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 จังหวัดล ำพูน ได้มอบให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ศูนย์กำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี ได้จัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล ำพูน ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือ
น ำเสนอผลกำรประเมินแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ในด้ำนบริบทของแผน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต 
รวมทั้งปัญหำ อุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ล ำพูน เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำข้อเสนอแนะส ำหรับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ในระยะต่อไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นสำรสนเทศประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยด้ำนแผนกำรพัฒนำของผู้บริหำร และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ และเพ่ือ
เผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลด้ำนแผนพัฒนำจังหวัดต่อสำธำรณชนได้รับทรำบ และน ำไปใช้ประโยชน์ในงำน
ด้ำนกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์จังหวัดที่เก่ียวข้อง 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชนและ
บุคลำกรทุกหน่วยงำนของจังหวัดพูน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรฯ 
ของจังหวัดล ำพูน จึงขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูง และหวังว่ำผลจำกรำยงำนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของจังหวัดให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ตั้งไว้ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เมืองแห่ง
ความสุข บนความพอเพียง” เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาภาคเหนือ  

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือ 1) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 2) ส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน  
3) เสนอแนะแนวทางจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัด
ล าพูน  

วิธีการวิจัย ประยุกต์ใช้รูปแบบ ซิปป์ (CIPP model) ของแดเนียลแอลสตัฟเฟิลบีม (Daniel  
L. Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชากรในพ้ืนที่โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
ล าพูน (งบพัฒนาจังหวัด) และบุคลากรเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ านวน 400 ราย และกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานส่วนราชการจังหวั ดตลอดจน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัด) จ านวน 200 ราย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมมี 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 3) แบบรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยแนวทางการประเมินเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

สรุปผลการวิจัย พบว่า 
1. ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน พบว่า 

ในภาพรวมจากการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูนทั้ง 3 ด้าน 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดใน 3 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น าเข้า และด้านกระบวนการ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติและผลการ
ประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และประเมินผลของหน่วยงานในด้านความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัย
น าเข้า ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และระบบเทคโนโลยีมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ และด้าน
กระบวนการ ได้แก่ การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามและประเมินผล มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากทุกรายการเช่นเดียวกัน ส าหรับด้านผลผลิต/ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
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ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาผลการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์จังหวัดในแผนปฏิบัติราชการฯ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย คือ 3.93 ซึ่งมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

 1.1 ผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวมผลการประเมินความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดล าพูน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและ
แผน/ติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
รายการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารองค์กร
เห็นความส าคัญ และให้การสนับสนุนในการจัดท าแผนของหน่วยงานที่ตอบสนองแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดล าพูน และรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ หน่วยงานกลางจังหวัดเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน 

 1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวม 3 ด้าน คือ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ และ  
3) ระบบเทคโนโลยี มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกด้าน โดยด้านบุคลากร รายการที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และรายการที่มีความเหมาะสมต่ าสุด คือ มีการจัดสรรบุคลากรเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ด้านงบประมาณ รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด 
คือ มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายการที่มีความเหมาะสม
ต่ าสุด คือ งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ส าหรับ
ด้านระบบเทคโนโลยี รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลในหน่วยงาน และรายการที่มีความเหมาะสมรองลงมา คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วย ให้การ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวม 2 ด้าน คือ 1) การน าแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสู่การปฏิบัติ และ 2) การก ากับติดตามและประเมินผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไปในทุกด้าน โดยด้านการน าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสู่การปฏิบัติรายการที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือก าหนดตัวชี้วัดโครงการเพ่ือด าเนินงานตามแผนได้อย่างชัดเจน และรายการที่มีความ
เหมาะสมต่ าสุด คือน าแผนหรือแนวทางที่ก าหนดไว้มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และด้านการ
ก ากับติดตามและประเมินผล รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ มีการน าผลการประเมินแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการในปีถัดไป และรายการที่มีความเหมาะสมต่ าสุด คือ มีการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

 1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ในแต่ละด้าน ในภาพรวม ผลการด าเนินงานประเมินความส าเร็จของแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
ล าพูนในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ความส าเร็จของผลการด าเนินงานมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากข้ึนไปทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.39 (ร้อยละ 78.6) ได้บรรลุผล
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ส าเร็จตามเกณฑ์เป้าหมาย โดยเรียงตามล าดับที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมือง
แห่งคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 (ร้อยละ 80.2) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรม
สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (ร้อยละ 79) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ์วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (ร้อยละ78.4)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (ร้อยละ 78.2) และยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 (ร้อยละ 77.8) ตามล าดับ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนตามแผนพัฒนาจังหวัด/
แผนการปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนของประชาชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/แผนการปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประเมินความ
เหมาะสมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมือง
หัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมาย
ปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  
โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์เท่ากับ 8.92 คะแนน จากคะแนนความพึง
พอใจเต็ม 10 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 89.2) โดยเมื่อพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์เรียงตามล าดับผลการประเมิน
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 89.9) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (ร้อยละ 89.2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (ร้อยละ 89.1) และมีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีร้อยละเท่ากัน คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 89.0) ตามล าดับ 

3. ปัญหา อุปสรรคจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดล าพูน ในภาพรวม พบว่า ในด้านข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ยังไม่เพียงพอ ซึ่งยังขาด
ความเป็นเอกภาพ และรายละเอียดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามประเมินของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน จึงควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนราชการส่วนกลางหรือบิ๊กดาต้า
ของจังหวัด เพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยรวมของทุกหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
พร้อมต่อการน าไปใช้ ส าหรับด้านบุคลากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและติดตาม
ประเมินผลแผนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และบุคลากรบางส่วนที่รับผิดชอบยังไม่ได้ให้ความส าคัญและไม่
สามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างนโยบายแผนงาน/โครงการรวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของจังหวัดล าพูน ข้อเสนอแนะแนวทางควรมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ได้มีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา และมีการสร้างความรับรู้ในความส าคัญ
กับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพ่ือให้ตอบสนองเป้าหมายเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการฯ  
หากมีปัญหาควรแจ้งทางจังหวัดให้ทราบ เพ่ือท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ในด้านการจัดท าแผนงานโครงการอุปสรรคที่พบ คืองบประมาณในการจัดท าแผนงานโครงการของ
จังหวัดล าพูนยังมีความล่าช้าสอดคล้องกับข้อมูลจากการให้ข้อคิดเห็นของอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน (2563) ที่
ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านของยุทธศาสตร์จังหวัดระเบียบการท าโครงการค่อนข้างท าให้หน่วยงานติด
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตีความหมายให้ชัดเจนในความหมายเดียวกัน เนื่องจาก
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ต้องท าให้ระมัดระวัง รอบคอบ ท าให้โครงการล่าช้า ทางจังหวัดก็เร่งรัดให้เสร็จ เพราะมีตัวเบิกจ่าย อยากให้
จังหวัดเป็นหน่วยงานกลาง เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเอาผู้รู้มาอธิบาย ซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางควรมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการร่วมกันทุกภาคส่วน พร้อมทั้งต้องดูบริบทของจังหวัดล าพูน
ควบคู่กันไป และในด้านการจัดเก็บข้อมูลรายงานข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนของจังหวัด ส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดแนวทางจึงควรมีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการติดตามและรายงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วของการจัดเก็บข้อมูลรายงานข้อมูลของหน่วยงาน 

4. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 4.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  4.1.1 หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้

ในการติดตามและรายงานจัดเก็บข้อมูล มีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เช่น ข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ 
(BIG DATA) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้เกิดรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลรายงานข้อมูลของหน่วยงาน 

  4.1.2 ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาในการจัดท าแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด หากมีปัญหาอุปสรรคควรแจ้งทางหน่วยงาน
จังหวัดให้ทราบ เมื่อบุคลากรให้ความร่วมมือก็จะท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  4.1.3 ควรมีการสร้างความรับรู้ในความส าคัญกับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพ่ือให้
ตอบสนองเป้าหมายเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดในแผนปฏิบัติราชการฯ และสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาระดับชาติในฉบับปัจจุบัน 

  4.1.4 ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการร่วมกันทุกภาคส่วนในการ
น าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ ในลักษณะร่วมคิด ร่วมด าเนินการ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งต้องดูบริบทของจังหวัดควบคู่กัน เพ่ือให้การจัดท าแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์
จังหวัดและเป็นไปตามบริบทและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของจังหวัด 

  4.1.5 ควรมีการจัดท ารูปแบบการพิจารณาของส านักงบประมาณ โดยเตรียมความพร้อมใน
ส่วนที่เสนอของบประมาณไปและ ในส่วนที่ขออนุญาตต้องมีการจัดท าตามกระบวนการของบประมาณอย่าง
เป็นระบบ และควรมีการยืนยันความพร้อมในการเสนอของบประมาณของแผนงาน/โครงการนั้น 

  4.1.6 จังหวัดล าพูนควรมีการผลักดันทั้งในด้านการจัดท าแผนงานตัวชี้วัดบริบทของจังหวัดให้
เกิดจุดแข็งในยุทธศาสตร์คือ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ดี เพ่ือให้จังหวัดล าพูนเกิดความส าเร็จได้ตรง
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2 ข้อเสนอแนะเชิงประเมิน 
  4.2.1 ควรมีการศึกษาการประเมินแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน อันเป็น

ประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดล าพูนในเชิงพัฒนาตต่อไป 
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  4.2.2 ควรมีการศึกษาข้อมูลในด้านการติดตามประเมินผลของหน่วยงานราชการในภาคส่วน
อ่ืนทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลในการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

การติดตามและประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามและประเมินผลแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้าม
หากโครงการมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (cost-
effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนา
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล
จึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานของจังหวัดล าพูน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการ
พัฒนาจังหวัดจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้าง
ระบอบประชาธิปไตยของจังหวัดเพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดย
คณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายของจังหวัด ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจ
ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน และแผนปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของจังหวัดเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูนได้ก าหนดกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส าคัญ 
โดยมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 
ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” ภายใต้ 6 พันธกิจ ได้แก่ (1) ส่งเสริมยกระดับ 
และพัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดล าพูนด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ (2) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรด้วย
มาตรฐานความปลอดภัยอย่างปราดเปรื่อง (3) สร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัด
ล าพูนบนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 
(5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด  โดยมี 5 ยุทธศาสตร์หลักเป็น
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เครื่องมือในการขับเคลื่อน ได้แก่ (1) เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (2) เมืองเกษตรสีเขียว (3) เมือง
จุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (4) เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (5) เมืองนิเวศน์ 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายของผลการด าเนินงาน 

ดังนั้น จังหวัดล าพูนจึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน โดยให้ด าเนินการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อให้จังหวัดล าพูนมีข้อมูลความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบพัฒนาจังหวัด) ตลอดจนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อโครงการฯ เพ่ือสะท้อนให้
เห็นถึงผลของการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประเด็นปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานหรือการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดล าพูนต่อไป  

 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

1) ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูนเป็นอย่างไร 

2) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูนเป็นอย่างไร 

3) แนวทางจากผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูนเป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 

2) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 

3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดล าพูน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหา พ้ืนที่ ประชากร และระยะเวลา ดังนี้ 
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1) ด้ำนเนื้อหำ เป็นการวิจัยการประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัด) 
1.2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  
(งบพัฒนาจังหวัด) 

1.3 แนวทางจากผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2) ขอบเขตด้ำนพื้นที่ พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุม 8 อ าเภอของจังหวัดล าพูนตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการที่ถูกบรรจุใน
แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัด) 

3) ขอบเขตด้ำนประชำกร  
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านประชากรส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรในพ้ืนที่โครงการตาม

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัด) ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดตลอดจน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัด) ดังนี้ 

3.1) การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ประชากรในพ้ืนที่โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัด) และบุคลากรเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 400 ราย  
(ณรงค์ กุลนิเทศ และสุดาวรรณ สมใจ, 2558, หน้า 128) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

3.1.1) ประชาชนในพ้ืนที่โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัด) จ านวน 
200 ราย 

3.1.2) บุคลากรเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ านวน 200 ราย 
3.2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดตลอดจน

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัด) จ านวน 200 ราย 

4) ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ จะใช้ระยะเวลาในการวิจัยระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 
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1.5 นิยำมศัพท ์

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดล ำพูน หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดล าพูนแบบองค์รวมที่
ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพให้สนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยต้องแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหรือมาตรการการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของพ้ืนที่ และปัญหาความต้องการของประชาชน  

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล ำพูน หมายถึง แผนการด าเนินงาน
โครงการที่แปลงมาจากแผนพัฒนาจังหวัดล าพูนสู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการในจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส า เร็จ เพ่ือวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดล าพูน 

กำรประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล ำพูน  หมายถึง 
การวิเคราะห์ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ในขอบเขต  
4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านประเมินบริบท หมายถึง ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดท าแผน 

ด้านประเมินปัจจัยน าเข้า หมายถึง ความเหมาะสม บุคลากร งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
ด้านประเมินกระบวนการ หมายถึง ความเหมาะสม การน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ การ

ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ด้านประเมินผลผลิต หมายถึง ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5  
ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อจ ากัดหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบและความคิดเห็นที่

เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนางานการจัดท าและการติดตามประเมินผลต่อการน าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูนไปสู่การปฏิบัติ 
 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความส าเร็จ และปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารได้น าผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปใช้ในการ
บริหารงาน ก ากับ ติดตาม และก าหนดแนวนโยบายในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป 



 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูนในครั้งนี้ได้
ด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

1. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 
2. แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 
3. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
4. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎี CIPP Model 
5. แนวคิดท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
6. กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล 

 
1. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 
 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวคิดส าหรับการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
ล าพูน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2565 ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และ
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ก าหนด 

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2565 ได้ทบทวนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 และ
แผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถก าหนดทิศทาง การพัฒนาในระยะ 
5 ปี ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) : เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง 
1.1 นิยาม 

“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีความสุขจาก
คุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี” 

1.2 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์  
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
(1) ตัวชี้วัดความสุข  
(2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
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โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต  อ้างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจากดัชนี
คุณภาพชีวิตของคณะกรรมการอ านวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  พชช. (2558) ซึ่งสามารถใช้
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน และได้น าเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life) ของ 
OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับบริบทเฉพาะของจังหวัดล าพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้  

(1) ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน  
(2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
(3) การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
(4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม  

 
รายละเอียดตัวชี้วัดภายในแต่ละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ.2561 – 2565 
 

ตัวช้ีวัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดที่ 1 ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (Basic living needs)   

1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ✓ ✓(มีภูมิคุ้มกัน) 
1.2 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค ไฟฟ้า และ 
อินเตอร์เนต 

✓ ✓(มีภูมิคุ้มกัน) 

1.3 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  และ ไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 

✓ ✓(มีภูมิคุ้มกัน) 

1.4 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความอบอุ่น ภูมิคุ้มกัน และ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน  

✓ ✓(มีภูมิคุ้มกัน) 

หมวดที่ 2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)   
2.1 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหว่าง 15-59 ปี ✓ ✓ (มีความรู้) 
2.2 ร้อยละเด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้ เรียนต่อและยังไม่มี
งานท าได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

✓ ✓ (มีความรู้) 

2.3 สัดส่วนคนอายุ 15 -60 ปีเต็ม อ่าน เขียน ภาษาไทย และคิด
เลขอย่างง่ายได้  

✓ ✓ (มีความรู้) 

2.4 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) ✓  
หมวดที่ 3 การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
(Economic Growth and Stability) 

  

3.1 อัตรารายได้ของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน) ✓  
3.2 อัตราการออมของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)  ✓(พอประมาณ) 
3.3 อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย* (ร้อยละ)  ✓(พอประมาณ) 
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ตัวช้ีวัด ความสุข ความพอเพียง 
3.4 อัตราการว่างงาน* (ร้อยละ) ✓  
3.5 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน  (ร้อยละ) ✓  
3.6 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (ค่าสัมประสิทธิ์ จีนี่) ✓  

หมวดที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Energy & Environmental Preservation) 

  

4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าในจังหวัด ✓  
4.2 สัดส่วนปริมาณขยะในจังหวัดต่อประชากร ✓  
4.3 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ ามันเชื้อเพลิงของครัวเรือน  ✓(พอประมาณ) 
4.4 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า และ น้ ามันเชื้อเพลิงของอุตสาหกรรม  ✓(พอประมาณ) 

หมวดที่ 5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน  
(Community Moral and Solidarity) 

  

5.1 จ านวนหมู่บ้านศีล 5 ตัวอย่าง ✓ ✓ (มีคุณธรรม) 
5.2 จ านวนคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

✓ ✓ (มีคุณธรรม) 

5.3 สัดส่วนผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว หรือ 
สังคม 

✓ ✓ (มีคุณธรรม) 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่มีการผกผันของข้อมูล 
 
2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

จังหวัดล าพูนก าหนดประเด็นการพัฒนา จ านวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco City) 
2. เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft City) 
3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural 

Experience Destination City) 
5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 

 

1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Eco City) 
1.1 วัตถุประสงค์ :   

(1) พัฒนาให้เป็นจังหวัดสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(2) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพ่ิมข้ึน   

ร้อยละ 5 ต่อปี 

2. ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
เป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ิมขึ้น 100 ไร่ต่อปี 
4. การบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมเพ่ือการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์  

1 แผนงานต่อปี 

5. จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน 

10 แห่งต่อปี 

6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลอย่างน้อย  

1 แผนงานต่อปี 

 
1.3 แนวทางการพัฒนา : 

(1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(3) พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft City) 
2.1 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
(2) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด และ OTOP เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 10 ต่อปี 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์เข้าสู่ตลาด 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 
 
2.3 แนวทางการพัฒนา : 

(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(2) เพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน  
(3) การพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
(4) การพัฒนาระบบตลาด 
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3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 
3.1 วัตถุประสงค์ : 

(1) สร้างมูลค่าการเกษตรให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและมูลค่าสูง 
3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด : 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1. มูลค่าสินค้าเกษตรที่ส าคัญ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ลดต้นทุนการผลิตในเกษตรแปลงใหญ่ ร้อยละ 5 ต่อปี 
3. จ านวนแปลงของสินค้าเกษตรล าไยได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 10 ต่อปี 

4. จ านวนพื้นที่ของสินค้าเกษตรได้รับการเตรียมการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 ต่อปี 

 
3.3 แนวทางการพัฒนา : 

(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ปัจจัยพื้นฐานและบุคลากร  
(2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน  
(3) การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
(4) พัฒนาระบบตลาด 
 

4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
(Cultural Experience Destination City) 

4.1 วัตถุประสงค์ 
(1) สร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม

อย่างยั่งยืน 
4.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
3. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 

 
4.3 แนวทางการพัฒนา : 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการอ านวยความสะดวก 
(2) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
(3) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้ 
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(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 
(5) พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกฯ  
(6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 

5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (City of Quality Living) 
5.1 วัตถุประสงค์ 

(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดล าพูนอย่างเท่าเทียม 
5.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด : 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ลดลง ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง ร้อยละ 1 ต่อปี 
3. จ านวนของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งต้นแบบ เพ่ิมข้ึน 

39 แห่ง ต่อปี 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อย 

1 แผนงานต่อปี 

 
5.3 แนวทางการพัฒนา : 

(1) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(2) การพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
(3) การขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ 
 

ตารางท่ี 2.1 โครงการที่ท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ 

1 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสู่เมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2,046,100 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
2 โครงการล าพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน 1,140,600 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดล าพูน 

46,590,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม 2,802,100 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ 
นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1,721,300 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เมืองเกษตรสีเขียว 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดล าพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา 

15,200,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เมืองจุดหมายปลายทางแห่ง

การท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงจังหวัดล าพูน 

3,285,800 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต 

8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
ล าพูน 

47,000,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 

การประเมินเป็นกลไกส าคัญน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา โดยเน้นประโยชน์ที่ผู้รับบริการและ 
ผู้เกี่ยวข้อง การประเมินไม่ใช่เป็นการตรวจสอบเพ่ือจับผิดแต่อย่างใด ในปัจจุบันมีผู้เห็นความส าคัญของการ
ประเมิน และเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินมากขึ้น ซึ่งจะกล่าวถึงสาระของการประเมินเกี่ยวกับความหมาย  
ของการประเมิน ความส าคัญของการประเมิน วิธีการประเมิน ประเภทการประเมินและขั้นตอนการประเมิน  
โดยสรุปดังนี้ 

2.1 ความหมายของการประเมิน 

พิสณุ ฟองศรี (2551) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน (Evaluation) หมายถึง 
กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยน าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์   
ที่ก าหนดไว้ 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553) กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการใช้ดุลยพินิจ และ/หรือ
ค่านิยมและข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบผลที่ได้กับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) ได้สรุปความหมายของการประเมินไว้ว่าเป็นกระบวนการศึกษาสิ่ง
ต่างๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research oriented) เป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ช่วยเสนอ 
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและเป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน 

สิน พันธุ์พินิจ (2556) สรุปว่า การประเมินผล เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบตัดสินคุณค่าของสิ่ง
ที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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Rossi และ Freeman (1992) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินผล เป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัย เพ่ือตัดสินและพัฒนาโครงการในด้านการวางแผน และติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งาน โดยมีการออกแบบการวิจัยสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบงาน 
โครงการหรือสิ่งที่จะประเมินนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพิจารณาและวัดคุณค่าของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยน า
สารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือตัดสินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมี
หลักเกณฑ์ โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัย ในด้านการวางแผนและติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งาน มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด มีปัญหาในการปฏิบัติหรือไม่ และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้หรือไม่
อย่างไร โดยจัดท ารายงานสรุปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสม ในการที่จะปรับปรุงให้การด าเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือยกเลิกโครงการ 

2.2 ความส าคัญของการประเมิน  

การประเมินมีความส าคัญต่อกระบวนการบริหารงาน เนื่องจากให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ ต่อ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ดังที่ ศิริชัย กาญจนวาสี (2537) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินในด้านต่าง ๆ 
เช่น  

ด้านบริหาร (administrative) การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ก ากับการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ด้านจิตวิทยา (psychological) การประเมินสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ ส าหรับการกระตุ้นให้เร้า
ความสนใจ และสร้างความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน 

ด้านรัฐศาสตร์ (sociological) การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความ
รับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติ (accountability) ตลอดจนสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงสนับสนุน  

นอกจากนี้ สมคิด พรมจุ้ย (2550) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินที่มีต่อการวางแผนการ
บริหารงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

1. ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดแผนงานและ 
โครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน กิจกรรม ตลอดจน 
ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

2. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานที่น ามาใช้ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปได้ตามทิศทางที่
ต้องการ  

3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรมที่น ามาใช้ในการ
ตัดสินใจ และวินิจฉัยที่จะด าเนินงานในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือจะขยายการด าเนินงานต่อไปอีก  

4. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกประสิทธิภาพของการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไรคุ้มค่ากับการลงทุน 
หรือไม ่ 

5. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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จึงกล่าวได้ว่า การประเมินมีความส าคัญต่อกระบวนการบริหารงานต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งเพราะการ
ประเมินจะท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 วิธีการประเมิน  

วิธีการประเมินแบ่งได้ 2 วิธีการใหญ่ ๆ เช่นเดียวกับเป้าหมายของการประเมิน ดังนี้ (ศิริชัย  
กาญจนวาสี, 2554)  

1. การประเมินด้ วยวิ ธี เ ชิ ง ระบบ ( Systematic Approach) จะใช้แนวทางปรนัยนิ ยม 
(Objectivism) โดยนักประเมินจะมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างแน่ชัดและใช้เครื่องมือมาตรฐานในการ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้  

2. การประเมินด้วยวิธี เชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) จะใช้แนวทางอัตนัยนิยม 
(Subjectivism) การประเมินอยู่บนหลักการของวิธีการด าเนินงานที่ยืดหยุ่น นักประเมินจะก าหนดมาตรฐาน
หรือ เกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าขึ้นเองตามเหตุผลของตนและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมตาม
สภาพ ธรรมชาติ และใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินเป็นเกณฑ์ในการสรุปผล 

