปสรรค ความต้องการของประชาชน ที่มีผลต่อการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. มีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจวางแผนการบริหารจัดการและการพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 

การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่องานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลอดจนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดของวิธีการดำเนินการศึกษา ดังนี้ 

1. ดำเนินการรวบรวม/คัดเลือกโครงการที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้
ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 
และทำการสุ ่มโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ ด้านละ 3 โครงการ/กิจกรรม ซึ ่งจะได้

โครงการ/กิจกรรมที่ศึกษาทั้งสิ้น 27 โครงการ อย่างไรก็ตามเนื่องจากช่วงเวลาของการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 
19 จึงต้องมีการปรับสัดส่วนจำนวนโครงการ/กิจกรรมในแต่ละด้าน เพื ่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถทำการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมได้ตามระยะเวลาและ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในแต่ละงาน ดังนี้ 
1. เป็นโครงการที ่ดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร          

ส่วนจังหวัดลำพูน และอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2. เป็นโครงการที ่มีการขออนุมัติจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำ
หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ ซึ ่งเนื ้อหาภายในประกอบด้วยหลักการและเหตุผลของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ งบประมาณของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือเป้าหมาย วิธีการ
ดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินงาน วิธีหรือกระบวนการในการติดตามและประเมินผลของ
โครงการ ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น 

3. เป็นโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ 

4. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน 
5. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพื่อให้การประเมิน

โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เป็นโครงการที่มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 

3. ดำเนินการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 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. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ลพ.ถ. 13001 บริเวณบ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 , บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลาง เชื่อม
ถนน ทล. 11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 52 คน 

2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายทางสวนส้มบ้านใหม่ศิวิไล 
หมู่ 12 (ทต.ลี้) เชื่อมถนนสายบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ 8 (ทต.ป่าไผ่) ตำลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัด
ลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

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

4. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองศรีป้าน หมู่ 11 บ้านแพะ
ริมน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

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

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over 
Lay) สายทางบ้านธิ-ดอยเวียง ตำบลบ้านธิ เชื่อมตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ เชื่อมตำบลมะเขือแจ้ 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3003 เชื่อมบ้านห้วยแทง 
หมู่ 5 บ้านทุ่งม่าน หมู่ 4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

8. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-
PLACE RECYCLING) สายทางบ้านน้ำดิบเหนือ ซอย 1 วัดโบสถ์ หมู่ 17 ตำบลน้ำดิบ เชื่อมตำบล
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นครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) สาย

ทางบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว หมู่ 2 ตำบลบ้านเรือน เชื่อมบ้านตอนตอง หมู่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอ
ป่าซาง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

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

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางบ้านริมเหมืองเหนือ หมู่ 6 ตำบลหนองช้างคืน เชื่อมบ้านหลุก หมู่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอ
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ทล.3008 เชื่อมบ้านใหม่    
วังดิน หมู่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองเจริญ โครงการใน
พระราช ดำริฯ หมู่ 6 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่สอย 
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสันปูเลย หมู่ 2 ตำบล     
ศรีเตี้ย เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ 8 ต.หนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 50 คน 

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

16. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน หมู่ 4 บ้านห้วย
งูสิงห์ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

17. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมฝายทุ่งโฮ่ง หมู่  9 บ้านหนองหลัก 
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 คน 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay) 
สายทางป่าป๋วย หมู่ 3 เชื่อมถนน ลพ.3004 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ใช้      
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 50 คน 

ด้านที่ 2 การศึกษา ได้แก่ 
19. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ใช้        

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 14 คน 
ด้านที่ 3 สาธารณสุข ได้แก่ 
20. โครงการเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) 

ในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 125 คน 
21. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื ่อส่งเสริม       

การป้องกันโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 
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ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 คน 
ด้านที่ 4 บริการทางสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ 
22. โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

32 คน 
ด้านที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
23. โครงการการจัดจ้างขนมูลฝอยอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 37 คน 
ด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ ได้แก่ 
24. โครงการระบบควบคุมภายใน (Internal Control) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(GI) “ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน” ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน 
ด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน ได้แก่ 
25. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ พร้อม