แนวทางการประเมินทั้ง 2 วิธี ต่างมีข้อดีและข้อเสีย โดยวิธีเชิงระบบ มีข้อดีที่ส าคัญ เรื่องความ
ชัดเจน เป็นปรนัย น่าเชื่อถือ และนักประเมินไม่ต้องเชี่ยวชาญ ส่วนข้อเสียที่ส าคัญคือสารสนเทศที่ได้จะจ ากัด
ตามกรอบท่ีก าหนดไว้ ขาดความลึกซึ้ง ส าหรับวิธีเชิงธรรมชาติมีข้อดีที่ส าคัญ ด้านความยืดหยุ่น เข้าถึงสภาพที่
แท้จริงของสิ่งที่ประเมิน และได้สารสนเทศรอบด้านลึกซึ้ง แต่มีข้อเสีย คือ ขาดความเป็นปรนัยไม่น่าเชื่อถือ 
นักประเมิน ต้องมีความเชี่ยวชาญ การเข้าร่วมตามสภาพธรรมชาติ อาจท าให้มีอคติได้ และการประเมินวิธีนี้มี
ความสิ้นเปลืองสูง อย่างไรก็ตามเนื่องจากทั้ง 2 วิธีต่างก็มีข้อดีข้อเสีย นักประเมินจึงเริ่มน าวิธีการทั้ง 2 มาใช้
ร่วมกันในการประเมิน เพ่ือเสริมซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งในการวิจัยนักวิจัยเริ่มนิยมใช้วิธีการวิจัยทั้ง 2 วิธี
ร่วมกันมากขึ้นเช่นกันที่เรียกว่าวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) 

2.4 ประเภทการประเมิน  

การประเมินผลนั้นมีบทบาทต่อการบริหารโครงการและสอดแทรกอยู่ในกระบวนการต่าง ๆ ของ
วงจรโครงการ ดังนั้นการแบ่งประเภทการประเมินผลก็ต้องให้สอดคล้องกับวงจรของโครงการ ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ (สิน พันธุ์พินิจ, 2556) 

1) การประเมินผลก่อนโครงการ เป็นการประเมินผลขั้นต้น หรือครั้งแรกก่อนที่จะเริ่มวางแผน
โครงการ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่ที่จ าน า โครงการไปปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้ผู้วางแผนทราบว่าสิ่ง
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร และในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรแล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นมาตรฐานขั้นต้น 
ในการจัดล าดับความส าคัญของความจ าเป็น ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายและการประเมินผลโครงการ 

2) การประเมินผลการวางแผนโครงการ เป็นการประเมินตัวโครงการก่อนน าไปปฏิบัติ หรือก่อน
อนุมัติโครงการว่าโครงการที่วางแผนนั้นมีความเป็นจริง (Realistic) และความถูกต้องเพียงใด เป็นที่พอใจของ
ผู้วางแผนหรือยัง อีกทั้งเพ่ือเป็นการทบทวนไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง เรื่องที่จะประเมินต้องสอดคล้องกับหัวต่าง ๆ 
ที่ก าหนดไว้ในโครงการ เช่น การประเมินด้านวิชาการ ทรัพยากร งบประมาณ เศรษฐกิจ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เป็นต้น โดยผู้ประเมินต้องประเมินผลโดยปราศจากอคติและต้องอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อน า
โครงการไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลลัพธ์สุดท้าย (Outcome) ตามท่ีตั้งไว้ 



ห น ้ า  | 14 
 

3) การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ เป็นการประเมินผลระหว่างการน าโครงการไปปฏิบัติ
รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ ทัง้ระดบัแผน ระดับแผนงาน การประเมินผลประเภทนี้จะประเมิน
ใน 2 ลักษณะ คือ 

 3.1) การประเมินผลความก้าวหน้า (Progress Evaluation) โดยวิธีการก ากับดูแลงานหรือ
การตรวจสอบติดตาม เพ่ือหาความก้าวหน้าของโครงการแต่ละช่วงเวลาว่าด าเนินการไปตามแผนของโครงการ
หรือไม่ เพียงใด และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพ่ือให้โครงการส าเร็จตามก าหนดเวลา 

 3.2) การประเมินผลการด าเนินงาน (Implementation Evaluation) เพ่ือทราบช่องว่าง
ระหว่างแผนของโครงการกับสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง เช่น ข้อจ ากัดที่แท้จริงของการด าเนินโครงการ การใช้
ทรัพยากรสนับสนุนให้เกิดการด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงจะช่วยให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับที่
รวดเร็วและน ามาปรับแผนโครงการให้เหมาะสม เพ่ือให้การประเมินผลระหว่างการด า เนินโครงการได้ผล
สมบูรณ์และมีความแข็งแกร่ง ควรจะเชื่อมโยงการประเมินผลความก้าวหน้า และการประเมินผลการ
ด าเนินงานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ 

4) การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินผลหลังจากปิดโครงการ หรือด าเนินการ
โครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพ่ือทราบภาพรวมของค่าใช้จ่ายและผลก าไร การเปลี่ยนแปลงแผนด าเนินงาน ผล
ของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน และข้อเสนอแนะไว้
เป็นแนวทางการพัฒนานโยบาย การพัฒนาองค์การ การพัฒนาโครงการในอนาคต รวมทั้ งการแสวงหาการ
สนับสนุนจากสาธารณะ การประเมินประเภทสามารถแบ่งการประเมินเป็น 2 ลักษณะ คือ  

 4.1) การประเมินผลสุดท้าย ซึ่งการประเมินนี้สามารถด าเนินการประเมินผลความส าเร็จหรือ
ผลผลิตได้ทันทีเม่ืองานหรือโครงการสิ้นสุดลง 

 4.2) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) ควรจะด าเนินการประเมินผล เมื่อ
โครงการสิ้นสุดลง 6-12 เดือน 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) กล่าวถึงประเภทของการประเมินโครงการ ว่าการประเมินโครงการมี
หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกประเภท เช่น จ าแนกโดยใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ และ
รูปแบบการประเมินมาบ่งบอกถึงประเภทของการประเมิน ซึ่งได้เสนอการจ าแนกประเภทของการประเมิน
โครงการว่าสามารถจ าแนกได้ 5 เกณฑ ์คือ 

1) การจ าแนกตามวัตถปุระสงค์ของการประเมิน ได้แบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินในขณะที่

โครงการก าลังด าเนินอยู่ โดยมุ่งตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนการ
ด าเนินงาน ตลอดจนศึกษาความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือน าผลประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงาน การด าเนินงานจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ 

 1.2) การประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) หรือประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ เป็นการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว เพ่ือมุ่งตรวจสอบการประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ คุม้ค่าเพียงใด เพ่ือใช้ในการตัดสินใจว่าควรยุติหรือด าเนินการต่อไป 
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2) การจ าแนกตามหลักที่ยึดในการประเมิน ได้แบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท คือ 
 2.1) การประเมินแบบอิงวัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ (Goal Based Evaluation) เป็น

การประเมินที่ตัดสินคุณค่าของโครงการโดยการเปรียบเทียบผลของโครงการกับผลที่คาดหวัง ตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายโครงการ 

 2.2) การประเมินแบบไม่อิงวัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ (Goal-Free Evaluation) เป็น
การประเมินที่ต้องก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้สอดคล้องกันการตัดสินคุณค่าของ
โครงการเน้นที่การตีค่าของผลผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากโครงการ (Actual Outcome) ซึ่งประกอบด้วย
ประเมินผลที่คาดหวังตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่เกิดขึ้นนจากโครงการโดยมิได้
คาดหวังไว้ 

3) การจ าแนกตามล าดับเวลาของการด าเนินโครงการ ได้แบ่งการประเมินเป็น 3 ประเภท คือ 
 3.1) การประเมินก่อนการด าเนินโครงการ (Intrinsic Evaluation) หรือการประเมินก่อนน า

โครงการไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนประเมินของการวางแผนโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่าง ๆ ก่อนด าเนินการจัดท าโครงการ เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของโครงการโดยพิจารณาปัญหาและความ
จ าเป็นในการจัดท าโครงการ ซึ่งเป็นการตรวจสอบสภาพ ความพร้อมของการจัดท าโครงการในด้านต่าง ๆ ที่
จะท าให้มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง และเพ่ือเป็นการวิเคราะห์โครงการหรือการประเมินร่างโครงการ 
เป็นขั้นตอนการพิจารณาเอกสาร โครงการเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่งที่ก าหนด ความสอดคล้อง
ระหว่างหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน เป็นต้น เพ่ือให้โครงการ
ที่เสนอมีความสมบูรณ์มากที่สุด 

 3.2) การประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ (On Going Evaluation) เป็นการประเมินที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความก้าวหน้าของโครงการเป็นช่วง ๆ (Formative Evaluation) เพ่ือดูการด าเนินการ
โครงการได้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการด าเนิน
โครงการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยกลไกของระบบการนิเทศ ก ากับติดตามมาช่วยจึงจะท าให้
การด าเนินโครงการและการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3) การประเมินหลังการด าเนินโครงการ (Pay-Off Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อ
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว จุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินโครงการได้รับความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด ตลอดจนติดตามตรวจสอบ ผลกระทบหรือผลข้างเคียง
ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกบ้าง โดยมีจุดเน้นไปที่การประเมินผลที่เกิดขึ้น (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
ของโครงการ และสรุปภาพรวมทั้ งหมดของโครงการ (Summative Evaluation) คือประเมินตั้งแต่การ
วางแผนปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย และผลผลิตของโครงการ 

4) การจ าแนกตามสิ่งที่ถูกประเมิน ได้แบ่งการประเมินเป็น 4 ประเภท คือ 
 3.1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมิน

เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ว่ามีความสอดคล้องเอ้ือต่อการจัดท าโครงการหรือไม่ ตลอดจนความเป็นไปได้และ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ 
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 3.2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมทั้งในเชิง
คุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่าง ๆ ก่อนเริ่มโครงการว่ามีทรัพยากรพร้อมที่จะด า เนินโครงการได้
หรือไม ่

 3.3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะด าเนินงานเพ่ือ
ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ และศึกษาปัญหา อุปสรรคในการด าเนินโครงการ สารสนเทศที่น ามาใช้ใน
การตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงการด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.4) การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการ
ด าเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วยการประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) โดยพิจารณาจากปริมาณ 
และคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการประเมินผลกระทบ ( Impact 
Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือองค์การ สารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสิน
คุณค่าของผลผลิตโครงการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือการตัดสินใจว่าควรจะคงไว้ปรับขยายหรือ
ล้มเลิกโครงการ 

5) การจ าแนกตามผู้ประเมิน ได้แบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท คือ 
 3.1) การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน ( Internal Evaluation) เป็นการประเมิน  โดย

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ หรือผู้ทีร่ับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มุ่งประเมิน ข้อดี คือ ผู้ประเมินจะทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน สะดวกต่อการเก็บข้อมูล แต่มีข้อเสียในเรื่องความล าเอียงของผู้
ประเมินขาดความตรงและความน่าเชื่อถือ 

 3.2) การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Evaluation) เป็นการประเมิน โดยให้
บุคคลภายนอกองค์การที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มุ่งประเมิน ซึ่งอาจเป็นนักประเมินอาชีพ หรือ บุคคลที่อยู่
หน่วยงานอ่ืน ข้อดี คือ ผู้ประเมินมีความเป็นกลาง ลดความล าเอียงได้ ท าให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ 
แต่มีข้อเสีย คือ ผู้ประเมินภายนอกไม่เข้าใจรายละเอียดของโครงการที่มุ่งประเมินดีพอ และอาจไม่ได้รบัความ
ร่วมมือในการด าเนินการประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีทัศนคติเชิงลบต่อการประเมินว่าเป็นการมาจับผิด
จึงไม่ใหข้้อมูลตามความเป็นจริง ท าให้ผลการประเมินมีความคาดเคลื่อนได้ 

ประเภทการประเมินตามที่นิยมที่นักการศึกษาได้แบ่งไว้ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคนอื่น ๆ, 2541 
อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศร,ี 2549) ได้แบ่งประเภทการประเมินตามเกณฑ์ลักษณะการแบ่งไว้ 3 ลักษณะคือ  

1. แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน  
1.1 การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างการ

ด าเนินงาน โดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งที่ประเมินว่าจ า เป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนใด 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

1.2 การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื่อสิ้ นสุดการ
ด าเนินงาน เพ่ือตัดสินความส าเร็จว่า บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากน้อยเพียงใดหรือบรรลุเป้าหมายที่
ควรจะเป็นเพียงใด  
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2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน  
2.1 การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินความต้องการ 

จ าเป็นในเบื้องต้น ก่อนที่จะจัดท าสิ่งใด ๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย และการวางแผน เพ่ือให้ได้
แนวคิดของการด าเนินงานที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้  

2.2 การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณา 
ความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะด าเนินการ โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ ซึ่งจะพบการ
ประเมิน ประเภทนี้ได้มากในการประเมินโครงการขนาดใหญ่ โดยมักจะประเมินในด้านการตลาด หรืออุปสงค์ 
ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น  

2.3 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินสิ่งที่ป้อนเข้าสู่การ
ด าเนินงาน ว่ามีความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มด าเนินงาน เช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
งบประมาณ เป็นต้น  

2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการ
ด าเนินงาน ตามท่ีก าหนด โดยประเมินในขณะที่ก าลังด าเนินงานอยู่ เพ่ือใช้ผลการประเมินไปปรับปรุงหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความก้าวหน้าของโครงการฯ  

2.5 การประเมินผลผลิตหรือผลิตผล (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผล 
ที่ได้จากสิ่งที่ประเมินหรือผลการด าเนินงานโดยตรง ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสิ่งที่ประเมินว่ามาก
น้อย เพียงใด  

2.6 การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลที่ได้ อันเนื่องมาจากผลของสิ่งที่ประเมินหรือการด าเนินงานทั้งที่คาดหวัง และไม่ได้คาดหวัง ซึ่งเป็น
ผล ทั้งทางบวกและทางลบ เพ่ือน าผลไปประกอบการตัดสินใจในการหยุด ยกเลิก ปรับ หรือขยายสิ่งที่ประเมิน
นั้น ๆ  

2.7 การประเมินด้วยการติดตาม เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นไปแล้วระยะหนึ่ง (Follow Up 
Evaluation) เป็นการประเมินที่อาจเหลื่อมกับข้อ 2.6 หรือเป็นการประเมินตามหัวข้อ 2.6 แต่ประเมินเมื่อการ
ด าเนินงานเสร็จไปแล้วระยะหนึ่ง อาจเป็น 6 เดือน 1 หรือ 2 ปี เพ่ือคอยดูผลที่จะเกิดขึ้นให้ได้ชัดเจนบางครั้ง 
เรียกกันว่าการติดตามหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน แต่เพ่ือไม่ให้สับสนกับค าว่าการติดตามระหว่างการด าเนินงาน 
จึงใช้ค านี้แทน  

2.8 การประเมินงานประเมิน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินผลของการประเมินอีก
ครั้งหนึ่ง เพ่ือพิจารณาคุณภาพ โดยศึกษาความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมินในด้านต่าง ๆ 

การแบ่งประเภทตามช่วงเวลาของการประเมินในข้อ 2.1- 2.8 ถ้าเป็นโครงการใหญ่ ๆ ที่มี
ความส าคัญ อาจจะประเมินทั้งหมดบางหัวข้อตามสภาพการณ์ที่ต้องการใช้สารสนเทศ จากการประเมินหรือ
บริบท ที่เอ้ืออ านวย หรือถ้าใช้การประเมินบางรูปแบบจะก าหนดให้ประเมินหลายหัวข้ออยู่แล้วตามแนวทาง
ของรูปแบบนั้น ๆ  

 
 
 



ห น ้ า  | 18 
 

3. แบ่งตามผู้ประเมิน การแบ่งตามเกณฑ์ผู้ประเมินแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้  
3.1 การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน ( Internal Evaluator Evaluation) ผู้ประเมินเป็น

บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินนั้น หรือปฏิบัติงานในองค์การที่รับผิดชอบสิ่งที่ประเมิน  ซึ่ง
มีข้อดี คือ ทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมิน แต่มักมีข้อเสียเรื่องความล าเอียง (Bias) เข้าข้างตนเองเสมอ  

3.2 การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation) ผู้ประเมินเป็น
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินโดยตรง อาจเป็นบุคลากรของหน่วยงาน
อ่ืน หรือหน่วยงานกลาง ซึ่งมีข้อดี คือ ความเป็นกลาง แต่มีข้อเสียคือมักจะทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมิน
ไม่ดีพอ และอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะถ้าเห็นว่าเป็นการจับผิด  

การแบ่งประเภทการประเมินข้างต้นอาจมีการด าเนินการในลักษณะผสม เช่นประเมิน
ร่วมกัน ระหว่างผู้ประเมินภายในกับภายนอก หรือมีการประเมินทั้งความก้าวหน้าและผลสรุป 

2.5 ขั้นตอนการประเมิน  

การประเมินโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนที่ส าคัญๆ คล้ายคลึงกัน การก าหนดขั้นตอนการประเมิน 
ขึ้นอยู่กับการก าหนดรายละเอียดของเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการประเมินว่าจะเน้นด้านใด และข้ึนอยู่กับความ
ต้องการของเจ้าของโครงการ ขั้นตอนการประเมินมี 8 ขั้นตอน และถ้ามีการประเมินงานประเมินก็จะถือว่า
เป็นขั้นตอนท่ี 9 รายละเอียดแสดงดังแผนภาพที่ 2 (พิสณุ ฟองศรี, 2549) 
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แผนภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการประเมิน 
 
จากแผนภาพที่ 2.1 บางขั้นตอนจะมีความเกี่ยวเนื่องหรือเหลื่อมกับขั้นตอนอ่ืน ๆ เช่น ขั้นตอน 

การก าหนดวัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินกับขั้นตอนการศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมิน
อาจใช้ขั้นตอนไหนก่อนก็ได้และจะส่งผลต่อกันด้วย หรือขั้นตอนที่ 1 - 3 จะน าไปสู่ขั้นตอนที่ 4 เป็นต้น ส าหรับ
สาระ โดยสรุปของแต่ละขั้นตอน มีดังนี้  

1. การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมิน  
ขั้นตอนแรกผู้ประเมินจะต้องทราบและเข้าใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมิน  ซึ่งต้อง

ศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยการศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมินในทุกแง่มุมเท่าที่จะท าได้ เพราะ

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดการประเมิน
และวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมิน 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์หรือ
ประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก 
(ถ้ามี) 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดกรอบแนวคิดและ
ขอบเขตการประเมิน 

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
เก็บข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 8 การเขียนรายงานการประเมิน 

ขั้นตอนที่ 9 การประเมินงานประเมิน (ถ้ามี) 
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ถ้าไม่ทราบและเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการประเมินและรู้จักสิ่งที่จะประเมินแล้วก็ยากที่จะประเมินสิ่งนั้น ๆ  ได้ดี 
ในการประเมินโครงการก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ประเมินจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
และศึกษาวิเคราะห์โครงการให้เข้าใจลึกซึ้งก่อน เพ่ือให้ได้เป็นข้อมูลไปก าหนดวัตถุประสงค์ และประเด็นใน
การประเมินผล และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินการขั้นตอนอ่ืนต่อไป  

2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัด 
     วัตถุประสงค์การประเมินที่ส าคัญ คือ เพ่ือหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเมิน โดยอาจ

ใช้ประเด็นการประเมินเป็นวัตถุประสงค์ย่อย หรือน าประเด็นการประเมินมาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ เป็นข้อ 
ๆ ก็ได้ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องท า คือก าหนดประเด็นการประเมินหรืออาจเรียกว่าตัวแปรองค์ประกอบที่
จะประเมิน ถ้าจะให้ชัดก็เรียกว่า “ประเด็นการประเมิน” ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป็นสิ่งเดียวกัน 
ประเด็นการประเมินจะเป็นกรอบส าคัญที่น าไปสู่กิจกรรมอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดตัวชี้วัดหรือก าหนด
เกณฑ์ และค่าน้ าหนักเครื่องมือ แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งถ้าจะประเมิน
โครงการ อาจก าหนดประเด็นการประเมินได้จากหลายแหล่ง เช่น จากวัตถุประสงค์โครงการ จากรูปแบบการ
ประเมิน จากความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน ผู้เกี่ยวข้อง และจากประสบการณ์ของผู้ประเมิน เป็นต้น
เมือ่ได้ประเด็น การประเมินแล้วต้องน ามาแตกย่อยเป็นตัวชี้วัดต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล ตามตัวชี้วัด  

3. การก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนัก  
เกณฑ์ในการประเมิน หมายถึง เกณฑ์การตัดสินของแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 

โดยจะก าหนดเป็นกี่ระดับหรือในภาพรวมของโครงการจะก าหนดอย่างไร ขึ้นอยู่กับความต้องการรายละเอียด 
จากสารสนเทศ ยิ่งเกณฑ์หลายระดับจะยิ่งละเอียดมากแต่จะยุ่งยากมากขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อก าหนดเกณฑ์แล้ว 
ถ้าประสงค์จะให้ผลการประเมินละเอียดยิ่งขึ้น ต้องก าหนดค่าน้ าหนักของสิ่งที่ประเมิน ประเด็นการประเมิน
และ ตัวชี้วัดทุกตัวโดยอาจให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันก าหนดหรือใช้สถิติก็ได้ ซึ่งถ้าใช้สถิติจะยุ่งยาก 
ในที่นีจ้ะเน้นการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด 

4. การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน 
         เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1 –3 แล้ว น าสาระที่ได้มารวมเป็นกรอบแนวคิดการประเมิน 

สาระที่ส าคัญ คือ วัตถุประสงค์ประเด็น การประเมิน ตัวชี้วัดเกณฑ์ (ถ้ามี) และค่าน้ าหนัก (ถ้ามี) ซึ่งอาจจะท า
เป็นตารางกรอบแนวคิดโดยเฉพาะที่มีองค์ประกอบหรือสาระส าคัญ ๆ ดังกล่าว หรืออาจจะน ามารวมกับ
ขอบเขต การประเมิน เป็นตารางกรอบแนวคิด และขอบเขตการประเมิน การก าหนดกรอบแนวคิดนี้ถ้าจะขึ้น
เป็นหัวข้อใหญ่แล้ว รวมทั้งตอนที่ 1-3 เข้าด้วยกันก็ได้ แต่ในที่นี้เพ่ือให้การเตรียมการประเมินค่อย ๆ ท าเป็น
ขั้นเป็นตอน จึงได้น าเรื่อง กรอบแนวคิดการประเมินมาไว้ในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งบางครั้งอาจพบได้ว่า การก าหนด
กรอบแนวคิดการประเมินนี้ จะเรียกว่า การวางแผนหรือการออกแบบการประเมิน โดยก าหนดไว้เป็นหัวข้อ
ใหญ่ดังกล่าวมาแล้ว เมื่อได้กรอบแนวคิดการประเมินแล้วขั้นตอนต่อมาจะเป็นการก าหนดขอบเขตการ
ประเมิน โดยพิจารณาว่าประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดนั้น จะมี
ขอบเขตหรือขีดจ ากัดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลเครื่องมือ ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ เป็นต้น ให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดอย่างไร 
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5. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล  
การประเมินเป็นการตัดสินใจโดยอาศัยสารสนเทศ สรุปผลการวิเคราะห์โดยเก็บรวบรวม  

ข้อมูลจากแหล่งการประเมิน มีลักษณะเฉพาะกว่าการวิจัย นักประเมินมักจะต้องสร้างและพัฒนาเครื่องมือขึ้น
เอง เครื่องมือส่วนใหญ่ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต ซึ่งต้องสร้างตามหลักวิชาการ โดยมี
ที่มา ชัดเจนจากแนวคิด ทฤษฎี หรือวัตถุประสงค์ สาระเนื้อหาวิชา เป็นต้น เมื่อสร้างแล้วต้องมีการพัฒนา
เครื่องมือ ตามขั้นตอนการหาคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือให้เครื่องมือมีคุณภาพสูงสุด ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูล
และ ความน่าเชื่อถือ สารสนเทศที่จะได้รับ  

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ดังกล่าวแล้วในขั้นตอนที่ 5 ว่าการประเมินเป็นการตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลน ามาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ สรุปเป็นสารสนเทศ ดังนั้นหลังจากได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือได้มาตรฐานแล้ว ต้องเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทดสอบ สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต หรือบันทึกด้วยวิธีการเชิงประเมิน หรือคุณภาพ 
หรือทั้งสองวิธีผสมกัน เพ่ือให้มีความครอบคลุมก่อนจะน าไปวิเคราะห์  

7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การประเมินในเชิงปริมาณหรือวิธีการเชิงระบบ ซึ่งการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณจะต้องอาศัย

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปผลการประเมินได้ชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกับการวิจัย เพียงแต่สถิติที่ใช้  ส่วน
ใหญ่จะเป็นสถิติพ้ืนฐาน เช่น ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หรือสถิติ 
ที่ใช้ในการวัดผล ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือบางชนิด ซึ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่ากับสถิติที่ใช้ในการวิจัย แม้ว่า
การประเมิน บางครั้งอาจต้องใช้สถิติเปรียบเทียบผลพัฒนาการบ้างก็ไม่ยุ่งยากนัก ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะไม่
ใช้สถิต ิแต่ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นหลัก  

8. การเขียนรายงานการประเมิน  
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการประเมินโดยทั่วไป ผู้ประเมินต้องเขียนรายงาน  การ

ประเมินผล เพ่ือเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้ผลการประเมิน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจและหน่วยงานต่าง  ๆ รายงานการ
ประเมิน แบบสมบูรณ์จะมีโครงสร้างคล้ายกับรายงานการวิจัย เพียงแต่จะมีบทสรุปส าหรับผู้บริหารแทน
บทคัดย่อ และการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องจะมีน้อยกว่าการวิจัย การเขียนรายงานการประเมินต้องใช้ทักษะ
ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอ านาจหรือผู้อ่านเข้าใจชัดเจนและโน้มน้าวให้น าผลการประเมิน
ไปเป็นสารสนเทศใน การตัดสินใจ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่จะประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามปรัชญาของการ
ประเมิน 

9. การประเมินงานประเมิน (ถ้ามี)  
การประเมินโดยทั่วไปจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 8 แต่ถ้าผู้ประเมินประสงค์จะประเมินงาน 

ประเมินโดยให้ผู้อ่ืนมาประเมินงานประเมินของตนก็ท าได้ ซึ่งอาจใช้วิธีให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหรือเปรียบเทียบ
กับ มาตรฐานการประเมิน หรือใช้แบบตรวจสอบรายงานต่าง ๆ หรือวิพากษ์โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น ส าหรับในที่นี้ถ้าผู้ประเมินไม่ประสงค์จะให้มีการประเมินงานของตนโดยผู้อ่ืน ก็อาจน าแนวทางต่าง ๆ 
ไปพิจารณา ด้วยตนเอง คล้ายกับการประเมินตนเองแต่เป็นการประเมินรายงานการประเมินของตน ที่อาจ
เรียกการพิจารณา คุณภาพงานประเมินก็ได้  
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การด าเนินการประเมินผล เป็นกระบวนการปฏิบัติการประเมินผลโครงการให้ส าเร็จ สามารถ
จดัล าดับขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลโครงการไว้มีขั้นตอน และมีแนวปฏิบัติดังนี้ (สิน พันธุ์พินิจ, 2556) 

1) ขั้นตอนการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบ วิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ซ่ึงมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 (1) ก าหนดประเภทข้อมูล ปริมาณ/คุณภาพ 
 (2) ก าหนดแหล่งขอ้มูล 
 (3) ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น สัมภาษณ์สนทนากลุ่ม แบบสอบถาม 
 (4) คัดเลือกประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
2) ขั้นตอนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยวิธีการทดลอง 

กึง่ทดลองหรือส ารวจ และข้อมูลทุติยภูม ิซ่ึงมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 (1) มอบหมายงานผู้ประเมินผล 
 (2) วัดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม 
 (3) ลงเก็บรวบรวมขอ้มูลในสนามและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 (4) ติดตาม ตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบหรือมากที่สุด 
3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ที่มีพลังและเหมาะสม ซึ่งมีแนวปฏิบัติ

ดังนี้ 
 (1) เตรียมข้อมูลและบรรณาธิกรข้อมูล 
 (2) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
 (3) น าเสนอข้อมูลและแปลความข้อมูล สู่การจัดท ารายงานการประเมินผล 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ขั้นตอนการประเมินทั้ง 8 ขั้นตอน สามารถน ามาจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มแรกจะเป็นการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมิน หลักการแนวคิดการประเมินโครงการ สาระส าคัญของโครงการ และการ
ติดตามโครงการ กลุ่มที่สองเป็นการเตรียมการประเมินโครงการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการ
ประเมิน และตัวชี้วัด การก าหนดค่าน้ าหนัก และเกณฑ์การประเมิน การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการ
ประเมิน และการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล กลุ่มที่ 3 เป็นการปฏิบัติการประเมินโครงการ โดยการ
เก็บข้อมูล ภาคสนาม ซึ่งประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการ
ประเมินโครงการ และการประเมินงานประเมิน (ถ้ามี) ซึ่งแต่ละขั้นตอนสามารถปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับลักษณะของโครงการ ตามความเหมาะสมได้ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

การด าเนินงานตามโครงการ หรือการบริหารโครงการ จะต้องมีการวางแผนโครงการ โดยก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ เพ่ือคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง เมื่อวางแผนโครงการและมีการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการออกแบบโครงการเป็นอย่างดีแล้ว ผู้ที่มีอ านาจจะท าการ
คัดเลือกโครงการ และอนุมัติโครงการต่อไป ต่อจากนั้นจะมีองค์กรน าโครงการไปปฏิบัติ เราเรียกว่า การ
บริหารโครงการ (Project Management) ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบาย/แผนงาน โครงการ
จะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการ คือ การ
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วางแผน (Planning) เกี่ยวข้องกับการคิด การด าเนินการ หรือการบริหาร (Implementation/Operation) 
เกี่ยวกับการกระท า ส่วนการประเมินผล (Evaluation) คือ การเปรียบเทียบระหว่างการวางโครงการกับการ
กระท า การประเมินผลจึงเป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่จะท าให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามโครงการนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะปัจจุบันการบริหารการพัฒนาประเทศมิได้ประเมินเฉพาะผลส าเร็จ
ของโครงการจากผลผลิต (Output) ที่ได้จากการด าเนินโครงการเท่านั้น แต่ความส าเร็จของโครงการจะต้อง
พิจารณาทั้งผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) ด้วย เราเรียกว่า การบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management) ดังนั้นการที่จะ ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่าง ๆ ได้
นั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งการประเมินโครงการได้เข้ามา
มีบทบาทส าคัญในการศึกษาประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากแนวคิดที่เสนอในรูปของบทความของราฟ 
ไทเลอร์ (Ralph Tyler) ลี เจ ครอนบาซ (Lee J. Cronbach) และไมเคิล สคริฟเวน (M. Scriven) ปัจจุบัน
การประเมินโครงการขยายวงกว้างไปสู่โครงการในสาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 

3.1 ความหมายของการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เป็นค าที่มาจาก การประเมินผล (Evaluation) 
กับค าว่าโครงการ (Project) หมายความว่า เป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์บางประการ โดยที่
ผู้จัดท าโครงการมุ่งหวังว่าเมื่อท ากิจกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้แล้วจะบรรลุ
วัตถุประสงค์บางประการ หรือหลายประการที่ตั้งไว้ หากมีกฎเกณฑ์ ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ด าเนินการ
แตกต่างกัน อาจได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกัน (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธ์ , 2541) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของค าว่าการประเมินผลโดยทั่วไปนั้น การประเมินผลนับเป็นการตัดสินคุณค่าหรือความเหมาะสม
ในสิ่งที่ประเมิน ซึ่งหากจะขยายความการประเมิน เป็นการแยกแยะ วินิจฉัย ( Identification) เปิดเผย
ข้อเท็จจริง (Clearification) และการใช้ประโยชน์ (Application) ของเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือตัดสินคุณค่า หรือ 
ความเหมาะสมของสิ่งนั้นในเรื่องคุณภาพ การใช้ประโยชน์ การมีผลตามความเป็นจริง หรือการได้รับผลที่
สอดคล้องตามเกณฑ์นั้น นักวิชาการ ชาวต่างประเทศ และชาวไทย ได้ให้ค าจ ากัดความของการประเมินผลไว้
ดังต่อไปนี้ 

ทัศน์พล เรืองศิริ (2559) ได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินผลไว้ว่า การประเมินผลเป็น
กระบวนการในการตัดสินค่าของสิ่งใด ๆ ของผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ โดยมีการน าสารสนเทศมา
เทียบเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการบ่งชี้คุณค่าของโครงการ หรือแผนงาน 

ไบรอันและไวท์ (1976 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2543) กล่าวว่า การประเมินผล เป็นความ
พยายามอย่างหนึ่งในการบันทึกถึงสิ่งที่เกิดข้ึน และก าหนดว่าท าไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น การประเมิน จึงหมายความ
ได้ว่าเป็นความพยายามที่จะค้นหาว่า แผนหรือโครงการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร เป็นไปตามที่
คาดหมายไว้หรือไม่เพียงใด 

ฟรีแมน (1982 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2543) กล่าวถึงความหมายของการประเมินผล 
โครงการแบบรวบยอดว่า เป็นการพิจารณาว่าโครงการ ปัจจัยน าเข้า ได้รับการด าเนินการตามแผนที่วางไว้
หรือไม ่และเพ่ือก าหนดว่าโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขยายผลไปในทิศทางใด สอดคล้องกับความ
ตั้งใจหรือไม่ มองในแงน่ี้ การประเมินผลแบบรวบยอด จึงเป็นการวิจัยประเมินผลที่มีความหมายครอบคลุมทั้ง
การประเมิน กระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) อัน
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หมายถึง การที่นโยบาย ได้รับการด าเนินการตามแผนงานขั้นตอนที่วางไว้หรือไม่และนโยบายเป็นสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางของวัตถุประสงค์ที่พึงประสงค์หรือไม่อย่างไร 

สมคิด พรมจุ้ย (2550) เสนอไว้ว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ  เพ่ือ
ช่วยในการบริหาร ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการตรวจสอบ  
ความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ ว่า
มีมากน้อยเพียงใด 

เชาว์ อินใย (2553) ได้กล่าวถึงการประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่า โดย
การค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ มาประกอบการตัดสินใจตี
ค่าผลการด าเนินการนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ 

จากความหมายของการประเมินโครงการ สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ คือกระบวนการที่เป็น
ระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง แล้วน าไปวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน 
ที่ก าหนดไว้ว่า ได้ผลมากน้อยเพียงใดและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่  
ของผู้บริหารโครงการ 

 

3.2 ลักษณะท่ีส าคัญของการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการเป็นหนึ่งในวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ การจะพิจารณาว่าโครงการใดสมควรได้รับการประเมินนั้นจะต้องมี
ลักษณะพ้ืนฐานส าคัญ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ (Objective) ความมีเอกเทศ (Discreteness) การก าหนด
รูปแบบการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกลมกลืน (Coherent Organized Action) และสถานที่ตั้ง (Location) ซ่ึง
รัตนะ บัวสนธ (2540) ได้สรุป ลักษณะที่ส าคัญของการประเมินโครงการไว้ 7 ประการคือ 

1. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการมากกว่าวิธีการ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ เป็นกระบวนการ
ของการตัดสินกระบวนการเกี่ยวกับโครงการ โดยใช้มาตรฐานหรือเกณฑ์เปรียบเทียบ รวมทั้งการบรรยายผลที่
เกิดขึ้นกับ โครงการและเป็นกระบวนการใช้ข้อมูลประกอบการเปรียบเทียบหาแนวทางเลือกที่จะปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

2. การประเมินโครงการ เป็นการพิจารณาตรวจสอบว่าโครงการนั้นได้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
ที่ก าหนดไว้มากเพียงใด รวมทั้งเป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดกับโครงการด้วย 

3. การประเมินโครงการเป็นการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และการ
ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) 

4. การประเมินโครงการ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของการเรียน 
การสอนที่ด าเนินมาจนจบโครงการ ดังนั้น การประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 

5. การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการที่มุ่งค้นหาค าตอบเฉพาะของโครงการ ไม่ได้มุ่งในเรื่อง
ของการค้นหาทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์ในการหาข้อสรุป แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ 

6. การประเมินโครงการ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร ซึ่งมีประโยชน์มากมาย 
7. การประเมินโครงการ เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่ปฏิบัติโครงการ 
ในการด าเนินโครงการใด ๆ นั้น การประเมินโครงการมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

จะให้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่จะบอกให้ทราบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุผลมากน้อยเพียงใด  
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นอกจากนี้จะช่วยบอกถึงว่าวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้นั้น มีความสอดคล้องและเหมาะสมเพียงใด  
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินโครงการจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการของโครงการ เพ่ือที่จะ
ปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

3.3 ประเภทของการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการแบ่งออกได้หลายประเภทตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านที่ได้กล่าวถึงประเภทของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้ 

สมคิด พรมจุ้ย (2550) ได้แบ่งประเภทของการประเมิน ไว้ ดังนี้ 
1. แบ่งตามช่วงเวลาการประเมิน 
 1.1 การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Pre-evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ ความ
เป็นไปได้ของโครงการในการน าโครงการไปปฏิบัติคุณภาพของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้น
จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 1.2 การประเมินโครงการในระหว่างการด าเนินงาน (Implementation Evaluation or 
Process Evaluation) เป็นการประเมินการด าเนินงาน เมื่อน าโครงการที่วางแผนไว้มาปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือศึกษา
ถึงความเป็นไปได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ หรือไม่ กิจกรรมใดทีท่ าได้หรือท าไม่ได้ เพราะเหตุใด จุดเด่น จุดด้อย มี
ปัญหา และ อุปสรรคอะไรบ้าง การประเมินกระบวนการการด าเนินโครงการนั้น พยายามตอบค าถาม ว่าท าไม
จึงเกิดปัญหา อุปสรรค หรือไม่เกิดปัญหา อุปสรรคในการด าเนินโครงการ ถ้าเกิดปัญหาจะได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที การประเมินในขณะด าเนินโครงการ จึงมีบทบาทในการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยตรง 

 1.3 การประเมินหลังการด าเนินงาน เป็นการประเมินเพ่ือตอบค าถามว่า โครงการประสบ
ความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ผลการ
ด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ การประเมินในลักษณะนี้จะเป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้น โดยเทียบกับวัตถุประสงค์
เพ่ือเป้าหมายที่ก าหนด 

2. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
 2.1 การประเมินเพ่ือปรับปรุง เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) 
 2.2 การประเมินเพ่ือสรุปผล เรียกว่า การประเมินรวมสรุป (Summative Evaluation) 
3. แบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมิน เป็นการประเมินสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือให้โครงการด าเนินได้ 

และผลการด าเนินงาน คือ 
 3.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม หรือการประเมินบริบท (Context Evaluation) 
 3.2 การประเมินปัจจัย หรือตัวป้อน (Input Evaluation) 
 3.3 การประเมินกระบวนการ (Peocess Evaluation) 
 3.4 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
4. แบ่งตามโมเดลการประเมินเป็นหลัก คือ 
 4.1 การประเมินที่มุ่งตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 4.2 การประเมินที่มุ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
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 4.3 การประเมินที่มุ่งน าผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ 
5. แบ่งตามความแท้จริงของการประเมิน คือ 
 5.1 การประเมินเทียม (Pseudo Evaluation) ซึ่งแบ่งย่อยเป็นการประเมินประเภทที่ถูก

ควบคุมโดยการเมือง และประเภทที่เก่ียวกับการเมือง 
 5.2 การประเมินกึ่งแท้กึ่งเทียม (Quasi Evaluation) ซึ่งมุ่งประเมินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ไม่อาจวัดคุณค่าท่ีแท้จริงของสิ่งอื่นได้ 
 5.3 การประเมินแท้จริง (True Evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

ถูกต้อง ซึ่งมักเป็นการประเมินที่เกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะหรือรับรองคุณวุฒิ การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
การประเมินความต้องการจ าเป็น และการประเมินเพ่ือวางนโยบาย 

การแบ่งประเภทการประเมินโครงการคงมิใช่เป็นการก าหนดเกณฑ์เด็ดขาด แต่จ าเป็นต้อง 
อาศัยเกณฑ์หลายชนิดมาจ าแนกประเภท เช่น ใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ และรูปแบบการประเมินมาบ่ง
บอกถึง ประเภทของการประเมิน ซึ่งในท่ีนี้อาจจ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. การประเมินโครงการก่อนด าเนินการ (Preliminary Evaluation) เป็นการศึกษาประเมิน
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่มโครงการใด ๆ โดยอาจท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพของปัจจัย
ป้อนความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ปัญหา อุปสรรค ความ
เสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ ในขณะเดียวกันอาจจะศึกษาผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ การประเมินโครงการก่อนการด าเนินการนี้มีประโยชน์ส าหรับนักลงทุนเพ่ือ
ศึกษาดูว่าก่อนลงมือโครงการใด ๆ นั้น จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost effectiveness) หรือจะเกิด
ผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และระดับนโยบาย
หรือไม่ หากได้ท าการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า จะเกิดประโยชน์หรือโทษ
อย่างไร ปัญหา อุปสรรค เป็นอย่างไร เพ่ือผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้ตัดสินล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการหรือ
ปรับปรุงองค์ประกอบ และกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใดเพ่ือให้เกิดผลดี 

2. การประเมินระหว่างด าเนินการโครงการ (Formative evaluation) เป็นการประเมินผล เพ่ือ
การปรับปรุงเป็นส าคัญซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ได้จาก 
Formative evaluation นั้น จะช่วยตั้ งวัตถุประสงค์ของโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริ ง 
นอกจากนั้น Formative evaluation อาจใช้ในระหว่างด าเนินโครงการจะช่วยตรวจสอบว่า โครงการได้
ด าเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร อาจเ รียกชื่อเฉพาะว่า Implementationevaluation หรือ 
Formative evaluation อาจตรวจสอบ ความก้าวหน้าของโครงการว่าด าเนินการได้ผลเพียงไร เรียกว่า 
Progress evaluation 

3. การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ส าหรับโครงการที่มีการด าเนินระยะยาวอาจใช้  
Summative Evaluation ในการสรุปย่อความระยะยาวต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากระยะต่าง ๆ จะช่วยให้มีการ
ประเมิน  สรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative evaluation เป็น Summative 
Evaluation ซ่ึงผลสรุป ที่ได้จะน าสู่การรายงานว่า โครงการได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไร 
ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพ ของโครงการว่าประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรือ
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อุปสรรคใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถน าไปสู่การตัดสินว่า โครงการ
นั้นควรด าเนินการต่อหรือยกเลิก 

4. การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย  
ที่ผ่านมายังจ ากัดอยู่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ
เท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริการหรือผู้ให้ทุนในการยุติหรือขยายโครงการ แต่ในปัจจุบัน
นักประเมินและผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วย 
โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จ าเป็นส าหรับโครงการบริการทั่วไป เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการ
เหล่านั้น สามารถด าเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการที่เป็นตัวก าหนดเกณฑ์ส าคัญ ส าหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ
ที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดโดยไม่จ าเป็น การด าเนินโครงการบริการสังคมนั้นจะไม่มุ่งแต่
เพียงความส าเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย 

3.4 กระบวนการของการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องจัดท าอย่างมีระบบ และมีขั้นตอน ผู้ประเมินควร
พิจารณาและด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการของการประเมิน ซึ่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2524) ได้
เสนอขั้นตอนของกระบวนการประเมินโครงการไว้ ดังนี้ คือ 

1. ท าการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่จะท าการประเมิน ซึ่งมีความส าคัญมาก เพราะการได้
รู้จักโครงการที่จะประเมิน โครงการเท่าไรก็สามารถเพ่ิมโอกาสที่จะท าให้การประเมินตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งผู้ประเมินควรจะได้ศึกษาโครงการในเรื่องต่าง ๆ ให้ละเอียด 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการโดยมีล าดับขั้นตอน ซึ่งในการตั้งวัตถุประสงค์
ของการประเมินโครงการ มีดังนี้ ระบุบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวของกับโครงการ ระบุเรื่องราวหรือข่าวสารที่
บุคคล หรือองค์กรเหล่านั้นต้องการได้จากการประเมิน เพ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในแง่ต่าง ๆ 
และสรุป วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการนั้น ๆ 

3. ออกแบบการประเมินโครงการ เป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจส าคัญของการประเมินโครงการ ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการที่จะท าการประเมิน 

4. สร้างเครื่องมือเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต 
และแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

5. รวบรวมขอมูลเพื่อใช่ในการประเมิน 
6. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งส่วนมากจะเป็นการค านวณ ค่ามัชฌิม  เลข

คณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง (Content Analysis) 
7. วางแผนการเขียนสรุปการประเมิน และน าเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการประเมินโครงการนั้น จะเริ่มตั้งแต่การศึกษาโครงการที่จะ

ท าการประเมินอย่างละเอียดลึกซึ้ง ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน เลือกอุปกรณ์ เครื่องมือและ  
กระบวนการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เลือกเทคนิคที่จะวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาข้อสรุปและขอ
เสนอแนะต่าง ๆ รวมไปถึงการเขียนรายการในการประเมินด้วย 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี CIPP Model 

4.1 แนวคิดและโมเดิลซิปในการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)  

หลักการประเมินผลตามแนวคิดทฤษฎี CIPP Model ของ Dr. Daniel L. Stufflebeam, 2003 
แห่ง Ohio State University, USA ซึ่งให้ความส าคัญกับการรวบรวมข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ Context (บริบท
หรือสภาวะแวดล้อม)  Input (ปัจจัยน า เข้ า )  Process (กระบวนการ)  และ Product (ผลผลิต )  ซึ่ ง 
Stufflebeam ได้ให้ความหมายของการประเมิน ว่าเป็นวิธีการศึกษาหรือสืบค้นหาคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน
อย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการน าเสนอสารสนเทศ ที่น าไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายและการตัดสิน
คุณค่าและคุณประโยชน์ของการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมในการด า เนินโครงการ พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
(2557)  

ทั้งนี้ การน ารูปแบบการประเมินของ CIPP Model มาใช้จะช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน และนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาพิจารณา
ตัดสินใจ 4 ลักษณะ ด้วยกัน คือ 1) การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Decisions) 2) การตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงสร้าง (Structuring Decisions) 3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน ( Implementing 
Decisions) และ 4) การตัดสินใจเกี่ยวกับการทบทวน การด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Recycling 
Decisions) โดย Stufflebeam ได้แบ่งประเด็นเพื่อการประเมิน ที่จะน าไปสู่การตัดสินใจ ดังนี้  

C - Context Evaluation (การประเมินสภาวะแวดล้อม) เป็นการประเมินนโยบายเป้าหมาย 
ความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
น าไปสู่การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการและพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดนโยบาย/
โครงการรวมถึง การพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ  

I - Input Evaluation (การประเมินปัจจัยน าเข้า) เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่างๆ 
เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ สถานที่ โดยน ามาพิจารณาว่าปัจจัยที่มีอยู่นั้นมีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การด าเนินงาน หรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาก าหนดทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

P -Process Evaluation (การประเมินกระบวนการ) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับ 
การตัดสินใจเพ่ือด าเนินโครงการให้ส าเร็จ ซึ่งอาจเป็นการประเมินขณะด าเนินงานหรือประเมินความก้าวหน้า 
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานหรือกระบวนการบริหารก็ได้ ทั้งนี้ จะมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่นจุด
ด้อย เพ่ือให้การตัดสินใจเพื่อปรับปรุงโครงการเป็นไปอย่างทันท่วงที  

P -Product Evaluation (การประเมินผลผลิต) เป็นการประเมินผลภายหลังโครงการสิ้นสุดลง 
เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ โดยน าผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
ซึ่งอาจรวมถึง การพิจารณาทั้งในด้านผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact) ทั้งเชิงบวกและลบด้วย
ก็ได้ และจะน ามาตัดสินใจ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการต่อไป 

ทั้งนี้ เมื่อมีการประเมินผลตามรูปแบบของ CIPP Model แล้วจะต้องน าผลที่ได้จากการประเมิน 
ในแต่ละข้ันตอนมาเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจ ดังนี้  
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1. การวางแผน (Planning Decisions) โดยน าข้อมูลที่ ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ ค่า
เป้าหมาย และตัวชี้วัดของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการต่างๆ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงาน และบริบทที่เกิดขึ้น  