อุปกรณ ์ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 คน 
ด้านที่ 8 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ 
26. โครงการจัดซื้อกระสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 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 ที่ผู ้บริหารโครงการ ได้กำหนดไว้  โดยโครงการที่จะถือว่ามี



7 

 

 

ประสิทธิผล ผลสำเร็จของโครงการที่เกิดขึ้น จะต้องได้ผลสำเร็จที่เท่ากับหรือมากกว่าเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่โครงการได้กำหนดไว้ 

2. การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดลำพูน ที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำการประเมินโดยการนำผลสำเร็จของ
โครงการที่เกิดขึ้นจริง มาเปรียบเทียบกับ ตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรวัดการดำเนินงานของ
โครงการว่า โครงการที่นำมาทำนั้น เมื่อดำเนินการไปแล้วผลประโยชน์ที่ผู้บริหารโครงการหรือองค์กร
ที่เป็นเจ้าของโครงการได้รับนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ ได้ใช้ไปในโครงการนั้นเป็น
อย่างไร โดยมีตัวชี้วัดที่นำมาใช้เป็นมาตรวัดประสิทธิภาพของโครงการ 3 ตัวชี้วัด คือ 

2.1 เวลา (Time) หมายถึง ระยะเวลาการดำเน ินโครงการที ่ ได ้กำหนดไว้  
เปรียบเทียบกับระยะเวลาเมื่อลงมือปฏิบัติจริงนั้น เสร็จทันตามกำหนดเวลาหรือไม่ วิธีการดำเนินงาน
ของโครงการที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานหรือไม่ 

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

2.3 คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณภาพของงานที่ได้รับจากผลสำเร็จของโครงการ
ทีเ่กิดข้ึนจริง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลหรือตามที่ผู้บริหารโครงการได้กำหนด
ไว้แล้วเป็นอย่างไร คุณภาพของงานที่เสร็จสิ้นเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งาน (หรือลูกค้า) หรือไม่ 

3. การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และแปลความหมาย ดังนี้  

คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการ
บริการมากที่สุด  

คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการ
บริการมาก 

คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการ
บริการปานกลาง 

คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการ
บริการน้อย 

คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความคาดหวังที่มีต่อการ
บริการน้อยที่สุด 
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สาระสำคัญของผลการวิจัย 
 
1. ประสิทธิผลของการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 

2564 
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 ่1) 
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ตารางท่ี 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 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 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 

 
2. ประสิทธิภาพของโครงการของการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ปีงบประมาณ 2563 
 

2.1 ประสิทธิภาพด้านเวลา 
ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานของโครงการการ

ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564 พบว่า ในภาพรวมของ
โครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ 2564 มีการ
ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามแผนงาน จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.37 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.22 และมี
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ จำนวน 2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 7.41 
(ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 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 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 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 

 
2.2 ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 

2.2.1 ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 พบว่า โครงการทั ้ง 27 
โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,209,960 บาท มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 
32,128,565 บาท สรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 
68.05 (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 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 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 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 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 
 

2.2.2 ร้อยละของโครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการในภาพรวมของ

โครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 พบว่า มี
โครงการที่มีการเบิกจ่ายตรงตามแผนการดำเนินโครงการ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
(ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 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 

 
 

  



20 

 

 

ตารางท่ี 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 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 

 
2.2.3 ร้อยละของโครงการที่มีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ ใน

ภาพรวมของโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 
2564 พบว่า โครงการมีการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรมและสามารถทวนสอบได้ จำนวน 27 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที ่5) 
 
ตารางท่ี 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 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 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 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 

 
2.2.4 ร้อยละของโครงการที่มีการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการรายงานทางการเงินรายไตรมาส ในภาพรวมของโครงการ

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 พบว่า โครงการมี
การรายงานทางการเงินรายไตรมาส จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.04 และโครงการไม่มี
รายงานทางการเงินรายไตรมาส จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.96 (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 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 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 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 

 
2.2.5 ร้อยละความสำเร็จของผลงาน 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของความสำเร็จของผลงานของโครงการการให้บริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 พบว่า โครงการมีความสำเร็จของผลงาน
ร้อยละ 98.15 (ตารางที ่7) 
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ตารางท่ี 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 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 
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2.3 ประสิทธิภาพด้านคุณภาพ 

ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์ต่อโครงการ 
ประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโดยวัดจากความพึงพอใจของประชาชน/ผู้ได้รับ

ประโยชน์ต่อโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 
2564 ในภาพรวมของโครงการ ประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
โครงการในระดับมาก (4.44) (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางท่ี 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 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 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 

 
3. ความคาดหวัง/ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำพูน 
 
จากตารางที่ 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 9  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

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 9  ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน(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 
 
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม  

 
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
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โดย มอบให้แก่หน่วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ดำเนินการได้รับทราบ เพ่ือ
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 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 

 
 



 

 

ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาโครงการการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือให้แก่องค์การบริหารจังหวัดลำพูน 
2. ควรเร่งให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
3. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์กร

ปกครองส่วนถิ่น และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ภายในจังหวัดลำพูน 
4. ควรมีการทบทวนโครงการและแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมและสนับสนุนความช่วยเหลือ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ และประชาชน ภายในจังหวัดลำพูนเพื ่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณและก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

5. ควรมีแนวทางให้ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องกับโครงการต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องและเพียงพอต่อภารกิจของแต่ละโครงการ 

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูนให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

7. ควรมีการชี้แจงข้อมูลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และขอบเขตในการดำเนินงาน  

8. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ภายในจังหวัดลำพูน 
ทั้งในส่วนผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติการ  

9. ควรมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านการเขียนโครงการ การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการให้สอดคล้องและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ 

10. ควรมีการพัฒนาการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
11. ควรมีแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และสรุปผลโครงการทุกโครงการอย่างต่อเนื่องและ

ชัดเจน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้น ำไป
ปรับปรุงการ ดำเนินโครงการเพื ่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้ด้วยดี และเหมาะสมกับกรอบ
งบประมาณและ ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการทำโครงการในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 
1. ให้มีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวของแต่ละโครงการในการวางแผนพิจารณางบประมาณ การดำเนิน

โครงการ การติดตามและประเมินโครงการ โดยให้มีการทบทวนการดำเนินโครงการที่ผ่านมาด้วย เพื่อทำ
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ความความเข้าใจในภารกิจงานที่ปฏิบัติตรงกัน เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หน่วยงานที่รับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำพูนควรร่วมมือกับผู ้นำชุมชนและหน่วยงานราชการอื ่นๆ ในการจัดทำการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื ่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั ่วถึงยิ ่งขึ ้น รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน เช่น การร่วมมือกับผู้นำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับ
ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
เครือข่ายเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนได้ต่อไป 

3. หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ ควรมีการ
แจ้งข้อมูลของโครงการให้แก่หน่วยงาน ผู้นำชุมชนและบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ ให้ได้รับ
ข้อมูลโครงการที่รวดเร็วและชัดเจน เพื่อให้หน่วยงาน ผู้นำชุมชนและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องช่วยกระจาย
ข้อมูลโครงการไปยังประชาชนที่เข้ามารับบริการในโครงการนั้นๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและ
ชัดเจน รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการจากประชาชน 

4. การจัดทำโครงการ ควรที่จะมีการเขียนวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการอย่างชัดเจน มีการ
กำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดเป้าหมายของโครงการ มีการระบุ
กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ แนวทางการปฏิบัติ 
และจะต้องมีการวิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จากนั้นควรที่จะต้องมี
การจัดทำรายงานเพื่อสรุปการดำเนินโครงการเพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของโครงการ ปัญหาและ
อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโครงการต่อไป รวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายในการรับผิดชอบจะมีฐานข้อมูลในการดำเนินการ เพ่ือ
ความต่อเนื่องในการพัฒนาและจัดทำโครงการต่อไป 

5. การติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการ ควรมีการมอบหมายหน้าที่การทำงานให้
ชัดเจน มีการติดตามงานในทุกระยะในการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้
ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการ และข้อจํากัดในการจัดทำโครงการ นำมาเป็นฐานข้อมูล
ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ และพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื ่อให้สอดคล้องกับการจัดทำโครงการในครั ้งต่อไป ซึ ่งจะทำให้โครงการเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

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