2. ก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) น าข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า
ทั้งหมด ไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างและขั้นตอนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ  

3. การน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินผล 
การประเมินกระบวนการ โดยเฉพาะประเด็นที่แสดงให้เห็นถึง จุดอ่อน (Weakness) หรือจุดแข็ง (Strength) 
มาปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนมากท่ีสุด  

4. การตัดสินใจเพ่ือการทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่จะ
ส่งผลต่อการพิจารณายุติหรือขยายโครงการต่อไป 

4.2 รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model  

รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม หรือ การประเมินโครงการโดยใช้  ซิป โมเดล เป็นรูปแบบ
การประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีนักวิชาการอธิบายเกี่ยวกับการประเมินโครงการ โดยใช้ซิป โมเดล ดังนี้ 

เชาว์ อินใย (2553) ได้กล่าวว่า แนวคิดการประเมิน ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) จาก
หนังสือทางการประเมิน ชื่อ “Educational Evaluation and Decision Making” หนังสือเล่มนี้เป็นที่ยอมรับ
กันอย่างกว้างขวาง เพราะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดผล และประเมินผลได้อย่างน่าสนใจ และทันสมัย
ด้วย นอกจากนั้น สตัฟเฟิลบีม ก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมิน และรูปแบบการประเมินอีกหลายเล่ม 
อย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
ในปัจจุบันเรียกว่า CIPP Model โดยให้ค านิยามการประเมินว่า หมายถึง กระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ ในการน าไปใช้เป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ในการตัดสินใจ ผู้ท าการประเมินจะรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2551) ได้กล่าวว่า แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม เป็นการ
ประเมินที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ มีความต่อเนื่องกันในการด า เนินงานอย่างครบวงจร จะต้องมีการ
ระบุหรือบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้ระบุหรือบ่งชี้ไว้ แล้วน าเอาข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาได้นั้น จัดท าให้เป็นสารสนเทศ โดยสารสนเทศที่ได้มานั้นจะต้องมีความหมายและประโยชน์  เพ่ือ
น าไปเสนอใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดทางเลือกใหม่ หรือแนวทางด าเนินการต่อไป 

แนวคิดของสตัฟเฟิลบีม มีลักษณะแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่าย
บริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายประเมินท าหน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่าย
บริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหา และน าผลการประเมินที่ได้นั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
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สตัฟเฟิลบีม และคนอื่น ๆ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ 
1. การประเมินบริบท หรือสภาพแวดล้อม เป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือด าเนินการใด ๆ ที่

จุดมุ่งหมาย เพ่ือก าหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพ่ือพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าาโครงการ
ดังกล่าว การชี้ประเด็นปัญหาตลอดจน การพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 

2. การประเมินตัวป้อนเข้า เป็นการประเมิน เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของ
ทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยี และแผนของการด าเนินงาน 

3. การประเมินกระบวนการ ส่วนนี้เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ 
เพ่ือท าการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น ๆ หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่สั่งการเพ่ือพัฒนางาน โดย
บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนไว้เป็นหลักฐาน 

4. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เป็นการประเมิน เพ่ือเปรียบเทียบ ผลที่เกิดขึ้นจากการท า
โครงการกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้แต่ต้นรวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการ
ยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 

สุพักตร์ พิบูลย์ (2551) สรุปรูปแบบการประเมินซิป โมเดลว่า สตัฟเฟิลบีม ให้ความหมายของ
การประเมินโครงการว่า เป็นกระบวนการรวบรวม พรรณนา จัดหาและจัดกระท าสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจรายการประเมิน และการตัดสินประเภทต่าง ๆ มีดังนี้ 

1. การประเมินบริบท หรือการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ เป็นการประเมินก่อนเริ่ม
โครงการ เพ่ือตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจนหรือไม่ สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการ
จ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ มีแรงด้านแรงเสริมใด ๆ หรือไม่ ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการให้เหมาะสม 

2. การประเมินปัจจัยน าเข้า เป็นการประเมินความเป็นไปได้ด้านทรัพยากร การพิจารณาเลือก
กลวิธีด าเนินโครงการที่เหมาะสม การออกแบบกระบวนการด าเนินโครงการให้มีศักยภาพสูงสุด เพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการเช่นเดียวกับบริบท การประเมินปัจจัย
น าเข้าจะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ วิธีด าเนินการ และวางแผนวิธีด าเนินงานของโครงการ 

3. การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินการด าเนินงาน เมื่อน าโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่
การปฏิบัติ เป็นการประเมินขณะด าเนินโครงการเพ่ือศึกษาว่า อะไรเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค
ของการด าเนินโครงการอะไรที่เป็นปัญหา คุกคามความส าเร็จของโครงการส่วนใดของโครงการ ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขค าตอบของ ค าถามเหล่านี้ จะท าให้สามารถก ากับดูแล ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานของโครงการได้ สารสนเทศที่ได้จากการประเมินกระบวนการจะช่วยให้ผู้บริหารทราบ  
ความก้าวหน้า จุดแข็ง จุดอ่อนของโครงการ เพ่ือการก ากับ ดูแลการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินโครงการ และเร่งรัดการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่ก าหนดไว้ 

4. การประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ การประเมินผลผลิตจะ
ตอบค าถามว่า ผลผลิตที่ได้จากโครงการมีอะไรบ้างเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ความต้องการ
จ าเป็นลดลงหรือไม่อย่างไร ผลการด าเนินงานโครงการคุ้มค่าเพียงใด ควรจะจัดการอย่างไรกับโครงการที่จะ
ติดตามมา ซึ่งค าถามเหล่านี้มีความส าคัญต่อการตัดสินความส าเร็จของโครงการ สารสนเทศที่ได้จากการ
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ประเมินผลผลิตจะมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจปรับขยายโครงการ ยุติโครงการ หรือยกฐานะเป็น
งานประจ า 

แบบจ าลองประเภทนี้ไม่เพียงแต่ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการ
ประเมิน เพ่ือให้รายละเอียดต่างๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยโดยเฉพาะการประเมินผล
โครงการประชุม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบการประเมินความก้าวหน้าเพ่ือบ่งชี้จุดเด่นจุดด้อยของการประชุม เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุง กิจกรรมแผนการประชุมได้ทันท่วงทีและมีการประเมินรวมสรุปหลังโครงการประชุมสิ้นสุด
แล้ว เพ่ือบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุมแบบจ าลองที่เหมาะสม ที่จะใช้เป็นกรอบความคิดในการประเมิน
แบบซิปป์ จึงเป็นที่นิยมใช้ทั้งนี้เพราะนักประเมินจะได้ข้อดีข้อบกพร่องและประสิทธิภาพของโครงการที่จะ
ประเมินได้ เป็นอย่างดีซึ่งนับได้ว่าเป็นการรับข่าวสารแบบสะสม ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นอย่าง
มากทั้งยังเป็น แบบจ าลองท่ีเข้าใจง่ายสะดวกในการปฏิบัติจึงเป็นที่นิยมกว้างขวาง แบบจ าลองซิปป์ประเมินใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนในการก าหนดวัตถุประสงค์เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินโดยทั่ว ๆ ไปเป็นการประเมินเพ่ือให้
ได้มาซึ่งเหตุผล เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการโดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ 
สภาพแวดล้อม ความต้องการและเงื่อนไขที่เป็นจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังช่วยใน
การวินิจฉัยปัญหา เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การประเมินสภาวะแวดล้อมนั้น 
จัดเป็น การวิเคราะห์ขนาดใหญ่ (Macro Analytic) เป็นตัวก าหนดขอบเขตของการประเมิน การบรรยายและ
การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญส าหรับการ
บรรลุเป้าหมาย การประเมินสภาวะแวดล้อม ท าให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โดยอาศัยการวินิจฉัย 
และการจัดเรียงล าดับปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของการประชุมและสถานการณ์ ซึ่งวิธีการประเมิน 
สภาวะแวดล้อมมี 2 วิธีคือ  

1.1 Contingency mode เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อม เพ่ือหาโอกาสและแรงผลักดัน 
จากภายนอกระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนาส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้น โดยใช้การส า รวจปัญหาภายใน
ขอบเขต ที่ก าหนดอย่างกว้าง ๆ เช่น การส ารวจงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การประเมินค่านิยมของ
ชุมชน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจสถิติประชากร ฯลฯ การส ารวจปัญหาเหล่านี้ท า
ให้สามารถ คาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนโครงการต่อไป ค าถามที่ใช้ในการ
ประเมินสภาวะ แวดล้อมแบบ Contingency Mode คือ ค าถามประเภท “ถ้า...แล้ว” เช่น ถ้าต้องการให้ก าลัง
แรงงาน (Manpower) สอดคลอ้งกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแลว้ ควรจะจัดระบบการศึกษาอย่างไรจึงจะ
ตอบสนองความตอ้งการนีไ้ด ้เป็นตน้ 

1.2 Congruence Mode เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริงกับ 
วัตถุประสงค์ที่วางไว้การประเมินแบบนี้ท าให้เราทราบว่าวัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การประเมินสภาวะแวดล้อม จะได้มาซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับระบบ เพ่ือประโยชน์
ส าหรับผู้บริหาร จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างนักประเมินกับผู้บริหาร นักประเมินจะให้ข้อมูล  เกี่ยวกับ
ปัญหาการตัดสินใจในปัจจุบันและข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการที่ต้องการใช้เพ่ือการตัดสินใจในอนาคตให้แก่ 
ผู้บริหาร  
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2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อก าหนด 
รูปแบบโครงการ เป็นการจัดหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินความเหมาะสมของแผนงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยดูว่า 
ข้อมูลนั้นจะมีส่วนช่วยในการบรรลุจุดหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งมักจะประเมินในด้านต่าง ๆ คือ 
ความสามารถ ของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัดการโครงการ ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการด า เนินไปได้เช่น หน่วยงานที่จะ
ช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคาร สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น  

ผลที่ได้จากการประเมินปัจจัยน าเข้า คือ การวิเคราะห์รูปแบบของวิธีการที่ใช้ในรูปของราคา 
และก าไร (Cost and Benefit) ที่จะได้รับโดยการประเมินในด้านอัตราก าลัง เวลา งบประมาณ วิธีการที่มี
ศักยภาพ แต่ถ้าเป็นการประเมินด้านการศึกษา ผลก าไรอาจจะไม่อยู่ในรูปตัวเลขก็ได้การประเมินปัจจัย
เบื้องต้นนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่ตัดสินใจได้ว่าควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตราก าลังเท่าใด การ
วางแผนงานและด าเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่าการประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้นเป็นการท าเฉพาะกรณ ีนั้น ๆ และวิเคราะห์ภายในโครงการเท่านั้น  

รูปแบบของค าถามที่ใช้ถามมีมากมาย เช่น วัตถุประสงค์จะก าหนดวิธีด าเนินการได้หรือไม่
และ จะประสบผลส าเร็จหรือไม่ วิธีการที่ก าหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ จะด าเนินการกับ
ยุทธวิธี ที่เลือกมาอย่างไร ฯลฯ ค าถามต่าง ๆ เหล่านี้จะแสดงถึงความส าคัญของการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยน าเข้า เพ่ือที่จะได้เป็นตัวก าหนดยุทธวิธีเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดย
ค าถามที่จะใช้ มีตั้งแต่ระดับกว้าง ๆ และค าถามเฉพาะ  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนการด าเนินการได้รับการอนุมัติและ 
ลงมือท าการประเมินกระบวนการจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมการเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่
ผู้รับผิดชอบและผู้ด าเนินการทุกล าดับขั้น  

3.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินกระบวนการมี 3 ประการ คือ 1) เพ่ือหาและท านาย
ข้อบกพร่อง ของกระบวนการ หรือการด าเนินการตามขั้นตอน 2) เพ่ือรวบรวมสารนิเทศส าหรับผู้ตัดสินใจ
วางแผนงาน และ 3) เพ่ือเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  

3.2 ส่วนประกอบของการประเมินกระบวนการ มี 4 อย่าง คือ 1) การจัดหานักประเมิน 
กระบวนการเต็มเวลา 2) เครื่องมือที่เป็นสื่อในการบรรยายกระบวนการ การรวบรวมสารนิเทศ นักประเมิน 
กระบวนการต้องใช้วิธีการทั้งที่มีแบบแผนและไม่มีแบบแผน 3) การร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอระหว่างนัก
ประเมิน กระบวนการ และบุคลากรในโครงการหรือในแผนงานเอง นักประเมินกระบวนการควรจะได้ประชุม
พบปะกับ ผู้ตัดสินใจในโครงการเป็นระยะ และ 4) การปรับปรุงโครงร่างการประเมินอยู่เป็นนิจสิน 

โดยสรุปภายใต้การประเมินกระบวนการ สารนิเทศจะถูกวิเคราะห์รวบรวม และน าเสนอเท่าที่ ผู้
ด าเนินโครงการต้องการสารนิเทศนั้น อาจจะบ่อยทุกวันถ้าจ าเป็น เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะแรก ๆ ของ
โครงการ ทั้งนี้การประเมินนี้ไม่เพียงแต่ให้สารนิเทศที่ต้องการแก่ผู้ตัดสินใจในการคาดคะเนล่วงหน้าและการ
ปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ต้องบันทึกสารนิเทศของกระบวนการส าหรับแปลความของความส าเร็จของ
โครงการด้วย 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจเพ่ือตัดสินและดูผลส าเร็จ 
ของโครงการ มีจุดหมายเพ่ือวัดและแปลความหมายของความส าเร็จไม่เฉพาะเมื่อสิ้นสุดวัฏจักรของโครงการ 
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เท่านั้น แต่ยังมีความจ าเป็นยิ่งในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการด้วยระเบียบวิธีทั่ว ๆ ไป ของการประเมินผล
ผลิต จะรวมสิ่งต่อไปนี้เข้าไว้ด้วยกัน คือการดูว่าการก าหนดวัตถุประสงค์นั้นน าไปใช้ได้หรือไม่ เกณฑ์ในการวัด
ที่สัมพันธ์ กับวัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมคืออะไร เปรียบเทียบผลที่วัดมาได้กับมาตรฐานสมบูรณ์
(Absolute Criteria) หรือมาตรฐานสัมพันธ์ (Relative Criteria) ที่ก าหนดไว้ก่อนและท าการแปลความ
หมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงานจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการร่วม
ด้วย ทั้งการประเมินสภาวะ แวดล้อมและการประเมินผลผลิต จะประเมินสิ่งที่มีอยู่ว่าบรรลุเป้าหมายใดอย่างมี
ระบบ โดยที่การประเมินสภาวะ แวดล้อมจะพิจารณาระบบโดยส่วนรวมและการประเมินผลผลิต พิจารณา
ความพยายามเปลี่ยนแปลงในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกับการตัดสินใจในแบบจ าลอง CIPP 
 

กล่าวโดยสรุปการประเมินผลในรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินผลที่ เป็น 
กระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การใช้สารสนเทศที่ได้จากการประเมิน
เป็นข้อมูล ในการตัดสินใจ พิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสม ฉะนั้น การประเมินรูปแบบนี้จึงมีทั้งจุดเด่นและ
จุดด้อย ดังนี้ จุดเด่นคือ สามารถเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่น าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน
และโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ เป็นข้อมูลในการวัดความส า เร็จหรือความ
ล้มเหลวของโครงการ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจว่าจะด าเนินการต่อไปหรือไม่ จุดด้อย คือ เป็นการ
ประเมินผลที่ต่อเนื่องและผู้วิจัย ต้องอาศัยข้อมูลมาจากหลายด้าน ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยน า เข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิตซึ่งต้องใช้ ระยะเวลาในการประเมินมากพอสมควร และผู้เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ ให้มีข้อเท็จจริง ครบถ้วนและถูกต้อง นอกจากนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพิจารณาให้มี
ความเหมาะสม และครอบคลุมในเนื้อหาต่าง ๆ เพ่ือให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด และสามารถ
น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรและ การพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์ 

เลือกแบบการจัดแผนงานที่เหมาะสม
ที่สุด 
การน าแผนงานที่วางไว้ไปปฏิบัติการปรับปรุงอะไรบ้าง 

ควรปรับปรุงขยายแผนงานหรือควรล้มเลิก 
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5. แนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ  

5.1 ความพึงพอใจ  

ความหมายของความพึงพอใจ ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของงานที่บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความ
ต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค์ มีผู้ให้ความหมายค าว่า “ความพึงพอใจ” ไว้ดังนี้ 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2555 : 73) กล่าวว่าความพึงพอใจในการบริการที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจของลูกค้าต่อการบริการและความพึงพอใจในงานของพนักงานซึ่งนับว่าความพึงพอใจทั้ง 2 ลักษณะมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริการและการด าเนินงานบริการให้ประสบความส าเร็จเพ่ือสร้าง
และรักษาความรู้สึกที่ดีต่อบุคคลทุกคนที่เก่ียวข้องกับการบริการ 

จิตใส เกตุแก้ว (2556 : 10) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีความรู้สึกรักชอบในสิ่งที่
สอดคล้องกับความต้องการของตนเองความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจความเข้าใจอันดีต่อกันและ
เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จความรู้สึกนี้จะช่วยจูงใจให้เกิดความ
รักในงานโดยเฉพาะเมื่อบุคคลนั้นได้มีส่วนร่วมในนโยบายวัตถุของการท างานในองค์การซึ่งท าให้มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจมีความกระตือรือร้นมีความรู้สึกม่ันคงและมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนและทุ่มเทให้กับการทางานอย่าง
เต็มที่แล้วงานทุกอย่างจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (2556 :  21) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่
เหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก
และได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็น
อย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 

นารีรัตน์ ชูอัชฌา (2558 : 32) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจต่อการที่บุคคลอ่ืนกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาให้กระท าในสิ่งที่ต้องการซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันหรือมีความพึง
พอใจมากน้อยข้ึนอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจตลอดจน
สิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถท าให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น ความสะดวกสบายที่ได้รับความ
สวยงามความเป็นกันเองความภูมิใจการยกย่องการได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ และความศรัทธา เป็น
ต้น 

คมสัน อินทเสน และคณะ (2560 : 8) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับการ
ตอบสนองจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนจนท าให้เกิดความสุขท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท างานเกิดขวัญและก าลังใจส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกดี รู้สึกชอบ ด้วย  ความยินดี 
เต็มใจ พอใจ ที่สนองความต้องการ ด้วยการแสดงพฤติกรรมต่างๆ เช่น สายตา ค าพูด ท่าทางต่างๆ เป็นต้น 
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5.2 องค์ประกอบความพึงพอใจ 
องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ เป็นความพึงพอใจในการบริการที่  เกิดขึ้นใน

กระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมิน  คุณภาพของการ
บริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ และสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงจากการบริการในแต่ละ
สถานการณ์บริการหนึ่ง ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงท่ีผันแปรไปตามช่วงเวลา ที่แตกต่างกันได้ (วรรณวิมล 
จงจรวยสกุล, 2551) ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการประกอบด้วย  

(1) ด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการ  ที่ได้รับมี
ลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด  

(2) ด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการ น าเสนอบริการใน
กระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ พฤติกรรมการแสดงออกของการให้บริการตามบทบาทหน้าที่และปฏิกิริยาตอบสนองการบริการของผู้
ให้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่อ ความหมายและการปฏิบัติตนในการ
ให้บริการ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยไมตรีจิตของการบริการที่แท้จริง 
 
6. กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล 

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลแสดงถึงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตาม เริ่ม
จากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา  
(Input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
การวางระบบติดตาม จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให้
งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา และประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด  
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ดังนั้น การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ได้น าแนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model 
ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daninel L. Stufflebeam) มาก าหนดกรอบความคิดไว้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผล 

 

การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 

 

ประเมินบริบท (Context 

Evaluation) 

• ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและ
แผนระดับชาต ิ

• ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มี
ส่วนไดเ้สียในการ
จัดท าแผน 

 

ประเมินปัจจัยน าเข้า 
(Input Evaluation) 
ความเหมาะสม 

• บุคลากร 
• งบประมาณ 
• ระบบเทคโนโลย ี

ประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 
ความเหมาะสม 

• การน าแผนปฏิบัติ
ราชการไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

• การก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงาน 

 

ประเมินผลผลิต 
(Product 
Evaluation) 

• ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5  
 
 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ของจังหวัดล าพูน 



 

 

บทที่ 3 

วิธดี ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 2) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน โดยวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามรูปแบบการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยที่เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความ
ถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่าง ๆ ของเรื่องที่ท าการศึกษาและวิจัย ข้อค้นพบที่ได้สามารถใช้ได้กว้างขวาง
ทั่วไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  2555, หน้า 31) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ (questionnaire)  
ในการเก็บข้อมูล มีประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัย คือ ประชากรผู้อาศัยในพื้นที่
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (งบพัฒนาจังหวัด) และบุคลากรเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดับค่า
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษา
ครั้งที่เท่ากับ 400 (ณรงค์ กุลนิเทศและสุดาวรรณ สมใจ, 2558, หน้า 128) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 

3.1.1.1 ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน  
(งบพัฒนาจังหวัด) จ านวน 200 ราย และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) โดยเก็บ
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แบบสอบถามข้อมูลจากกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน (งบพัฒนา
จังหวัด) ทีไ่ด้รับประมาณไปด าเนินการที่ยินดีและเต็มใจในการให้ข้อมูล 

3.1.1.2 บุคลากรเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน จ านวน 200 ราย ใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) โดยเก็บแบบสอบถามข้อมูลจากบุคลากรเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ยินดีและเต็มใจที่จะเข้าร่วมให้ข้อมูล 

3.1.2 กำวิจัยเชิงคุณภำพ 

3.1.2.1 การวิจัยเอกสาร (documentary research) เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากเอกสาร
ทางวิชาการและแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ประกอบด้วย เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและ
แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดล าพูน เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดล าพูน 

3.1.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดล าพูน จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 13 ราย ดังนี้ 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
2. หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน 
3. พัฒนาการจังหวัดล าพูน 
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน 
5. อุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 
6. พาณิชย์จังหวัดล าพูน 
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
8. สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
9. วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
10. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน 
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 
12. ประธานหอการค้าจังหวัดล าพูน 
13. นายอ าเภอป่าซาง 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1) แบบวิเคราะห์เอกสาร ใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับบริบทในประเด็นความสอดคล้องระหว่างนโยบาย

รัฐบาล และแผนระดับชาติกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน โดยมี
แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ประกอบด้วย เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและแผนระดับชาติที่
เกี่ยวข้อง เอกสาร/รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดล าพูน 
เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 

2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ตามรูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) ที่ผู้ประเมินพัฒนาขึ้น โดยสอบถาม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในตัวโครงการ แผนงานที่ได้รับเลือก และประชากรที่
อยู่ในพื้นท่ีของโครงการ กับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลของจังหวัดล าพูน ในด้าน
บริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และความส าเร็จของแผน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในแต่
ละด้าน ประกอบด้วย 10 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบส ารวจรายการ 
(Checklist) จ านวน 6 ข้อ  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนการปฏิบั ติ
ราชการจังหวัด ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบส ารวจรายการ (Checklist) แบ่งเป็น 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ และ
ค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการพัฒนา
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดล าพูน ประกอบด้วย ค าถามแบบส ารวจ
รายการ (Checklist) แบ่งเป็น 3 ระดับ จ านวน 9 ข้อ 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านบริบท ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบส ารวจรายการ 
(Checklist) แบ่งเป็น 5 ระดับ จ านวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบส ารวจรายการ 
(Checklist) แบ่งเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 3 ประเด็น รวมจ านวน 10 ข้อ 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกระบวนการ ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบส ารวจรายการ 
(Checklist) แบ่งเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ประเด็น รวมจ านวน 8 ข้อ 

ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของแผน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในแต่
ละด้านประกอบด้วย ข้อค าถามแบบส ารวจรายการ (Checklist) แบ่งเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 5 ประเด็น รวม
จ านวน 20 ข้อ 

ตอนที่ 8 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูน
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนการปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย การให้
คะแนนความพึงพอใจเต็ม 10 คะแนน จ านวน 9 ข้อ 
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ตอนที่ 9 ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ค าถามปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 
ตอนที่ 10 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจังหวัดล าพูนที่มีประสิทธิผล ค าถามปลายเปิด 

จ านวน 1 ข้อ 
3) แบบรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 

เพ่ือใช้ในการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับผลส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ ดังนี้ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน ประเด็นการ
ประเมิน ผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. ฉบับที่ 1 แบบวิเคราะห์เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด

ล าพูน เพ่ือใช้ในการประเมินบริบทเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างนโยบายและแผนระดับชาติกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ขั้นตอนในการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร  

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย แผนระดับชาติ  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและสภาพการณ์ปัจจุบัน  

1.2 การประเมินในด้านบริบท ตามประเด็นความสอดคล้องระหว่างนโยบายและ  แผนระดับชาติ
กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน และเขียนข้อค าถามของ                       
การประเมิน โดยข้อค าถามแต่ละข้อมีลักษณะเป็นปลายเปิด จ านวน 9 ข้อ  

1.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแผน/ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความชัดเจนในการสื่อความและภาษาที่ใช้  

1.4 จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านบริบท ความเหมาะสมด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม  

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดล าพูน รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด
ล าพูน รูปแบบการประเมินผลตามแนวทาง CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam  

2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือ  
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2.3 การประเมินตามประเด็นความคิดเห็นของบริบทในด้านความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน และก าหนดข้อค าถามของ
การประเมิน โดยข้อค าถามแต่ละข้อมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 6 ข้อ  

2.4 การประเมินตามประเด็นความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
ด้านเทคโนโลยีและก าหนดข้อค าถามตามนิยามของการประเมิน โดยข้อค าถามแต่ละข้อมีลักษณะเป็น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 
10 ข้อ  

2.5 การประเมินตามประเด็นความเหมาะสมของกระบวนการในด้านการวางแผน ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการติดตามประเมินผล และก าหนดข้อค าถามตามนิยามของการประเมิน โดยข้อค าถามแต่ละ
ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยทีสุ่ด จ านวน 8 ข้อ 

2.6 การประเมินตามประเด็นความเหมาะสมของความส าเร็จของแผน/โครงการ/กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน และก าหนดข้อค าถามตามนิยามของการประเมิน โดยข้อค าถามแต่ละข้อ  มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
จ านวน 20 ข้อ 

2.7 การประเมินตามประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
2.8 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแผน/ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ

ราชการ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความชัดเจนในการสื่อความและภาษาที่ใช้แล ะน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยน า ไปทดลอง 
(Tryout) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ

แอลฟา (αcoefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.986 

2.9 จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ฉบับที่ 3 แบบประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 

เพ่ือใช้ในการประเมินผลผลิต เกี่ยวกับผลส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน  

ขั้นตอนในการสร้างแบบรายงานการประเมินผล  
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของจังหวัดล าพูน รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด
ล าพูน รูปแบบการประเมินผลตามแนวทาง CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam  
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3.2 การประเมินในด้านผลผลิต เกี่ยวกับผลส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 

5 โดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และก าหนดแบบรายงาน             
การประเมิน ประกอบด้วย ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ประเด็นการประเมิน สรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

3.3 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแผน/ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความชัดเจนในการสื่อความและภาษาที่ใช้  

3.4 ปรับปรุงเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และจัดท าเครื่องมือ
ฉบับ สมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1) จัดส่งแบบเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในตัวโครงการ แผนงานที่ได้รับเลือก และประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ของโครงการที่ได้รับ
การคัดเลือก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลของจังหวัดล าพูน และแบบรายงานการ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน  

2) เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น และเก็บแบบรายงาน  การ
ประเมินผลแผนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดล าพูน 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาจากแบบวิเคราะห์เอกสาร โดยผู้ประเมิน  
4) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์และน าไปบันทึก วิเคราะห์และสรุปผล 

ตามประเด็นการประเมิน 
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูลครั้งนี้ ผู้ประเมินมีแนวทางในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการส ารวจเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

สรุปผลและเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
2.1 การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พิจารณาจาก

ความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน กับนโยบาย
รัฐบาลและแผนระดับชาติใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและ บรรยายเป็นความเรียง และบริบทเกี่ยวกับความรู้  
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ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ล าพูนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2 การศึกษาด้านปัญหาอุปสรรคของการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน โดยสรุปความเรียงด้านปัญหา อุปสรรค หาความถี่ด้านปัญหา 
อุปสรรค และ สรุปผลในประเด็นส าคัญ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน และกำรแปลผลข้อมูล ตำมวิธีกำรของ ลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีควำมหมำย 

ดังนี้  
 

ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับมากที่สุด  เท่ากับ 5 คะแนน  
ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับมาก   เท่ากับ 4 คะแนน  
ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับปานกลาง  เท่ากับ 3 คะแนน  
ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับน้อย   เท่ากับ 2 คะแนน  
ความคิดเห็น/ความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด  เท่ากับ 1 คะแนน 
 
กำรแปลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยพิจำรณำค่ำเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์กำรแปลผล โดยใช้เกณฑ์

ของ Best (1981, 89) ดังนี้  
 

4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด  
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก  
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยู่ในระดับ ปานกลาง  
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อย  
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือ 1) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 2) ส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน  และ  
3) เสนอแนะแนวทางจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ล าพูน จ านวน 10 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ที่ตอบแบบสอบถามการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการ
พัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดล าพูน ด้านบริบท 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดล าพูน ด้านปัจจัยน าเข้า 

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดล าพูน ด้านกระบวนการ 

ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดล าพูน ด้านผลผลิตความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 

ตอนที่ 8 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/แผนการปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตอนที่ 9 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่พบจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 

ตอนที่ 10 สรุปผลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ล าพูน 
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4.1 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ หรือเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามการ
ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (งบพัฒนาจังหวัด) 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน จ านวน 400 คน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4 ดังนี้ 
 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
(n = 400) 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 165 41.2 
หญิง 235 58.8 

อาย ุ   
20 – 29 ปี 34 8.5 
30 – 39 ปี 148 37.0 
40 – 49 ปี 131 32.8 
50 – 59 ปี 74 18.5 
60 ปีขึ้นไป 13 3.2 

ระดับการศึกษาสูงสุด   
ไม่ได้รับการศึกษา 4 1.0 
ประถมศึกษา  11 2.8 
มัธยมศึกษาตอนต้น 11 2.8 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 22 5.5 
ปวช. 27 6.8 
ปวส./ปวท./อนุปริญญา 82 20.5 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 242 60.5 
อ่ืน ๆ  1 0.1 

สถานภาพการท างานในปัจจุบัน   
ข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างภาครัฐ 210 52.5 
พนักงาน/ ลูกจ้างเอกชน 27 6.8 
ค้าขาย/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 60 15.0 
รับจ้างทั่วไป/ กรรมกร 44 11.0 
เกษตรกร  41 10.1 
นักเรียน/ นักศึกษา 3 0.8 
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน (อยู่บ้านเฉย ๆ) 8 2.0 
ว่างงาน/ ไม่มีงานท า 7 1.8 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ท างาน   

ไม่เกิน 5 ปี 108 27.0 
5 – 10 ปี 148 37.0 
11 – 15 ปี 78 19.5 
16 – 20 ปี 31 7.7 
มากกว่า 20 ปี 35 8.8 

ช่องทางการรับรู้นโยบาย/ แผนพัฒนาจังหวัดสู่การปฏิบัติ   
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนา 120 14.8 
2) หนังสือเวียน/ หนังสือมอบนโยบาย 90 11.1 
3) ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 110 13.6 
4) หนังสือก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย 56 6.9 
5) การเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 121 15.0 
6) สื่อทางสังคมออนไลน์ 106 13.1 
7) หนังสือพิมพ์ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ 111 13.8 
8) ป้ายประชาสัมพันธ์ 89 11.0 
9) อื่น ๆ  6 0.7 

 
จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดล าพูน จ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 และเพศ
หญิง 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 จ าแนกตามอายุส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.0 รองลงมา 40 - 49 ปี จ านวน 131 คิดเป็นร้อยละ 32.8 อายุ 50 – 59 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.5 อายุ 20 – 29 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.2 ระดับการศึกษาสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 
รองลงมาคือ ปวส./ปวท./อนุปริญญา จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ ปวช. จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.8 และกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ระดับประถมศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การศึกษา จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 สถานภาพการท างาน
ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้างภาครัฐ จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา
คือ ค้าขาย/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รับจ้างทั่วไป/ กรรมกร จ านวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.0 เป็นเกษตรกร จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 เป็นพนักงาน/ ลูกจ้างเอกชน จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 เป็นนักเรียน/ นักศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 เป็นแม่บ้าน/ พ่อบ้าน 
(อยู่บ้านเฉย ๆ) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และว่างงาน/ ไม่มีงานท า จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
ตามล าดับ ด้านประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
รองลงมาคือมีประสบการณ์ท างาน ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีประสบการณ์ท างาน 
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11 – 15 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 มากกว่า 20 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และมี
ประสบการณ์ท างาน 16 – 20 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ช่องทางการรับรู้นโยบาย/แผนพัฒนา
จังหวัดสู่การปฏิบัติ 3 อันดับแรก คือการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.0 รองลงมา คือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนา จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และหนังสือพิมพ์ 
และข่าวสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 สื่อทางสังคมออนไลน์ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 
หนังสือเวียน/ หนังสือมอบนโยบาย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.0 หนังสือก ากับติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 คน 
และอ่ืน ๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7   
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการจังหวัด 

ตารางที่ 4.2 จ านวนและค่าร้อยละความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ     
(n = 400) 

 
 

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ท่านมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
โครงการที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ ชุมชนของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

จ านวน
105  

 (26.3) 

จ านวน
132 

(33.0) 

จ านวน 
135 

(33.8) 

จ านวน
23 

(5.8) 

จ านวน 
5 

(1.3) 
2. ท่านได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
นี้ มากน้อยเพียงใด 

จ านวน 
98 

(24.5) 

จ านวน
135 

(33.8) 

จ านวน 
135 

(33.8) 

จ านวน
27 

(6.8) 

จ านวน 
5 

(1.3) 
3. โครงการนี้ตรงกับความต้องการของท่าน
มากน้อยเพียงใด 

จ านวน 
105 

(26.3) 

จ านวน
148 

(37.0) 

จ านวน 
125 

(31.3) 

จ านวน
16 

(4.0) 

จ านวน 
6 

(1.5) 
4. ท่านคิดว่า โครงการนี้มีการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส/ ตรวจสอบได้มาก
น้อยเพียงใด 

จ านวน 
97 

(24.3) 

จ านวน
165 

(41.3) 

จ านวน 
126 

(31.5) 

จ านวน 
8 

(2.0) 

จ านวน 
4 

(1.0) 
5. ท่านคิดว่า โครงการนี้มีประโยชน์ต่อท่าน
หรือชุมชน มากน้อยเพียงใด 

จ านวน 
103 

(25.8) 

จ านวน
173 

(43.3) 

จ านวน
115 

(28.8) 

จ านวน 
7 

(1.8) 

จ านวน 
2 

(0.5) 
6. ท่านคิดว่า โครงการนี้มีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด 

จ านวน 
110 

(27.50) 

จ านวน
160 

(40.0) 

จ านวน 
121 

(30.3) 

จ านวน 
8 

(2.0) 

จ านวน 
1 

(0.3) 
7. ท่านคิดว่า โครงการนี้มีการก ากับดูแล 
และติดตามผลการด าเนินงานมากน้อย
เพียงใด 

จ านวน 
104 

(26.0) 

จ านวน
152 

(38.0) 

จ านวน 
129 

(32.3) 

จ านวน
13 

(3.3) 

จ านวน 
2 

(0.5) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดความคิดเห็นของประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ ชุมชนระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.8 ส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการนี้ระดับมากและปานกลางเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ส่วนใหญ่โครงการนี้
ตรงกับความต้องการระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 37.0 ส่วนใหญ่โครงการนี้มีการด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส/ ตรวจสอบได้ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.3 ส่วนใหญ่โครงการนี้มีประโยชน์ต่อท่านหรือชุมชนระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่โครงการนี้มีความเหมาะสมระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่
โครงการนี้มีการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่โครงการนี้มี
ความจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
39.5 และโครงการนี้ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.5  
 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการพัฒนา
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 
 

ตารางที่ 4.3 จ านวนและค่าร้อยละความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนในภาพรวม             
(n = 400) 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

จ านวน 364  
(ร้อยละ 91.0) 

จ านวน 36  
(ร้อยละ 9.0) 

- 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ /กิจกรรม 

จ านวน 361  
(ร้อยละ 90.3) 

จ านวน 39  
(ร้อยละ 9.8) 

- 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

จ านวน 381  
(ร้อยละ 95.3) 

จ านวน 19  
(ร้อยละ 4.8) 

- 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

จ านวน 373  
(ร้อยละ 93.3) 

จ านวน 27 
(ร้อยละ 6.8) 

- 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม จ านวน 363 
(ร้อยละ 90.8) 

จ านวน 37 
(ร้อยละ 9.3) 

- 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 374 
(ร้อยละ 93.5) 

จ านวน 26 
(ร้อยละ 6.5) 

- 

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
8. ท่านคิดว่า โครงการนี้มีความจ าเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
ของประชาชน และชุมชนมากน้อยเพียงใด 

จ านวน 
103 

(25.8) 

จ านวน
158 

(39.5) 

จ านวน 
128 

(32.0) 

จ านวน
11 

(2.8) 

 
- 

9. ท่านคิดว่า โครงการนี้ประสบความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใด 

จ านวน 
104 

(26.0) 

จ านวน
170 

(42.5) 

จ านวน 
113 

(28.3) 

จ านวน
13 

(3.3) 

 
- 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
7. การด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา จ านวน 378 

(ร้อยละ 94.5) 
จ านวน 22 

(ร้อยละ 5.5) 
- 

8. การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

จ านวน 367 
(ร้อยละ 91.8) 

จ านวน 33 
(ร้อยละ 8.3) 

- 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ 
/ กิจกรรม 

จ านวน 372 
(ร้อยละ 93.0) 

จ านวน 28 
(ร้อยละ 7.0) 

- 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการพัฒนาจังหวัด 

และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดล าพูน พบว่า มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการ / กิจกรรมส่วนใหญ่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 91.0 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรมส่วนใหญ่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 90.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมส่วนใหญ่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 95.3 มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ /กิจกรรมต่อสาธารณะส่วนใหญ่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 93.3 มีความโปร่งใสในการด าเนิน
โครงการ /กิจกรรมส่วนใหญ่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 90.8 มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
ส่วนใหญ่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 93.5 การด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาส่วนใหญ่พอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ 94.5 การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่พอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 91.8 และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมส่วนใหญ่พอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 93.0 
 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดล าพูน ด้านบริบท 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินด้านบริบท (เฉพาะข้าราชการ 
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) (n = 200) 

รายการประเมิน (X ) S.D. การ 
แปลผล 

เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และ
ทิศทางการด าเนินงานของจังหวัดล าพูน 

3.77 0.96 มาก - - 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญ
ของแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดล าพูน 

3.97 0.84 มาก - - 

3. ผู้บริหารองค์กรเห็นความส าคัญ และให้
ก า ร สนั บ สนุ น ในกา ร จั ดท า แผนของ
หน่วยงานที่ตอบสนองแผนพัฒนา และ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน 

4.08 0.80 มาก - - 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินด้านบริบทเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของข้าราชการ พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 
พบว่า โดยภาพรวม ( X = 3.67, S.D. = 0.76) และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด เมื่อพิจารณาในแต่
ละรายการ พบว่า รายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารองค์กรเห็นความส าคัญ และให้การ
สนับสนุนในการจัดท าแผนของหน่วยงานที่ตอบสนองแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน          
( X = 4.08, S.D. = 0.80) และรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ หน่วยงานกลางจังหวัดเปิด
โอกาสให้แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
ล าพูน (X = 3.75, S.D. = 0.92) 

 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดล าพูน ด้านปัจจัยน าเข้า 

 ผลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ในการประเมินความ
เหมาะสม ด้านปัจจัยน าเข้าใน 3 ด้าน คือ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ และ3) ระบบเทคโนโลยี โดยมีค่าเฉลี่ย 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นสรุปได้รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.5 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

รายการประเมิน (X ) S.D. การ 
แปลผล 

เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดล าพูน 

3.80 0.91 มาก - - 

5. หน่วยงานกลางจังหวัดเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดล าพูน 

3.75 0.92 มาก - - 

6. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและแผนงานระดับชาติ 

3.94 0.86 มาก - - 

เฉลี่ยโดยรวม 3.67 0.76 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (เฉพาะ
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) (n = 200) 

รายการประเมิน (X ) S.D. การ 
แปลผล 

เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

1. บุคลากร 

1.1 มี การจั ดสรรบุ คลากร เ พีย งพอต่ อการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัด 

3.56 0.93 มาก - - 

1.2 บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดย
ค านึงถึงความรู้ ความถนัด และประสบการณ์ 

3.94 0.80 มาก - - 

1.3 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์  สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

3.98 0.85 มาก - - 

1.4 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความช านาญ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

3.67 0.82 มาก - - 

เฉลี่ยโดยรวม 3.79 0.68 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
2. งบประมาณ      
2.1 งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด 

3.53 0.92 มาก - - 

2.2 งบประมาณท่ีได้รับน าไปใช้เพ่ือสนับสนุน การ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัด 

3.57 0.88 มาก - - 

2.3 มีระบบการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับการด าเนินงานแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด 

3.62 0.82 มาก - - 

2.4 มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.66 0.83 มาก - - 

เฉลี่ยโดยรวม 3.60 0.81 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
3. ระบบเทคโนโลยี 
3.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลในหน่วยงาน 

3.54 0.91 มาก - - 

3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วย ให้การ
ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

3.54 0.92 มาก - - 

เฉลี่ยโดยรวม 3.54 0.90 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
เฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 ด้าน 3.64 0.73 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
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 จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน คือ 1) บุคลากร  
2) งบประมาณ และ 3) ระบบเทคโนโลยี มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป ( X = 3.64, S.D. = 0.73) 
และผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด 
 เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านระบบเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 , 3.60 และ 3.54 ตามล าดับ และ
เมื่อจ าแนกในแต่ละรายการ พบว่า 
 ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป (X = 3.79, S.D. = 0.68) โดยรายการที่มีผล
การประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย (X = 3.98, S.D. = 0.85) และรายการท่ีผลการประเมินค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
มีการจัดสรรบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด (X = 3.56, 
S.D. = 0.93) 
 ด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป (X = 3.60, S.D. = 0.81) โดยรายการที่มีผล
การประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(X = 3.66, S.D. = 0.83) และรายการท่ีผลการประเมินค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด (X = 3.53, S.D. = 0.92) 
 ด้านระบบเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป (X = 3.54, S.D. = 0.90) โดยรายการที่
มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในหน่วยงาน  
(X = 3.54, S.D. = 0.91) และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วย ให้
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X = 3.54, S.D. = 0.92) 
 
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดล าพูน ด้านกระบวนการ 

 ผลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ในการประเมินความ
เหมาะสม ด้านกระบวนการใน 2 ด้าน คือ 1) การน าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
และ 2) การก ากับติดตามและประเมินผล โดยมีค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น
สรุปได้รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.6 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (เฉพาะ
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) (n = 200) 

รายการประเมิน (X ) S.D. การ 
แปลผล 

เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

1. การน าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
1.1 น าแผนหรือแนวทางที่ก าหนดไว้มาใช้ใน
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

3.65 0.90 มาก - - 

1.2 ก าหนดตัวชี้วัดโครงการเพ่ือด าเนินงาน
ตามแผนได้อย่างชัดเจน 

3.74 0.81 มาก - - 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

 

 จากตารางที่ 4.6 ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 2 ด้าน คือ 1) การน า
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสู่การปฏิบัติ และ 2) การก ากับติดตามและประเมินผล มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป (X = 3.89, S.D. = 0.59) และผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด 
 เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการน า
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสู่การปฏิบัติ และด้านการก ากับติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.69 และ 3.65 ตามล าดับ และเม่ือจ าแนกในแต่ละรายการ พบว่า 
 

รายการประเมิน (X ) S.D. การ 
แปลผล 

เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

1.3 ทบทวนแนวทางการด าเนินงานเมื่อเกิด
ปัญหาเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหามิ ให้
เกิดข้ึนอีก 

3.69 0.85 มาก - - 

1.4 เลือกใช้วิธีการ/เทคนิค เพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่ เ กิ ดขึ้ น ในระหว่ า งด า เนิ น งานอย่ าง
เหมาะสม 

3.67 0.84 มาก - - 

1.5 มี การสื่ อสารระหว่ า งบุ คล ากร ใน
หน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

3.68 0.86 มาก - - 

เฉลี่ยโดยรวม 3.69 0.76 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
2. การก ากับติดตามและประเมินผล 

2.1 มีการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

3.64 0.88 มาก - - 

2.2 มี การประ เมินผลแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการของ  หน่วยงานเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ เป้าหมาย
ของโครงการ 

3.64 0.86 มาก - - 

2.3 มีการน าผลการประเมินแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติ ร าชการของหน่ วยงานมา
วิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปี
ถัดไป 

3.67 0.84 มาก - - 

เฉลี่ยโดยรวม 3.65 0.82 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
เฉลี่ยโดยรวมทั้ง 2 ด้าน 3.89 0.59 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 

เฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบริบท  
ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ  

3.73 0.69 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
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 ด้านการน าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสู่การปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป (X = 3.69, S.D. = 0.76) โดยรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ก าหนดตัวชี้วัดโครงการ
เพ่ือด าเนินงานตามแผนได้อย่างชัดเจน (X = 3.74, S.D. = 0.81) และรายการที่ผลการประเมินค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ น าแผนหรือแนวทางที่ก าหนดไว้มาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (X = 3.65, S.D. = 0.90) 
 ด้านการก ากับติดตามและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ( X = 3.65, S.D. = 
0.82) โดยรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการน าผลการประเมินแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปี
ถัดไป ( X = 3.67, S.D. = 0.84) และรายการที่ผลการประเมินค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  มีการก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ (X = 3.64, S.D. = 0.88) 

จากการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูนในภาพรวม ทั้ง 
3 ด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (X = 3.73, S.D. = 0.69) และผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดใน 3 

ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และแผนระดับชาติและผลการประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และประเมินผลของหน่วยงานในด้านความรู้ 
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ล าพูน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, S.D. = 0.76) ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และ

เทคโนโลยีมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ (X = 3.64, S.D. = 0.73) และด้านกระบวนการ ได้แก่ 

การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามและประเมินผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ
เช่นเดียวกัน (X = 3.89, S.D. = 0.59)  

 
ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดล าพูน ด้านความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 

ผลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ในการประเมินความ
เหมาะสม ด้านความส าเร็จของแผน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมือง
เกษตรสีเขียว 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และ 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต โดยมีค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น
สรุปได้รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.7 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลการประเมินด้านความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน (เฉพาะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) (n = 200) 

 

 

 

รายการประเมิน (X ) S.D. การ 
แปลผล 

เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการล าพูนเมืองสะอาดอย่างย่ังยืน 3.89 0.71 มาก - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
โ ค ร ง ก า ร พัฒน า หั ต ถ อุ ส า หก ร ร มสู่
นวัตกรรมสร้างสรรค์ 

3.94 0.67 มาก - - 

2.1 กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

3.89 0.75 มาก - - 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

4.00 0.74 มาก - - 

2.3 กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าสิ่งทอพ้ืนเมืองด้วย
นวัตกรรม 

3.99 0.74 มาก - - 

เฉลี่ยโดยรวม 3.95 0.49 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว 
โ ค ร งก า รส่ ง เ ส ริ มและพัฒนา ระบบ
เกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.87 0.71 มาก - - 

3 . 1  กิ จ กร รมส่ ง เ ส ริ มศั กยภา พ พ้ืน ที่
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน (ถ่ายทอด
ความรู้กระบวนการท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
การรับรองมาตรฐาน ระบบ PGS ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน) 

3.91 0.67 มาก - - 

3.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
มาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต
ล าไยคุณภาพ 

3.84 0.70 มาก - - 

3 .3  กิ จกรรมส่ ง เสริ มการผลิ ต พืชผั ก
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

3.98 0.72 มาก - - 

3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตล าไย
อบแห้งเนื้อสีทองและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชนจังหวัดล าพูน 

3.94 0.71 มาก - - 

เฉลี่ยโดยรวม 3.91 0.50 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 4.7 ผลการประเมินด้านความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทั้ง 
5 พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมือง
จุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5  : เมืองแห่งคุณภาพ
ชีวิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป ( X = 3.93, S.D. = 0.42) และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
ก าหนด 
 

รายการประเมิน (X ) S.D. การ 
แปลผล 

เกณฑ์ ผลการ
ประเมิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดล าพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา 

3.96 0.77 มาก - - 

4.1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 

3.91 0.74 มาก - - 

4.2 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ
รองรับการท่องเที่ยว บูชาพระนางจามเทวี 
และชมวิถีเมืองเก่าล าพูน 

3.93 0.72 มาก - - 

4.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดล าพูน 

3.84 0.69 มาก - - 

4.4 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การท่องเที่ยว 

3.95 0.71 มาก - - 

เฉลี่ยโดยรวม 3.92 0.51 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
ม่ันคงจังหวัดล าพูน 

4.04 0.74 มาก - - 

5.1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความ
มั่นคงให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัด
ล าพูน 

3.98 0.74 มาก - - 

5.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ สู งอายุ  
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดล าพูน 

4.06 0.83 มาก - - 

5.3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายทางสังคมให้แก่ประชาชน
จังหวัดล าพูน 

3.93 0.79 มาก - - 

เฉลี่ยโดยรวม 4.01 0.58 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
เฉลี่ยโดยรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 3.93 0.42 มาก X≥ 3.51 ผ่าน 
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 เมื่อจ าแนกตายยุทธศาสตร์ พบว่า ความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ทั้ง 5  อยู่ในระดับมาก ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์  
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม และ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89, 3.95, 3.91, 
3.92, 4.01 ตามล าดับ และเม่ือจ าแนกในแต่ละโครงการ พบว่า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการล าพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากข้ึนไป (X = 3.89, S.D. = 0.71) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป (X = 3.95, 
S.D. = 0.49) โดยกิจกรรมที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ( X = 4.00, S.D. = 0.74) รองลงมา กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าสิ่งทอพ้ืนเมืองด้วยนวัตกรรม  
( X = 3.99, S.D. = 0.74) และกิจกรรมที่ผลการประเมินค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (X = 3.89, S.D. = 0.75) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ( X = 3.91, S.D. = 
0.50) โดยกิจกรรมที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและได้
มาตรฐาน ( X = 3.98, S.D. = 0.72) รองลงมา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตล าไยอบแห้งเนื้อสีทองและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัดล าพูน ( X = 3.94, S.D. = 0.71) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่เกษตรกรรม
ยั่งยืนจังหวัดล าพูน (ถ่ายทอดความรู้กระบวนการท าเกษตรกรรมยั่งยืน การรับรองมาตรฐาน ระบบ PGS ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน) (X = 3.91, S.D. = 0.67) และกิจกรรมที่ผลการประเมินค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตล าไยคุณภาพ (X = 3.84, S.D. 
= 0.70) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ( X = 3.92, S.D. = 0.51) โดยกิจกรรมที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว (X = 3.95, S.D. = 0.71) รองลงมา กิจกรรมส่งเสริมและ
สร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยว บูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่าล าพูน  ( X = 3.93, S.D. = 
0.72) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว  ( X = 3.91, S.D. = 0.74) 
และกิจกรรมที่ผลการประเมินค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน ( X = 
3.84, S.D. = 0.69) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป (X = 4.01, S.D. = 
0.58) โดยกิจกรรมที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดล าพูน ( X = 4.06, S.D. = 0.83) รองลงมา กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง
ให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดล าพูน ( X = 3.98, S.D. = 0.74) และโครงการที่ผลการประเมินค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคมให้แก่ประชาชนจังหวัดล าพูน     
(X = 3.93, S.D. = 0.79) 
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ตอนที่ 8 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/แผนการปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนของประชาชน ข้าราชการ 
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนการปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในการประเมินความเหมาะสมแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว          
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และ 5) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต โดยมีระดับคะแนนความพงึพอใจสรุปได้รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.8 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.90 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 8.88 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.98 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.00 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 8.95 
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.10 
7. การด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 9.15 
8. การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.03 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.93 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 8.99 
 
ตารางท่ี 4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.93 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 8.85 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.83 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.03 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 8.78 
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.98 
7. การด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 8.95 
8. การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.13 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 8.92 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.88 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 8.98 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.93 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.80 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 9.00 
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.95 
7. การด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 8.90 
8. การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.85 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.83 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 8.90 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 9.08 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.88 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.80 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 8.90 
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.93 
7. การด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 8.83 
8. การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.85 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.95 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 8.91 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 8.88 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.03 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.90 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 8.83 
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.85 
7. การด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 8.93 
8. การแก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.95 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.98 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 8.90 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 8.92 
 

 จากตารางที่ 4.8 - 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนของ
ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนการปฏิบัติราชการจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประเมินความเหมาะสม โดยภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม และ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมมีผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับคะแนน 8.92 จากคะแนนเต็ม 10 เมื่อจ าแนกและเรียงตามล าดับคะแนนความพึงพอใจที่มีผล
การประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
8.99 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 8.92 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 8.91 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว และยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากัน คือ 8.90 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 9 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่พบจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 
 

 จากผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่พบจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน สรุปได้รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.13 ดังนี้ 

ตารางที่ 4.13 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่พบจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านข้อมูล 
- ข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนไม่เพียงพอซึ่งยังขาดความ
เป็นเอกภาพ รายละเอียดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ติดตามประเมินของแผนปฏิบัติราชการจังหวัด  
 

 
- ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนราชการส่วนกลาง
หรือบิ๊กดาต้าของจังหวัด เพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยรวม
ของทุกหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีข้อมูลที่ เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย พร้อมต่อการน าไปใช้ 

ด้านบุคลากร 
- บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และติดตามประเมินผลแผนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรบางส่วนที่รับผิดชอบยังไม่ได้ให้ความส าคัญ
และไม่สามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายแผนงาน/โครงการรวมทั้ งการขับเคลื่อน
แผนงานโครงการเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดของจังหวัด 
-  บุคลากรในการปฏิบัติ งานมีความล่าช้าและไม่
สอดคล้องกับบริบท 

 
- ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
หากมีปัญหาควรแจ้งทางจังหวัดให้ทราบ หาก
บุคลากรให้ความร่วมมือก็จะท า ให้การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
- ควรมีการสร้างความรับรู้ในความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการเ พ่ือให้ตอบสนอง
เป้าหมายเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติ
ราชการฯ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
- ความครอบคลุมกรอบแนวทางและบริบทของจังหวัด
กับแผนงานโครงการยังขาดความชัดเจน 
- งบประมาณในการจัดท าแผนงานโครงการของจังหวัด
ล าพูนยังมีความล่าช้า 

 
- มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการร่วมกันทุกภาคส่วน ต้องดูบริบทของจังหวัด
ควบคู่กันไป 
-มีการจัดท ารูปแบบการ พิจารณาของส านั ก
งบประมาณ ต้องเตรียมความพร้อมในส่วนที่เสนอไป 
ในส่วนที่ขออนุญาตก็ขออนุญาตสิ่งรุกล้ าตามล าน้ าให้
ถูกต้อง การยืนยันความพร้อม 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
- ตัวชี้วัดยังไม่มีความชัดเจนของบริบทจังหวัด 

 
- จังหวัดล าพูนควรมีการผลักดันท าให้เกิดจุดแข็ง คือ 
เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ดี 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
การจัดเก็บข้อมูลรายงานข้อมูล 
- มีการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนของจังหวัด ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
 

 
- ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
น ามาใช้ในการติดตามและรายงาน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและให้เกิดความสะดวกรวดเร็วของการ
จัดเก็บข้อมูลรายงานข้อมูลของหน่วยงาน 

 

ตอนที่ 10 สรุปผลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 

 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูนสรุปผลใน
ภาพรวม รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.14 ดังนี้  
 

ตารางที่ 4.14 สรุปผลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 
 

รายการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ ผลการ 
ประเมิน 

1. ด้านบริบท - มีความคิดเห็นค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.67 

ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ทุกประเด็น 

ผ่าน 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า 
- บุคลากร งบประมาณ และระบบ
เทคโนโลยี 

 

- มีความคิดเห็นค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.64 

 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ทุกประเด็น 

 

ผ่าน 

3. ด้านกระบวนการ 
- การน าแผนปฏิบัติราชการสู่ การ
ปฏิบัติ 
- การก ากับติดตามและประเมินผล 

 
- มีความคิดเห็นค่าเฉลี่ย

โดยรวมเท่ากับ 3.89 

 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ทุกประเด็น 

 
ผ่าน 

4. ด้ านผลผลิตความส า เร็จของ
แผนงาน/โครงการ 
- ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ข อ ง
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ล าพูน ด้านความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ใน
แต่ละด้าน 

 

ผลกา รด า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
ข อ ง จั ง ห วั ด ล า พู น ด้ า น
ความส าเร็จของแผนงาน/
โ ค ร งก า ร เ ฉลี่ ย โ ดยรวม
เท่ากับ 3.93    

 

ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดผ่าน
เ ก ณ ฑ์ เ ป้ า ห ม า ย ที่
ก าหนดในแผนปฏิบัติ
ร าชการของจั งหวัด
ล าพูน ไม่น้อยกว่าร้อย
ล ะ  8 0  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย
โดยรวม 3.51 ขึ้นไป 

 

ผ่าน 
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ ผลการ 
ประเมิน 

5 .  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ผ ล ก า ร
ด า เนินงานตามแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดล าพูน 
- ผลคะแนนเฉลี่ ยความ พึงพอใจ
โดยรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรม
สร้างสรรค์  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว 
ยุ ท ธ ศ าสตร์ ที่  4  เ มื อ ง จุ ดหมา ย
ปลายทางแห่ งการท่ อง เที่ ย ว เชิ ง
ประสบการณ์วัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 

 
 
 
ผลการประเมินความพึง
พอใจยุทธศาสตร์จังหวัดทั้ง 
5  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ต า ม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563 
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
8.92 จากเต็ม 10 คะแนน 

 
 
 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดใน

ทุกประเด็น 

 
 
 

ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 4.14 สรุปผลการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
จังหวัดล าพูน พบว่า ในภาพรวมสามารถด าเนินการได้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดใน 3 ด้าน คือ ด้าน
บริบท ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านบริบท แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูนมีความสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดล าพูน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากขึ้นไป มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.67 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด ในด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 3 ประเด็น 
คือบุคลากร งบประมาณ และระบบเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการด าเนินงาน ในเรื่องการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
และการก ากับติดตามและประเมิน มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากขึ้นไปเช่นเดียวกัน  มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 3.64 และ 3.89 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

ส าหรับด้านผลผลิต ผลการประเมินความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 
พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมาย
ปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป ( X = 3.93, S.D. = 0.42) ผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด โดยพิจารณาผลการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

รวมทั้งผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของจังหวัดล าพูน พบว่า ผลรวมคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์เท่ากับ 8.92 จากคะแนนเต็ม 10 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ของส านักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดล าพูน (2563) กล่าวว่า การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดของจังหวัดล าพูนมีความส าเร็จระดับมาก มีการขับเคลื่อนในเชิงของกลไกลที่ก าหนดไว้ การพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่าย ทั้งในด้านสถานศึกษา ใช้กลไกลเข้ามาขับเคลื่อน สภาเด็กและเยาวชน ภาคแรงงาน 
ภาคสถานศึกษา พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลอย่างมาก สอดคล้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน (2563) กล่าวว่า จังหวัดล าพูนจะมีส่วนร่วมและ
ให้ความส าคัญเรื่องของยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งเศรษฐกิจ แม้จะมีความส าเร็จในระดับหนึ่งจังหวัดล าพูน นอกจาก
เป็นเกษตรสีเขียวเรื่องของหัตถกรรมพ้ืนบ้าน นิคมอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญตาม
ยุทธศาสตร์แล้ว ในการที่จะดูแลเกษตรสีเขียว นวัตกรรม อุตสาหกรรม นวัตวิถี จังหวัดก็จะสนับสนุนให้
ขับเคลื่อนสามารถด าเนินไปได้ จังหวัดล าพูนก็มีการประสานงานแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นนโยบายภาคประชาชนมี
รายได้ โดยสภาวะช่วงนี้รัฐจ่ายเงินผู้ประกอบการเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ว่างงาน เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมและ
บริษัทมากท่ีจังหวัดล าพูน 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารและ
บุคลากรจากหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ของจังหวัดล าพูน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ผลการประเมินด้านบริบท 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดล าพูนมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผน
ระดับชาติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดล าพูน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผู้บริหารองค์กรเห็นความส าคัญ และให้การสนับสนุนในการจัดท าแผนของหน่วยงานที่ตอบสนอง
แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดล าพูน และรายการท่ีมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ หน่วยงานกลางจังหวัดเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการให้
ข้อคิดเห็นของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดล าพูนไว้ว่า “…แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดล าพูนมีความสอดคล้องกันกับนโยบายของรัฐบาลและแผนระดับชาติ 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ปีที่ผ่านมาได้มีการรายงานผล มีการขับเคลื่อนงานมี 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ มีการรายงานเป็นประจ าทุกเดือน ช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 เป็นการสรุปประเมินผลบรรลุตาม
ตัวชี้วัด มีการประเมินผลที่ดี ตุลาคมที่ผ่านมามีความยุ่งยาก ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
เกี่ยวข้องกับคนมาก การที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตก็มีการปรับเกณฑ์ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
เกณฑ์เดิมมี 4 เกณฑ์ มีเรื่องของร้อยละ 3 ต่อปี เรื่องยาเสพติด เรื่องชุมชนเข้มแข็ง เรื่องส่งเสริมและสนับสนุน 
สิ้นปีการประเมินผลว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือไม่ พอสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถประเมินผลได้ คดี
ยาเสพติดหน่วยงานที่รับผิดชอบคือต ารวจ เนื่องจากตัวชี้วัดมันสวนทาง ยาเสพติดมันลดลง จะต้องมีการจับกุม
มากขึ้น เมื่อมองว่ามันสวนทางกัน ต้องปรับเกณฑ์ในปี พ.ศ. 2564 เพราะมันแย้งกัน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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อาชญากรรมลดลงร้อยละ 2 ส่วนอ่ืนก็ขับเคลื่อนได้ เหมือนเดิม เพ่ิมมา 2 ตัว เรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ 
มองถึงประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัย รายได้ อาชีพ ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน อีกประเด็นจังหวัดล าพูนมี
ผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ คือ สิงห์บุรี ล าปาง และล าพูน เพ่ิมตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแล งบประมาณปี พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยน เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกัน ในแต่ละเดือน 
มาร่วมกันวางแผนแนวทางในการขับเคลื่อน เรื่องอาชญากรรมก็จะมีต ารวจมาเกี่ยวข้อง ต้องไปรายงานแต่ละ
เดือนว่ามีอะไรบ้าง มีการติดตามทุกระยะ การพัฒนาจังหวัด การติดตามก ากับดูแลดีขึ้น ...” ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการให้ข้อคิดเห็นของวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของบุคลากรใน
หน่วยงาน งบประมาณในการด าเนินงานที่เพียงพอและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีส่วนช่วยในการ
สนับสนุนในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดล าพูน  ไว้ว่า “…จังหวัดล าพูนได้ให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดของบุคลากรในหน่วยงานโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยเชิญอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมา
ให้ความรู้แก่บุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและ
จัดท าแผน เช่น การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ในเว็ปไซต์จังหวัดล าพูน การจัดตั้งกลุ่มรายเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การน าเอา QR CODE มาใช้ในการจัดส่ง เอกสารเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วและลดปริมาณการใช้ทรัพยากร เป็นต้น...”  

และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประชาชนและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนด หรือ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน ไว้ว่า “…จังหวัดล าพูนได้ให้ความส าคัญใน
การมีส่วนร่วม และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมหรือประชารัฐ และชุมชน เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เช่น การส่งเสริมให้ชุมชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
และคณะท างาน เช่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. )  จั งหวัดล าพูน 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจั งหวัดล าพูน เป็นต้น รวมทั้งการ
จัดท าแผนงานโครงการที่เกิดจากความต้องการและศักยภาพของ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตร
แปลงใหญ่ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ รวมทั้ง ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องและอ าเภอรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพ่ือจัดท าเป็นแผนงานโครงการ เป็นต้น...” 

4.2.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 

จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ในภาพรวม 3 ด้าน คือ 1) บุคลากร  
2) งบประมาณ และ 3) ระบบเทคโนโลยี มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไปและผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามก าหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านบุคลากร 
รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ด้านงบประมาณ รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ มีการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านระบบเทคโนโลยี รายการที่มีความ
เหมาะสมสูงสุด คือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือจัดเก็บ ข้อมูลในหน่วยงาน บุคลากรที่มีความ
ช านาญในการปฏิบัติงานด้านแผน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลของหน่วยงานโดยตรง ส่วน
บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 
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ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการให้ข้อคิดเห็นของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน 
(2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า “...ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีส่วนช่วยในการท างานมาก โดยหลักของการ
ก่อสร้าง ผู้คุมงานต้องเข้าควบคุมงานทุกวัน ต้องตรวจสอบ บางพ้ืนที่ก็ไม่สามารถไปดูงานทุกวันได้ แต่มีการตั้ง
กลุ่มไลน์ ให้เข้ากลุ่ม ให้ผู้รับจ้าง ผู้ที่อยู่หน้างานรายงานผลปฏิบัติงานประจ าวันผ่านทางไลน์  และมีการน าเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เช่น –ข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ (BIG DATA) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ า 
เป็นต้น...” 

4.2.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ในภาพรวม 2 ด้าน คือ 1) การน าแผนปฏิบัติราชการสู่
การปฏิบัติและ 2) การก ากับติดตามและประเมินผล ผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไปและผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินตามที่ก าหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการน าแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ รายการที่
มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ก าหนดตัวชี้วัดของโครงการเพ่ือด าเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน และรายการที่มี
ความเหมาะสมต่ าสุด คือ น าแผนหรือแนวทางที่ด าหนดไว้มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และ
ด้านการก ากับติดตามและประเมินผล รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ มีการน าผลการประเมินแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการในปีถัดไป และรายการที่มีความเหมาะสมต่ าสุด คือ มีการประเมินผลแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการของ หน่วยงานเพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ เป้าหมายของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการการให้ข้อคิดเห็นของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้
ข้อคิดเห็นไว้ว่า “…ขบวนการท างาน มีข้อจ ากัด ช่วงเวลาที่ท ามีน้อย มีการอบรมที่ให้เสร็จๆ ไป มีปัญหาเรื่อง
การระบาดโรคโควิดและงบประมาณล่าช้า...” และสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการการให้
ข้อคิดเห็นของอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า “…ประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องในการท า
แผน มีการเชิญกลุ่มประชาชน กลุ่มสถานประกอบการมาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น เขียนเป็นโครงการ 
เป้าหมายมีอะไรบ้าง มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในงานมาก มีการจัดประชุมออนไลน์จากส่วนกลาง 
งบประมาณที่ได้ก็พอ ขอตามโครงการ ปัจจุบันการด าเนินโครงการ มีการตรวจสอบมากขึ้น จะมีปัญหาเรื่อง
การตีความ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะแต่ละหน่วยงานตีความไม่เหมือนกัน การจ้างที่ปรึกษาต้องศึกษามาก 
แต่ละหน่วยงานด าเนินการค่อนข้างช้า ต้องไปดูรายละเอียดในการตีความอย่างไร แต่ละหน่วยงาน
ตีความหมายไม่เหมือนกัน ท าให้งานช้าและเป็นอุปสรรค…” 

4.2.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต ในภาพรวมด้านความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไปและผ่านเกณฑ์การประเมินตามก าหนด โดย
ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการให้
ข้อคิดเห็นของสาธารณสุขจังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า “…การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดล าพูนมีความส าเร็จระดับมาก มีการขับเคลื่อนในเชิงของ
กลไกลที่ก าหนดไว้ การพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา ใช้กลไกลเข้ามาขับเคลื่อน สภา
เด็กและเยาวชน ภาคแรงงาน ภาคสถานศึกษา พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมาก เพราะกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญของคุณภาพชีวิต คือ เด็ก เยาวชน กลุ่มผู้มี
พฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เจาะกลุ่มเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่ท า 3 ปี ซ้ า พ้ืนที่สร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมแต่ละอ าเภอ ให้เด็กกล้าแสดงออก เพ่ือให้กล้าตอบค าถามในเรื่องของ
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ตัวเอง ใช้เงินปีละไม่กี่แสน ได้เด็กร่วมกิจกรรมจ านวนมาก โครงการนี้ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กให้
ความส าคัญ จะมีค าถามหลายๆ เรื่องเด็กไม่กล้าพูด จะใช้วิธีคุยเรื่องสุขภาพ ต่อด้วยทางเพศ เด็กจะคุ้นเคยกับ
เจ้าหน้าที่ ไว้วางใจ เพราะสื่ออาจจะช่วยในการส่งเสริม มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ใช้สถานที่โรงเรียน ใช้เวที 
เป็นการวิเคราะห์ปัญหา ไม่บอกแค่ว่าท าแล้ว ต้องท าอะไร พอคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน เชื่อมโยงกัน ร่วมมือ
และบูรณาการกัน ผู้สูงอายุแผนพัฒนาจังหวัด ใช้งบฟังก์ชั่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดล าพูน 
จ านวน 57 แห่งเข้าร่วมลงทุน มีการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver : CG) การดูแลระยะยาวในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ...”  

อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดผลส าเร็จที่ส าคัญและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น  

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
จ านวนจุดความร้อนและจ านวนวันที่มีฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานลดลง และจังหวัดล าพูนได้รับรางวัลจังหวัด
สะอาดระดับประเทศ 3 ปี ซ้อน (พ.ศ. 2560-2562) 

2. ด้านการเกษตร สามารถลดต้นทุนของเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่ในภาพรวมได้ลดลง ร้อยละ 
8.25 จ านวนแปลงสินค้าเกษตรล าไยได้รับการส่งเสริมได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.50 
เนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.53 เป็นต้น 

3. ด้านการท่องเที่ยว มีการบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณในการกระตุ้นและส่งเสริม
การเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก เ ช่น 
ในช่วงเทศกาลโคมแสนดวง งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น  

4. ด้านหัตถกรรมสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถเพ่ิมมูลค่ายอดการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ 8 และ สามารถพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ได้มากกว่า 25 ผลิตภัณฑ์ 

5. ด้านสังคมและความม่ันคง สามารถส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง 111 ชุมชน การพัฒนาผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม CarePlan (สธ.) 1,000 ราย การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้มีรายได้น้อย จ านวน 251 แห่ง เป็นต้น  

ทั้งนี้ จังหวัดได้ให้ความส าคัญในการการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการให้คณะท างาน
กลุ่มภารกิจ (Cluster) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน และให้มีการสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้ที่ ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ การให้มีการถอดบทเรียนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง การจัดให้มีการประเมินผล
ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เป็นต้น 

 
4.2.5 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติ

ราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประเมินความเหมาะสม โดยภาพรวมมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับคะแนน 8.92 จากคะแนนเต็ม 10 เมื่อจ าแนกและเรียงตามล าดับคะแนน
ความพึงพอใจที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 8.99 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 8.92 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม มี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 8.91 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว และยุทธศาสตร์ที่ 5 เมื องแห่ง
คุณภาพชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากัน คือ 8.90 ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
ให้ข้อคิดเห็นของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า “…ความพึงพอใจในงาน
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ยุทธศาสตร์กระบวนงานก็เดินไปได้ด้วยดี แต่ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด ในเรื่องของกระบวนการท างาน ร้อยละ 90 
ไม่ตอบเรื่องตัวชี้วัด มีการระบาดโรคโควิด การรับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย ไม่ได้ตามตัวชี้วัด ประเมินได้ร้อย
ละ 75 เกษตรกรต้องสมัครเข้ามา เป็นเรื่องของเกษตรกรเอง สนใจที่จะท า เพ่ือให้ได้การรับรองหรือเปล่า 
เพราะการจะได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้าผักและผลไม้ (Good Agriculture Practice : GAP) มีขั้นตอน ไม่ได้
ท าให้ยอดขายเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการให้ข้อคิดเห็นของวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า “…การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน มี
ความส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือว่าเกิดผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบที่ส าคัญ
บางประการ อาทิ ความล่าช้าของการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง โดยได้รับการจัดสรรในปลาย
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (ในช่วงครึ่งปีงบประมาณหลัง) การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด - 19)  เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการหด
ตัว ก าลังซื้อของประชาชนและตลาดลดลงทั้งภาคการเกษตรและท่องเที่ยว เป็นต้น...” 

 
4.2.6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่พบจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน 

1) ปัญหาอุปสรรค 
ด้านข้อมูล  ข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนไม่ เพียงพอซึ่ งยังขาดความเป็นเอกภาพ 

รายละเอียดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามประเมินของแผนปฏิบัติราชการจังหวัด  
ด้านบุคลากร 
- บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและติดตามประเมินผลแผน

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรบางส่วนที่รับผิดชอบยังไม่ได้ให้ความส าคัญและไม่สามารถเชื่อมโยงความ

สอดคล้องระหว่างนโยบายแผนงาน/โครงการรวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของจังหวัด 

- บุคลากรในการปฏิบัติงานมีความล่าช้าและไม่สอดคล้องกับบริบท 
การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
- ความครอบคลุมกรอบแนวทางและบริบทของจังหวัดกับแผนงานโครงการยังขาดความ

ชัดเจน 
- งบประมาณในการจัดท าแผนงานโครงการของจังหวัดล าพูนยังมีความล่าช้า 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
- ตัวชี้วัดยังไม่มีความชัดเจนของบริบทจังหวัด 
การจัดเก็บข้อมูลรายงานข้อมูล 
- มีการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัด ส่งผลให้เกิด

ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ข้อเสนอแนะ 

2.1) ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนราชการส่วนกลางหรือบิ๊กดาต้าของจังหวัด เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลโดยรวมของทุกหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย พร้อมต่อการน าไปใช้ 
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2.2) ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา หากมีปัญหาควรแจ้งทางจังหวัดให้ทราบ หากบุคลากรให้ความร่วมมือก็จะท าให้การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.3) ควรมีการสร้างความรับรู้ในความส าคัญกับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพ่ือให้
ตอบสนองเป้าหมายเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการร่วมกันทุกภาคส่วน ต้องดูบริบทของ
จังหวัดควบคู่กันไป 

2.4) มีการจัดท ารูปแบบการพิจารณาของส านักงบประมาณ ต้องเตรียมความพร้อมในส่วน
ที่เสนอไป ในส่วนที่ขออนุญาตก็ขออนุญาตสิ่งรุกล้ าตามล าน้ าให้ถูกต้อง การยืนยันความพร้อมจังหวัดล าพูน
ควรมีการผลักดันท าให้เกิดจุดแข็ง คือ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ดี 

2.5) ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการติดตามและรายงาน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้เกิดความสะดวกรวดเร็วของการจัดเก็บข้อมูลรายงานข้อมูลของหน่วยงาน 



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 2) ส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน  และ  
3) เสนอแนะแนวทางจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ล าพูน  

วิธีการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam L. Daniel, 2003) ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท/สภาวะแวดล้อมของ
แผนปฏิบัติราชการ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตหรือด้านความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่  
1) แบบสอบถามการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
(งบพัฒนาจังหวัด) งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน และ 2) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานของจังหวัดล าพูนตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนการปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 3) แบบสัมภาษณโ์ครงการรายงานการประเมินแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดล าพูนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยแนวทางการประเมินเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานกับเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นผลมา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
235 คน ร้อยละ 58.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 37.0 ระดับการศึกษาสูงสุดอันดับแรกคือ ปริญญา
ตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 60.5 สถานภาพการท างานในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/ พนักงาน/ ลูกจ้าง
ภาครัฐ ร้อยละ 52.5 ส าหรับด้านประสบการณ์ท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี ร้อยละ 37.0 ช่อง
ทางการรับรู้นโยบาย/แผนพัฒนาจังหวัดสู่การปฏิบัติ 3 อันดับแรก คือการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
ร้อยละ 15.0 รองลงมา คือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนา ร้อยละ 14.8 และหนังสือพิมพ์ และข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 13.8 และประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน ร้อยละ 13.6  
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2. ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน ในภาพรวมจากการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดล าพูนทั้ง 3 ด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดใน 3 ด้าน 
คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และแผนระดับชาติและผลการประเมินความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และประเมินผลของหน่วยงานในด้านความรู้ 
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
ล าพูน อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และระบบเทคโนโลยีมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากทุกรายการ และด้านกระบวนการ ได้แก่ การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตามและ
ประเมินผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการเช่นเดียวกัน ส าหรับด้านผลผลิต/ความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณา
ผลการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์จังหวัดในแผนปฏิบัติราชการฯ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย คือ 
3.93 ซึ่งมผีลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด   

2.1 ผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวมผลการประเมินความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดล าพูน บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและ
แผน/ติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
รายการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารองค์กร
เห็นความส าคัญ และให้การสนับสนุนในการจัดท าแผนของหน่วยงานที่ตอบสนองแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดล าพูน และรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ หน่วยงานกลางจังหวัดเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน  

2.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวม 3 ด้าน คือ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ และ  
3) ระบบเทคโนโลยี มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกด้าน โดยด้านบุคลากร รายการที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และรายการที่มีความเหมาะสมต่ าสุด คือ มีการจัดสรรบุคลากรเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ด้านงบประมาณ รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด 
คือ มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายการที่มีความเหมาะสม
ต่ าสุด คือ งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ส าหรับ
ด้านระบบเทคโนโลยี รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลในหน่วยงาน และรายการที่มีความเหมาะสมรองลงมา คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วย ให้การ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวม 2 ด้าน คือ 1) การน าแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสู่การปฏิบัติ และ 2) การก ากับติดตามและประเมินผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
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ระดับมากขึ้นไปในทุกด้าน โดยด้านการน าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสู่การปฏิบัติรายการที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือก าหนดตัวชี้วัดโครงการเพ่ือด าเนินงานตามแผนได้อย่างชัดเจน และรายการที่มีความ
เหมาะสมต่ าสุด คือน าแผนหรือแนวทางที่ก าหนดไว้มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และด้านการ
ก ากับติดตามและประเมินผล รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ มีการน าผลการประเมินแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการในปีถัดไป และรายการที่มีความเหมาะสมต่ าสุด คือ มีการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ  

2.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ในแต่ละด้าน ในภาพรวม ผลการด าเนินงานประเมินความส าเร็จของแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
ล าพูนในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ความส าเร็จของผลการด าเนินงานมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากข้ึนไปทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.39 (ร้อยละ 78.6) ได้บรรลุผล
ส าเร็จตามเกณฑ์เป้าหมาย โดยเรียงตามล าดับที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมือง
แห่งคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 (ร้อยละ 80.2) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรม
สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (ร้อยละ 79) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ์วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (ร้อยละ78.4)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (ร้อยละ 78.2) และยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 (ร้อยละ 77.8) ตามล าดับ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนตามแผนพัฒนาจังหวัด/
แผนการปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของจังหวัดล าพูนของประชาชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/แผนการปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประเมินความ
เหมาะสมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมือง
หัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมาย
ปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต โดย
มีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์เท่ากับ 8.92 คะแนน จากคะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 10 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 89.2) โดยเมื่อพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์เรียงตามล าดับผลการประเมินความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 89.9) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมือง
หัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (ร้อยละ 89.2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (ร้อยละ 89.1) และมีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีร้อยละเท่ากัน คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 89.0) ตามล าดับ 

 

4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่พบจากการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน ในภาพรวมพบว่า ในด้านข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ยังไม่เพียงพอ ซึ่งยังขาดความเป็นเอกภาพ และรายละเอียดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามประเมิน
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน จึงควรมกีารพัฒนาระบบข้อมูลส่วน
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ราชการส่วนกลางหรือบิ๊กดาต้าของจังหวัด เพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยรวมของทุกหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย พร้อมต่อการน าไปใช้ ส าหรับด้านบุคลากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและติดตามประเมินผลแผนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และบุคลากรบางส่วนที่รับผิดชอบยังไม่ได้
ให้ความส าคัญและไม่สามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างนโยบายแผนงาน/โครงการรวมทั้งการ
ขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของจังหวัดล าพูน ข้อเสนอแนะแนวทาง
ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา และมีการ
สร้างความรับรู้ในความส าคัญกับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพ่ือให้ตอบสนองเป้าหมายเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการฯ หากมีปัญหาควรแจ้งทางจังหวัดให้ทราบ เพ่ือท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในด้านการจัดท าแผนงานโครงการอุปสรรคที่พบ คืองบประมาณ
ในการจัดท าแผนงานโครงการของจังหวัดล าพูนยังมีความล่าช้าสอดคล้องกับข้อมูลการให้ข้อคิดเห็นของ
อุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับด้านของยุทธศาสตร์จังหวัดระเบียบการท า
โครงการค่อนข้างท าให้หน่วยงานติดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตีความหมายให้ชัดเจน
ในความหมายเดียวกัน เนื่องจากต้องท าให้ระมัดระวัง รอบคอบ ท าให้โครงการล่าช้า ทางจังหวัดก็เร่งรัดให้
เสร็จ เพราะมีตัวเบิกจ่าย อยากให้จังหวัดเป็นหน่วยงานกลาง เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเอาผู้รู้มาอธิบาย  
ซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางควรมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการร่วมกันทุกภาคส่วน พร้อม
ทั้งต้องดูบริบทของจังหวัดล าพูนควบคู่กันไป และในด้านการจัดเก็บข้อมูลรายงานข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลจาก
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัด ส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดแนวทางจึงควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสรสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการติดตามและรายงาน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้เกิดความสะดวกรวดเร็วของการจัดเก็บข้อมูลรายงานข้อมูลของหน่วยงาน 

 

อภิปรายผล 

 จากสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหลัดล าพูนมี
ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลตามองค์ประกอบของซิปป์  คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน า เข้า  
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสมผสามทั้งในการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

 1. จากผลการประเมินด้านบริบทของแผน พบว่า ในด้านบริบทของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดล าพูน มีความเหมาะสมอยู่ระดับมากขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดโดยบริบทที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ผู้บริหารองค์กรเห็นความส าคัญ และให้การสนับสนุนในการจัดท าแผนของหน่วยงานที่ตอบสนอง
แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน เนื่องจากบริบทของจังหวัดล าพูนในด้านบุคลากรผู้บริหาร
หน่วยงานมีจุดแข็งโดยมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการการยุทธศาสตร์ ของจังหวัดให้
เกิดจุดแข็งในแต่ละด้านตามตัวชี้วัดพร้อมทั้งมีความสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการให้ข้อคิดเห็นของผู้ว่าราชการ
จังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของแผนมีความสอดคล้องโดยจังหวัดล าพูนได้มีการ
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น าเอายึดยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่าง ๆ รวมทั้งน าเอาศักยภาพและความต้องการของ
พ้ืนที่ มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563   

 2. จากผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือบุคลากร งบประมาณ 
และระบบเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการด าเนินงาน ในเรื่องการน าแผนสู่การปฏิบัติ และการก ากับติดตาม
และประเมิน มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกประเด็นซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด 

 ด้านบุคลากร รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายสอดคล้องกับการให้ข้อคิดเห็นของพัฒนาการ
จังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของบุคลากรในหน่วยงานโดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด โดยเชิญอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่บุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและจัดท าแผน เช่น การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ในเว็ปไซต์
จังหวัดล าพูน การจัดตั้งกลุ่มรายเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  การ
น าเอา QR CODE มาใช้ในการจัดส่ง เอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดปริมาณการใช้ทรัพยากร เป็นต้น    

 ด้านงบประมาณ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อมูลการให้ข้อคิดเห็นของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดท าแผนงานโครงการจังหวัดล าพูนเป็นเรื่องของการประชุม ที่ทุก
หน่วยงานจะต้องร่วมมือและประสานโครงการที่เคยท า ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงาน
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูนได้ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานตามภารกิจที่
น ามาพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว มีความสอดคล้องและตรงกับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการฯ 
ที่ก าหนด 

 ด้านระบบเทคโนโลยี รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือ
จัดเก็บข้อมูลในหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการให้ข้อคิดเห็นของโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการท างานมาก โดยหลักของการ
ก่อสร้าง ผู้คุมงานต้องเข้าควบคุมงานทุกวัน ต้องตรวจสอบ บางพ้ืนที่ก็ไม่สามารถไปดูงานทุกวันได้ แต่มีการตั้ง
กลุ่มไลน์ ให้เข้ากลุ่ม ให้ผู้รับจ้าง ผู้ที่อยู่หน้างานรายงานผลปฏิบัติงานประจ าวันผ่านทางไลน์ ถ้าโครงสร้างไหน
มีความส าคัญก็ต้องมาดู อีกเรื่องหนึ่ง ผักตบชวา และวัชพืชทั่วไป การท างานของจังหวัดเองมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ในการท างานมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วม มีการแบ่งพ้ืนที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบ มีการคุยร่วมกัน มีการแบ่งเป็นช่วง ทั้งล าน้ า มี 11 ตอน ที่แบ่ง
กันดูแล  

 3. จากผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่า ในเรื่องการน าแผนสู่การปฏิบัติ และการ
ก ากับติดตามและประเมิน มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากขึ้นไปเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 3.64 และ 3.89 ตามล าดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
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 4. จากผลการประเมินด้านผลผลิต ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ใน
แต่ละด้าน พบว่า ผลการประเมินความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 พบว่า โดย
ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมือง
หัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมาย
ปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม และ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด โดยพิจารณาผลการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดล าพูนสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพจากการให้ข้อคิดเห็นของสาธารณสุขจังหวัดล าพูน (2563) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดล าพูนมีความส าเร็จระดับมาก มีการ
ขับเคลื่อนในเชิงของกลไกลที่ก าหนดไว้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์จังหวัดซึงสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนพัฒนาระดับชาติในการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายจังหวัดล าพูน ทั้งในด้านการศึกษาโดยใช้กลไกลเข้า
มาขับเคลื่อน สภาเด็กและเยาวชน ภาคแรงงาน เป็นต้น เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนที่ได้ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของเรื่องยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ แม้จังหวัดล าพูนจะมี
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง นอกจากเป็นเกษตรสีเขียว เรื่องของหัตถกรรมพ้ืนบ้าน นิคมอุตสาหกรรมของ
ผู้ประกอบการเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์แล้ว ในการที่จะดูแลเกษตรสีเขียว นวัตกรรม 
อุตสาหกรรม นวัตวิถี จังหวัดก็จะสนับสนุนให้ขับเคลื่อนและสามารถด าเนินการตามแผนงาน/โครงการไปได้ 
จังหวัดล าพูนก็มีการประสานงานแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นนโยบายภาคประชาชนมีรายได้เพ่ือให้ตรงตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูนในภาพรวม พบว่า ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยโดยรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์เท่ากับ 8.92  (ร้อยละ 89.2) จากคะแนนเต็ม 10 ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการให้ข้อคิดเห็นของบุคลากร
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องของจังหวัดล าพูน คือ มีความพึงพอใจในระดับมากกับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากโครงการที่เสนอไปมีความสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด แต่ยังมีบางโครงการที่เสนอไปก็ไม่ได้รับงบประมาณ เพราะมีการซ้ าซ้อน
กับงบประมาณของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษาการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน
สรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
      1.1 หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ใน

การติดตามและรายงานจัดเก็บข้อมูล มีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัดและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เช่น ข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ (BIG DATA) 
ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้เกิดรวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลรายงานข้อมูลของหน่วยงาน  
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1.2 ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในการจัดท าแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด หากมีปัญหาอุปสรรคควรแจ้งทางหน่วยงาน
จังหวัดให้ทราบ เมื่อบุคลากรให้ความร่วมมือก็จะท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3 ควรมีการสร้างความรับรู้ในความส าคัญกับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการเพ่ือให้ตอบสนอง
เป้าหมายเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดในแผนปฏิบัติราชการฯ และสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
ระดับชาติในฉบับปัจจุบัน 

1.4 ควรมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการร่วมกันทุกภาคส่วนในการน า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ ในลักษณะร่วมคิด ร่วมด าเนินการ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งต้องดูบริบทของจังหวัดควบคู่กัน เพ่ือให้การจัดท าแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์
จังหวัดและเป็นไปตามบริบทและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของจังหวัด 

1.5 ควรมีการจัดท ารูปแบบการพิจารณาของส านักงบประมาณ โดยเตรียมความพร้อมในส่วนที่
เสนอของบประมาณไปและ ในส่วนที่ขออนุญาตต้องมีการจัดท าตามกระบวนการของบประมาณอย่างเป็น
ระบบ และควรมีการยืนยันความพร้อมในการเสนอของบประมาณของแผนงาน/โครงการนั้น 

1.6 จังหวัดล าพูนควรมีการผลักดันทั้งในด้านการจัดท าแผนงานตัวชี้วัดบริบทของจังหวัดให้เกิด
จุดแข็งในยุทธศาสตร์คือ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ดี เพ่ือให้จังหวัดล าพูนเกิดความส าเร็จได้ตรง
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2. ข้อเสนอแนะเชิงประเมิน 

2.1 ควรมีการศึกษาการประเมินแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน อันเป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดล าพูนในเชิงพัฒนาตต่อไป 

2.2 ควรมีการศึกษาข้อมูลในด้านการติดตามประเมินผลของหน่วยงานราชการในภาคส่วนอ่ืนทั้ง
ในระดับจังหวัด ระดับประเทศเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลในการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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แบบสอบถาม 
การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

(งบพัฒนาจังหวัด) งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 
 
 

 

ให้สอบถามประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
หรือเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง : ให้ท ำเครื่องหมำย    ใน    หรือบันทึกข้อควำมลงในช่องว่ำง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และพัฒนำสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อลดหมอกควันและส่งเสริมฐำนกำรพัฒนำจังหวัด 
 - กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีพลังงำน เพื่อลดโลกร้อนและหมอกควัน 
2. โครงกำรล ำพูนเมืองสะอำด 
3. โครงกำรฟื้นฟูและพัฒนำแหล่งน  ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดล ำพูน 
 - ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น  ำลี  บ้ำนหล่ำยแก้ว หมู่ที่ 1 ต ำบลศรีเตี ย อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 
 - ก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น  ำกวง บ้ำนเวียงยอง หมู่ที่ 3 ต ำบลเวียงยอง อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน 
 - ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น  ำปิง บ้ำนท่ำตุ้ม หมู่ที่ 1 ต ำบลท่ำตุ้ม อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน 
 - ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น  ำลี  บ้ำนป่ำพลู หมู่ที่ 2 ต ำบลป่ำพลู อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 
1. โครงกำรพัฒนำหัตถอุตสำหกรรมสู่นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 
 - กิจกรรมเพิ่มศักยภำพกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 - กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ 
 - กิจกรรมเพิ่มมูลค่ำสิ่งทอพื นเมืองด้วยนวัตกรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดงำนผ้ำฝ้ำย “แต่งสีอวดลำยผ้ำฝ้ำยดอนหลวง” 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: เมืองเกษตรสีเขียว 
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพพื นที่เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดล ำพูน 
 - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับมำตรฐำนกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรผลิตล ำไยคุณภำพ 
 - กิจกรรมส่งเสริมกำรผลิตพืชผักปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
 - กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ผลิตล ำไยอบแห้งเนื อสีทอง และผลิตภัณฑ์สุขภำพชุมชนจังหวัดล ำพูน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเที่ยวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม 
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวจังหวัดล ำพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมล้ำนนำ 
 - กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรมประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว 
 - กิจกรรมส่งเสริมและสร้ำงบรรยำกำศรองรับกำรท่องเที่ยว บูชำพระนำงจำมเทวี และชมวิถีเมืองเก่ำล ำพูน 
 - กิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวจังหวัดล ำพูน 
 - กิจกรรมพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนเพื่อกำรท่องเที่ยว 

Ques-no 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 เพศ 

 1) ชำย      2) หญิง 
1.2 อำยุ 

 1) 20 – 29 ปี     2) 30 – 39 ปี 
 3) 40 – 49 ปี     4) 50 – 59 ปี 
 5) 60 ปีขึ นไป 

1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 1) ไม่ได้รับกำรศึกษำ     2) ประถมศึกษำ 
 3) มัธยมศึกษำตอนต้น    4) มัธยมศึกษำตอนปลำย 
 5) ปวช.      6) ปวส./ปวท./อนุปริญญำ 
 7) ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ    8) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

1.4 สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 
 1) ข้ำรำชกำร/ พนักงำน/ ลูกจ้ำงภำครัฐ  2) พนักงำน/ ลูกจ้ำงเอกชน 
 3) ค้ำขำย/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว   4) รับจ้ำงทั่วไป/ กรรมกร 
 5) เกษตรกร      6) นักเรียน/ นักศึกษำ 
 7) แม่บำ้น/ พ่อบ้ำน (อยู่บ้ำนเฉย ๆ)   8) ว่ำงงำน/ ไม่มีงำนท ำ 
 9) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เมืองแห่งคุณภำพชีวิต 
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมมั่นคงจังหวัดล ำพูน 
 - กิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมมั่นคงให้แก่ประชำชน และเยำวชนจังหวัดล ำพูน 
 - กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ เยำวชนและผู้ด้อยโอกำสจังหวัดล ำพูน 
 - กิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน และพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยทำงสังคมให้แก่ประชำชนจังหวัดล ำพูน 
2. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในจังหวัดล ำพูน 
 - โครงข่ำย สำยทำง ลพ 3017 แยกทำงหลวงหมำยเลข 106 โดยกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ำรุดเสียหำย 

ระยะทำง 1.450 กิโลเมตร 
 - โครงข่ำย สำย ลพ 4056 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1184 (กม ที่ 2+470) โดยกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ำรุด

เสียหำย ระยะทำง 2.500 กิโลเมตร 
 - ขยำยผิวจรำจร หมำยเลข 1147 จำกเดิมกว้ำง 2 ช่องจรำจรทำงหลวง กว้ำง 9 เมตร เป็นทำงหลวง 2 ช่องจรำจร 

กว้ำง 12 เมตร ในเขตทำงหลวง เพื่อแก้ปัญหำน  ำท่วมขัง ระหว่ำง กม.4+100 - กม.5+000 ระยะทำง 900 เมตร 
 - ผิวทำงแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมำยเลย 1189 เพื่อแก้ปัญหำน  ำท่วมขัง ระหว่ำง กม.8+305 - กม.9+640 

ระยะทำง 1.335 กิโลเมตร 



 

1.5 ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 1) ไม่เกิน 5 ปี     2) 5 – 10 ปี 

 3) 11 – 15 ปี     4) 16 – 20 ปี 

 5) มำกกว่ำ 20 ปี 

1.6 ช่องทำงกำรรับรู้นโยบำย/ แผนพัฒนำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/ สัมมนำ   2) หนังสือเวียน/ หนังสือมอบนโยบำย 

 3) ประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน   4) หนังสือก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

 5) กำรเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน  6) สื่อทำงสังคมออนไลน์ 

 7) หนังสือพิมพ์ และข่ำวสำรประชำสัมพันธ์  8) ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

 9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................... 

 
 

2.1 ท่ำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำรที่เกิดขึ นในหมู่บ้ำน/ ชุมชนของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.2 ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรนี  มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.3 โครงกำรนี  ตรงกับควำมต้องของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.4 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส/ ตรวจสอบได้มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

 



 

2.5 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี มีประโยชน์ต่อท่ำนหรือชุมชน มำกน้อยเพียงใด  

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.6 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี มคีวำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.7 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี มกีำรก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.8 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชน และชุมชนมำกน้อย
เพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.9 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี ประสบควำมส ำเร็จ บรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.10 ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นต่อโครงกำร 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................ .....................................................................................................  
 
 
 



 

 
 
 

ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูนในภาพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม    
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม    
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ    
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม    
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ    
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    

 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านบริบท 

ค าชี้แจง เลือกค ำตอบที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด (เฉพาะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ของจังหวัดล ำพูน 

     

2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญของแผนพัฒนำ และ
แผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดล ำพูน 

     

3. ผู้บริหำรองค์กรเห็นควำมส ำคัญ และให้กำรสนับสนุนในกำร
จัดท ำแผนของหน่วยงำนที่ตอบสนองแผนพัฒนำ และแผนปฏิบัติ
รำชกำรจังหวัดล ำพูน 

     

4. เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ และ
แผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดล ำพูน 

     

5. หน่วยงำนกลำงจังหวัดเปิดโอกำสให้แลกเปลี่ยน และแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ และแผนปฏิบัติรำชกำร
จังหวัดล ำพูน 

     

6. โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและแผนงำน
ระดับชำติ 

     

 



 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านปัจจัยน าเข้า 

ค าชี้แจง เลือกค ำตอบที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด (เฉพาะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. บุคลำกร      
1.1 มีกำรจัดสรรบุคลำกรเพียงพอต่อกำรปฏิบัติ งำนตำม

แผนพัฒนำและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัด 
     

1.2 บุคลำกรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำน โดยค ำนึงถึงควำมรู้ 
ควำมถนัด และประสบกำรณ์ 

     

1.3 บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับนโยบำย
และยุทธศำสตร์ สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมเป้ำหมำย 

     

1.4 บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย 

     

2. งบประมำณ      
2.1 งบประมำณที่ ได้ รั บ เ พียงพอต่อกำรด ำ เนินงำนตำม

แผนพัฒนำและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัด 
     

2.2 งบประมำณที่ได้รับน ำไปใช้เพ่ือสนับสนุน กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัด 

     

2.3 มีระบบกำรใช้งบประมำณที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
กำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัด 

     

2.4 มีกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

     

3. ระบบเทคโนโลยี      
3.1 มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือจัดเก็บข้อมูลใน

หน่วยงำน 
     

3.2 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีช่วย ให้กำรด ำเนินงำนให้
บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     

 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกระบวนการ 

ค าชี้แจง เลือกค ำตอบที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด (เฉพาะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. กำรน ำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ      
1.1 น ำแผนหรือแนวทำงที่ก ำหนดไว้มำใช้ในกำรด ำเนินงำน

เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 
     

1.2 ก ำหนดตัวชี วัดโครงกำรเพ่ือด ำเนินงำนตำมแผนได้อย่ำง
ชัดเจน 

     

1.3 ทบทวนแนวทำงกำรด ำเนินงำนเมื่อเกิดปัญหำเพ่ือแก้ไขและ
ป้องกันปัญหำมิให้เกิดขึ นอีก 

     

1.4 เลือกใช้วิธีกำร/เทคนิค เพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ นในระหว่ำง
ด ำเนินงำนอย่ำงเหมำะสม 

     

1.5 มีกำรสื่ อสำรระหว่ำงบุคลำกรในหน่วยงำน  อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย 

     

2. กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล      
2.1 มีกำรก ำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
     

2.2 มีกำรประเมินผลแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติรำชกำรของ 
หน่วยงำนเพ่ือเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับ เป้ำหมำยของ
โครงกำร 

     

2.3 มีกำรน ำผลกำรประเมินแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติรำชกำร
ของหน่วยงำนมำวิเครำะห์เ พ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรในปีถัดไป 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของแผน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 

ค าชี้แจง เลือกค ำตอบที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด (เฉพาะข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
โครงการล าพูนเมืองสะอาดอย่างย่ังยืน      
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์      
โครงการพัฒนาหัตถอุสาหกรรมสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์      
2.1 กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

     

2.2 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
สร้ำงสรรค ์

     

2.3 กิจกรรมเพิ่มมูลค่ำสิ่งทอพื นเมืองด้วยนวัตกรรม      
2.4 กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดงำนผ้ำฝ้ำย “แต่งสีอวดลำยผ้ำฝ้ำยดอน
หลวง” 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

     

3.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพพื นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล ำพูน 
(ถ่ำยทอดควำมรู้กระบวนกำรท ำเกษตรกรรมยั่งยืน กำรรับรอง
มำตรฐำน ระบบ PGS ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน) 

     

3.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับมำตรฐำนกำรใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกำรผลิตล ำไยคุณภำพ 

     

3.3 กิจกรรมส่งเสริมกำรผลิตพืชผักปลอดภัยและได้มำตรฐำน      
3.4 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ผลิตล ำไยอบแห้งเนื อสีทองและ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพชุมชนจังหวัดล ำพูน 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม 

     

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดล าพูนเมือง
มรดกวัฒนธรรมล้านนา 

     

4.1 กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือ
กำรท่องเที่ยว 

     

 



 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4.2 กิจกรรมส่งเสริมและสร้ำงบรรยำกำศรองรับกำรท่องเที่ยว บูชำ
พระนำงจำมเทวี และชมวิถีเมืองเก่ำล ำพูน 

     

4.3 กิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวจังหวัดล ำพูน      
4.4 กิจกรรมพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนเพื่อกำรท่องเที่ยว      
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต      
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงจังหวัดล าพูน      
5.1 กิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมมั่นคงให้แก่ประชำชน
และเยำวชนจังหวัดล ำพูน 

     

5.2 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ เยำวชนและผู้ด้อยโอกำส
จังหวัดล ำพูน 

     

5.3 กิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยทำง
สังคมให้แก่ประชำชนจังหวัดล ำพูน 

     

 
ตอนที่ 8 ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดล าพูน /ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................ .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
ตอนที่ 9 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจังหวัดล าพูนที่มีประสิทธิผล 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



แบบสอบถาม 
การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

(งบพัฒนาจังหวัด) งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 
 
 

 

ให้สอบถามประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
หรือเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง : ให้ท ำเครื่องหมำย    ใน    หรือบันทึกข้อควำมลงในช่องว่ำง 
 

 

 

 
 
1.1 เพศ 

 1) ชำย      2) หญิง 

1.2 อำยุ 

 1) 20 – 29 ปี     2) 30 – 39 ปี 

 3) 40 – 49 ปี     4) 50 – 59 ปี 

 5) 60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 1) ไม่ได้รับกำรศึกษำ     2) ประถมศึกษำ 

 3) มัธยมศึกษำตอนต้น    4) มัธยมศึกษำตอนปลำย 

 5) ปวช.      6) ปวส./ปวท./อนุปริญญำ 

 7) ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ    8) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

1.4 สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 

 1) ข้ำรำชกำร/ พนักงำน/ ลูกจ้ำงภำครัฐ  2) พนักงำน/ ลูกจ้ำงเอกชน 

 3) ค้ำขำย/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว   4) รับจ้ำงทั่วไป/ กรรมกร 

 5) เกษตรกร      6) นักเรียน/ นักศึกษำ 

 7) แม่บำ้น/ พ่อบ้ำน (อยู่บ้ำนเฉย ๆ)   8) ว่ำงงำน/ ไม่มีงำนท ำ 

 9) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โครงการล าพูนเมืองสะอาด 

1 Grou
p 

Ques-no 



 

1.5 ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 1) ไม่เกิน 5 ปี     2) 5 – 10 ปี 

 3) 11 – 15 ปี     4) 16 – 20 ปี 

 5) มำกกว่ำ 20 ปี 

1.6 ช่องทำงกำรรับรู้นโยบำย/ แผนพัฒนำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/ สัมมนำ   2) หนังสือเวียน/ หนังสือมอบนโยบำย 

 3) ประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน   4) หนังสือก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

 5) กำรเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน  6) สื่อทำงสังคมออนไลน์ 

 7) หนังสือพิมพ์ และข่ำวสำรประชำสัมพันธ์  8) ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

 9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................... 

 
 

2.1 ท่ำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้ำน/ ชุมชนของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.2 ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรนี้ มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.3 โครงกำรนี้ ตรงกับควำมต้องของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.4 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส/ ตรวจสอบได้มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

 



 

2.5 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีประโยชน์ต่อท่ำนหรือชุมชน มำกน้อยเพียงใด  

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.6 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มคีวำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.7 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มกีำรก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.8 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชน และชุมชนมำกน้อย
เพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.9 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้ประสบควำมส ำเร็จ บรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.10 ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นต่อโครงกำร 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................ .....................................................................................................  
 
 
 



 

 
 
 

ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูนในภาพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม    
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม    
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ    
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม    
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ    
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    

 

หำกให้ท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูน โดยให้คะแนนแต่ละข้อของยุทธศำสตร์ 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่ำนจะให้คะแนนจังหวัดเท่ำใด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม  
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม  
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม  
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ  
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  

 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจังหวัดล าพูน 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



แบบสอบถาม 
การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

(งบพัฒนาจังหวัด) งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 
 
 

 

ให้สอบถามประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
หรือเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง : ให้ท ำเครื่องหมำย    ใน    หรือบันทึกข้อควำมลงในช่องว่ำง 
 

 

 

 

 

 
 
 
1.1 เพศ 

 1) ชำย      2) หญิง 

1.2 อำยุ 

 1) 20 – 29 ปี     2) 30 – 39 ปี 

 3) 40 – 49 ปี     4) 50 – 59 ปี 

 5) 60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 1) ไม่ได้รับกำรศึกษำ     2) ประถมศึกษำ 

 3) มัธยมศึกษำตอนต้น    4) มัธยมศึกษำตอนปลำย 

 5) ปวช.      6) ปวส./ปวท./อนุปริญญำ 

 7) ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ    8) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 
โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (4 กิจกรรม) 
 1. กิจกรรมเพิ่มศักยภำพกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 2. กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและกำรออกแบบผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ 
 3. กิจกรรมเพิ่มมูลค่ำสิ่งทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม 
 4. กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดงำนผำ้ฝ้ำย “แต่งสีอวดลำยผำ้ฝ้ำยดอนหลวง” 
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1.4 สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 

 1) ข้ำรำชกำร/ พนักงำน/ ลูกจ้ำงภำครัฐ  2) พนักงำน/ ลูกจ้ำงเอกชน 

 3) ค้ำขำย/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว   4) รับจ้ำงทั่วไป/ กรรมกร 

 5) เกษตรกร      6) นักเรียน/ นักศึกษำ 

 7) แม่บำ้น/ พ่อบ้ำน (อยู่บ้ำนเฉย ๆ)   8) ว่ำงงำน/ ไม่มีงำนท ำ 

 9) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

1.5 ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 1) ไม่เกิน 5 ปี     2) 5 – 10 ปี 

 3) 11 – 15 ปี     4) 16 – 20 ปี 

 5) มำกกว่ำ 20 ปี 

1.6 ช่องทำงกำรรับรู้นโยบำย/ แผนพัฒนำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/ สัมมนำ   2) หนังสือเวียน/ หนังสือมอบนโยบำย 

 3) ประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน   4) หนังสือก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

 5) กำรเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน  6) สื่อทำงสังคมออนไลน์ 

 7) หนังสือพิมพ์ และข่ำวสำรประชำสัมพันธ์  8) ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

 9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................... 

 
 

2.1 ท่ำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้ำน/ ชุมชนของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 

2.2 ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรนี้ มำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 

2.3 โครงกำรนี้ ตรงกับควำมต้องของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 



 

2.4 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส/ ตรวจสอบได้มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.5 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีประโยชน์ต่อท่ำนหรือชุมชน มำกน้อยเพียงใด  

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.6 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มคีวำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.7 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มกีำรก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.8 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชน และชุมชนมำกน้อย
เพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.9 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้ประสบควำมส ำเร็จ บรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.10 ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นต่อโครงกำร 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



 

 
 
 

ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูนในภาพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม    
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม    
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ    
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม    
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ    
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    

 

หำกให้ท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูน โดยให้คะแนนแต่ละข้อของยุทธศำสตร์ 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่ำนจะให้คะแนนจังหวัดเท่ำใด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม  
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม  
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม  
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ  
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  

 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจังหวัดล าพูน 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



แบบสอบถาม 
การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

(งบพัฒนาจังหวัด) งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 
 
 

 

ให้สอบถามประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
หรือเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง : ให้ท ำเครื่องหมำย    ใน    หรือบันทึกข้อควำมลงในช่องว่ำง 
 

 

 

 

 

 
 
 
1.1 เพศ 

 1) ชำย      2) หญิง 

1.2 อำยุ 

 1) 20 – 29 ปี     2) 30 – 39 ปี 

 3) 40 – 49 ปี     4) 50 – 59 ปี 

 5) 60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 1) ไม่ได้รับกำรศึกษำ     2) ประถมศึกษำ 

 3) มัธยมศึกษำตอนต้น    4) มัธยมศึกษำตอนปลำย 

 5) ปวช.      6) ปวส./ปวท./อนุปริญญำ 

 7) ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ    8) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: เมืองเกษตรสีเขียว 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4 กิจกรรม) 
 1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภำพพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดล ำพูน 
 2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับมำตรฐำนกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรผลิตล ำไยคุณภำพ 
 3. กิจกรรมส่งเสริมกำรผลิตพืชผักปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
 4. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ผลติล ำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และผลิตภัณฑ์สุขภำพชุมชนจังหวัดล ำพูน 

3 Grou
p 

Ques-no 



 

1.4 สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 

 1) ข้ำรำชกำร/ พนักงำน/ ลูกจ้ำงภำครัฐ  2) พนักงำน/ ลูกจ้ำงเอกชน 

 3) ค้ำขำย/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว   4) รับจ้ำงทั่วไป/ กรรมกร 

 5) เกษตรกร      6) นักเรียน/ นักศึกษำ 

 7) แม่บำ้น/ พ่อบ้ำน (อยู่บ้ำนเฉย ๆ)   8) ว่ำงงำน/ ไม่มีงำนท ำ 

 9) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

1.5 ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 1) ไม่เกิน 5 ปี     2) 5 – 10 ปี 

 3) 11 – 15 ปี     4) 16 – 20 ปี 

 5) มำกกว่ำ 20 ปี 

1.6 ช่องทำงกำรรับรู้นโยบำย/ แผนพัฒนำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/ สัมมนำ   2) หนังสือเวียน/ หนังสือมอบนโยบำย 

 3) ประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน   4) หนังสือก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

 5) กำรเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน  6) สื่อทำงสังคมออนไลน์ 

 7) หนังสือพิมพ์ และข่ำวสำรประชำสัมพันธ์  8) ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

 9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................... 

 
 

2.1 ท่ำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้ำน/ ชุมชนของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 

2.2 ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรนี้ มำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 

2.3 โครงกำรนี้ ตรงกับควำมต้องของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 



 

2.4 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส/ ตรวจสอบได้มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.5 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีประโยชน์ต่อท่ำนหรือชุมชน มำกน้อยเพียงใด  

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.6 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มคีวำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.7 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มกีำรก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.8 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชน และชุมชนมำกน้อย
เพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.9 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้ประสบควำมส ำเร็จ บรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.10 ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นต่อโครงกำร 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



 

 
 
 

ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูนในภาพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม    
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม    
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ    
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม    
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ    
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    

 

หำกให้ท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูน โดยให้คะแนนแต่ละข้อของยุทธศำสตร์ 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่ำนจะให้คะแนนจังหวัดเท่ำใด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม  
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม  
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม  
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ  
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  

 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจังหวัดล าพูน 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



แบบสอบถาม 
การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

(งบพัฒนาจังหวัด) งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 
 
 

 

ให้สอบถามประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
หรือเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง : ให้ท ำเครื่องหมำย    ใน    หรือบันทึกข้อควำมลงในช่องว่ำง 
 

 

 

 

 

 
 
 
1.1 เพศ 

 1) ชำย      2) หญิง 

1.2 อำยุ 

 1) 20 – 29 ปี     2) 30 – 39 ปี 

 3) 40 – 49 ปี     4) 50 – 59 ปี 

 5) 60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 1) ไม่ได้รับกำรศึกษำ     2) ประถมศึกษำ 

 3) มัธยมศึกษำตอนต้น    4) มัธยมศึกษำตอนปลำย 

 5) ปวช.      6) ปวส./ปวท./อนุปริญญำ 

 7) ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ    8) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: เมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเที่ยวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดล าพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา 
 1. กิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรมประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว 
 2. กิจกรรมส่งเสริมและสร้ำงบรรยำกำศรองรับกำรท่องเที่ยว บูชำพระนำงจำมเทวี และชมวิถีเมืองเก่ำล ำพูน 
 3. กิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวจังหวัดล ำพูน 
 4. กิจกรรมพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่อกำรท่องเที่ยว 

4 Grou
p 

Ques-no 



 

1.4 สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 

 1) ข้ำรำชกำร/ พนักงำน/ ลูกจ้ำงภำครัฐ  2) พนักงำน/ ลูกจ้ำงเอกชน 

 3) ค้ำขำย/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว   4) รับจ้ำงทั่วไป/ กรรมกร 

 5) เกษตรกร      6) นักเรียน/ นักศึกษำ 

 7) แม่บำ้น/ พ่อบ้ำน (อยู่บ้ำนเฉย ๆ)   8) ว่ำงงำน/ ไม่มีงำนท ำ 

 9) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

1.5 ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 1) ไม่เกิน 5 ปี     2) 5 – 10 ปี 

 3) 11 – 15 ปี     4) 16 – 20 ปี 

 5) มำกกว่ำ 20 ปี 

1.6 ช่องทำงกำรรับรู้นโยบำย/ แผนพัฒนำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/ สัมมนำ   2) หนังสือเวียน/ หนังสือมอบนโยบำย 

 3) ประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน   4) หนังสือก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

 5) กำรเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน  6) สื่อทำงสังคมออนไลน์ 

 7) หนังสือพิมพ์ และข่ำวสำรประชำสัมพันธ์  8) ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

 9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................... 

 
 

2.1 ท่ำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้ำน/ ชุมชนของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 

2.2 ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรนี้ มำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 

2.3 โครงกำรนี้ ตรงกับควำมต้องของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 



 

2.4 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส/ ตรวจสอบได้มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.5 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีประโยชน์ต่อท่ำนหรือชุมชน มำกน้อยเพียงใด  

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.6 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มคีวำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.7 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มกีำรก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.8 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชน และชุมชนมำกน้อย
เพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.9 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้ประสบควำมส ำเร็จ บรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.10 ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นต่อโครงกำร 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



 

 
 
 

ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูนในภาพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม    
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม    
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ    
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม    
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ    
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    

 

หำกให้ท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูน โดยให้คะแนนแต่ละข้อของยุทธศำสตร์ 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่ำนจะให้คะแนนจังหวัดเท่ำใด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม  
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม  
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม  
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ  
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  

 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจังหวัดล าพูน 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



แบบสอบถาม 
การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

(งบพัฒนาจังหวัด) งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดล าพูน 
 
 

 

ให้สอบถามประชาชน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 
หรือเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง : ให้ท ำเครื่องหมำย    ใน    หรือบันทึกข้อควำมลงในช่องว่ำง 
 

 

 

 

 

 
 
1.1 เพศ 

 1) ชำย      2) หญิง 

1.2 อำยุ 

 1) 20 – 29 ปี     2) 30 – 39 ปี 

 3) 40 – 49 ปี     4) 50 – 59 ปี 

 5) 60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 1) ไม่ได้รับกำรศึกษำ     2) ประถมศึกษำ 

 3) มัธยมศึกษำตอนต้น    4) มัธยมศึกษำตอนปลำย 

 5) ปวช.      6) ปวส./ปวท./อนุปริญญำ 

 7) ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ    8) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เมืองแห่งคุณภำพชีวิต 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงจังหวัดล าพูน 
 1. กิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมมั่นคงให้แก่ประชำชน และเยำวชนจังหวัดล ำพูน 
 2. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ เยำวชนและผู้ด้อยโอกำสจังหวัดล ำพูน 
 3. กิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน และพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยทำงสังคมให้แก่ประชำชนจังหวัดล ำพูน 

5 Grou
p 

Ques-no 



 

1.4 สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน 

 1) ข้ำรำชกำร/ พนักงำน/ ลูกจ้ำงภำครัฐ  2) พนักงำน/ ลูกจ้ำงเอกชน 

 3) ค้ำขำย/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว   4) รับจ้ำงทั่วไป/ กรรมกร 

 5) เกษตรกร      6) นักเรียน/ นักศึกษำ 

 7) แม่บำ้น/ พ่อบ้ำน (อยู่บ้ำนเฉย ๆ)   8) ว่ำงงำน/ ไม่มีงำนท ำ 

 9) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................... 

1.5 ประสบกำรณ์ท ำงำน 

 1) ไม่เกิน 5 ปี     2) 5 – 10 ปี 

 3) 11 – 15 ปี     4) 16 – 20 ปี 

 5) มำกกว่ำ 20 ปี 

1.6 ช่องทำงกำรรับรู้นโยบำย/ แผนพัฒนำจังหวัดสู่กำรปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/ สัมมนำ   2) หนังสือเวียน/ หนังสือมอบนโยบำย 

 3) ประชุมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน   4) หนังสือก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

 5) กำรเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน  6) สื่อทำงสังคมออนไลน์ 

 7) หนังสือพิมพ์ และข่ำวสำรประชำสัมพันธ์  8) ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

 9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................... 

 
 

2.1 ท่ำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำรที่เกิดขึ้นในหมู่บ้ำน/ ชุมชนของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 

2.2 ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรนี้ มำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 

2.3 โครงกำรนี้ ตรงกับควำมต้องของท่ำนมำกน้อยเพียงใด 
 1) มำกที่สุด    2) มำก 
 3) ปำนกลำง    4) น้อย 
 5) น้อยที่สุด 



 

2.4 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส/ ตรวจสอบได้มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.5 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีประโยชน์ต่อท่ำนหรือชุมชน มำกน้อยเพียงใด  

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.6 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มคีวำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.7 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มกีำรก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนมำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.8 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของประชำชน และชุมชนมำกน้อย
เพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.9 ท่ำนคิดว่ำ โครงกำรนี้ประสบควำมส ำเร็จ บรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์มำกน้อยเพียงใด 

 1) มำกที่สุด    2) มำก 

 3) ปำนกลำง    4) น้อย 

 5) น้อยที่สุด 

2.10 ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นต่อโครงกำร 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



 

 
 
 

ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูนในภาพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม    
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม    
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ    
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม    
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ    
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม    

 

หำกให้ท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูน โดยให้คะแนนแต่ละข้อของยุทธศำสตร์ 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่ำนจะให้คะแนนจังหวัดเท่ำใด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร /กิจกรรม  
3. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม  
4. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร /กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
5. มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร /กิจกรรม  
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
7. กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ  
8. กำรแก้ปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
9. ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  

 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจังหวัดล าพูน 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 



 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ:์ ………………………………………………………………………………………………………………….… 
2. ต าแหน่ง: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. วันที่สัมภาษณ์: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ 
ค าชี้แจง 1. แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรายงานการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นี้ ใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานและน าผลที่ได้จากโครงการนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

แท้จริง ขอให้ท่านตอบแบบสัมภาษณ์ความเป็นจริงและความคิดเห็นท่ีแท้จริง ผลที่ได้รับจากการตอบแบบสัมภาษณ์
จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน 

 
 

1. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดล าพูน  
มีความส าเร็จและมีการด าเนินงาน และติดตามประเมินโครงการหรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 

2. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของ
จังหวัดล าพูนหรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 



 

3. แผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดล าพูนมีความสอดคล้องกันกับนโยบาย
รัฐบาลและแผนพัฒนาระดับชาติ หรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................. .............
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

4. ประชาชนและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการก าหนด หรือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดล าพูน หรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของบุคลากรใน
หน่วยงาน งบประมาณในการด าเนินงานที่เพียงพอและระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศที่ทันสมัยมีส่วนช่วย
สนับสนุนในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดล าพูน หรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

6. การน าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติติราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการด าเนินการอย่างไร มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 
 



 

7. ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัด
ล าพูนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด เป็นอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

8. แนวทางการพัฒนาจังหวัดล าพูนที่มีประสิทธิผล ควรเป็นอย่างไร 
....................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
ข้อเสนอแนะ  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพถ่ายการสัมภาษณ ์
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิจัยการติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 

(พ.ศ.2561 - 2565) 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ.ล าพูน ส านักงานจังหวัดล าพนู 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลูเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร/โทรสาร : 0-5356-2630 
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