บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนในระบบการบริ ห ารงานกิ จ การ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชน จํานวน 400 คน และกลุมผูบริหารและ
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 36 คน ขอมูลจากแบบสอบถามผูศึกษานํามา
ตรวจสอบความถูกตอง และนํามาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช
ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษานําเสนอ
ออกเปน 5 สวนดังนี้
4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ดังตารางที่ 4.1 – ตารางที่ 4.13)
4.2 การมีสวนรวมของภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนตามหลักธรรมาภิบาล เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากการ
สอบถามประชาชน ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในระบบการบริ ห ารงานและกิจการสาธารณะขององคการบริหารสว นจั งหวั ด ลําพูนตามหลัก
ธรรมาภิบาล รายละเอียดดังตารางที่ 4.14
4.3 การประเมินผลกระบวนการในการบริห ารงานและการจัดกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามบุคลากรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน และประชาชน ตามวัตถุประสงคขอที่ 2 คือ เพื่อประเมินผล
กระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
รายละเอียดดังตารางที่ 4.15 – ตารางที่ 4.20
4.4 ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการจัด กิจการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามบุคลากรขององคการ
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ลํ า พู น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อ ที่ 3 คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคในการ
บริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
4.5 ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ ห ารงานและการจั ด กิ จ การสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
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4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน จํานวน 36 คน และประชาชน จํานวน 400 คน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 – ตารางที่ 4.13
ดังนี้
1) บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
ตารางที่ 4.1 จํานวน และรอยละของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
27
9
36

รอยละ
75.0
25.0
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสวนใหญ
เปนเพศชาย รอยละ 75.0 และเปนเพศหญิง รอยละ 25.0
ตารางที่ 4.2 จํานวน และรอยละของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จําแนกตามอายุ
อายุ
อายุ 30 – 35 ป
อายุ 36 – 40 ป
อายุ 41 – 45 ป
อายุ 46 – 50 ป
อายุ 51 – 55 ป
อายุ 56 – 60 ป
รวม

จํานวน
3
7
5
8
8
5
36

รอยละ
8.3
19.4
13.9
22.2
22.2
13.9
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสวนใหญ
มีอายุระหวาง 46 – 50 ป และ อายุระหวาง 51 -55 ป เทากัน คือ รอยละ 22.2 รองลงมาคือ มีอายุ
ระหวาง 36 – 40 ป รอยละ 19.4 มีอายุระหวาง 41 – 45 ป และมีอายุระหวาง 56 – 60 ป เทากัน คือ
รอยละ 13.9 และมีอายุระหวาง 30 -35 ป รอยละ 8.3
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ตารางที่ 4.3 จํานวน และรอยละของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จําแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จํานวน
4
18
14
36

รอยละ
11.1
50.0
38.9
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสวนใหญ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 50.0 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 38.9
และอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 11.1
ตารางที่ 4.4 จํานวน และรอยละของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จําแนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
16,000 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
รวม

จํานวน
15
12
5
4
36

รอยละ
41.7
33.3
13.9
11.1
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสวนใหญ
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 16,001 – 20,000 บาท รอยละ 41.7 รองลงมาคือ มีรายไดระหวาง
20,001 – 25,000 บาท รอยละ 33.3 มีรายไดระหวาง 25,001 – 30,000 บาท รอยละ 13.9 และมีรายได
มากกวา 30,000 บาท รอยละ 11.1
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ตารางที่ 4.5 จํ า นวน และร อ ยละของบุ ค ลากรองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ลํ า พู น จํ า แนกตาม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ านในองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
ต่ํากวา 5 ป
5 – 10 ป
10.1 – 15 ป
15.1 – 20 ป
20.1 – 25 ป
รวม

จํานวน
7
9
4
13
3
36

รอยละ
19.5
25.0
11.1
36.1
8.3
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบวา กลุมตัวอยางบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสวนใหญ
ปฏิ บั ติ ง านอยู ใ นองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ระหว า ง 15.1 – 20 ป ร อ ยละ 36.1 รองลงมาคื อ
ปฏิ บัติ ง านอยู ใ นองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวัด 5 – 10 ป ร อ ยละ 25.0 ต่ํ า กวา 5 ป ร อยละ 19.5
ระหวาง 10.1 – 15 ป รอยละ 11.1 และระหวาง 20.1 – 25 ป รอยละ 8.3
ตารางที่ 4.6 จํานวน และรอยละของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน จําแนกตามตําแหนง
ตําแหนง
นายก อบจ.
รองนายก อบจ.
รองปลัด อบจ.
ผูอํานวยการกอง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
รวม

จํานวน
1
2
2
7
1
2
21
36

รอยละ
2.8
5.5
5.5
19.4
2.9
5.5
58.4
100.0
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จากตารางที่ 4.6 พบวา กลุมตัวอยางบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสวนใหญ
อยูในตําแหนงสมาชิกสภาฯ รอยละ 58.4 รองลงมาคือ ผูอํานวยการกอง รอยละ 19.4 รองนายกอบจ.
รองปลัดอบจ. และประธานสภาฯ จํานวนเทากัน คือ รอยละ 5.5 นายก อบจ. และประธานสภาฯ
จํานวนเทากันคือ รอยละ 2.9
2) ประชาชน
ตารางที่ 4.7 จํานวน และรอยละของประชาชน จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
294
106
400.0

รอยละ
73.5
26.5
100.0

จากตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 73.5 และ
เปนเพศหญิง รอยละ 26.5
ตารางที่ 4.8 จํานวน และรอยละของประชาชน จําแนกตามอายุ
อายุ
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
61 – 70 ป
รวม

จํานวน
29
101
158
108
4
400.0

รอยละ
7.3
25.3
39.4
27.0
1.0
100.0

จากตารางที่ 4.8 พบวา กลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป รอยละ
39.4 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 51 – 60 ป รอยละ 27.0 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 25.3 มีอายุ
ระหวาง 20 – 30 ป รอยละ 7.3 และมีอายุระหวาง 61 – 70 ป รอยละ 1.0
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ตารางที่ 4.9 จํานวน และรอยละของประชาชน จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา/เทียบเทา
มัธยมศึกษา/เทียบเทา
อนุปริญญา/เทียบเทา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จํานวน
1
217
159
4
9
10
400.0

รอยละ
0.3
54.3
39.8
1.0
2.3
2.5
100.0

จากตารางที่ 4.9 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งประชาชนส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษา/เทียบเทา รอยละ 54.3 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา/เทียบเทา รอยละ 39.8 ปริญญาโท
รอยละ 2.5 ปริญญาตรี รอยละ 2.3 อนุปริญญา/เทียบเทา รอยละ 1.0 และไมไดเรียน รอยละ 0.3
ตารางที่ 4.10 จํานวน และรอยละของประชาชน จําแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
เกษตรกร
รับจางทั่วไป
ขาราชการ
นักเรียน/นักศึกษา
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รวม

จํานวน
330
30
15
1
24
400.0

รอยละ
82.5
7.5
3.7
0.3
6.0
100.0

จากตารางที่ 4.10 พบว า กลุ มตั ว อย า งประชาชนส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกร
รอยละ 82.5 รองลงมาคือ รับจางทั่วไป รอยละ 7.5 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 6.0 ขาราชการ
รอยละ 3.7 และนักเรียก/นักศึกษา รอยละ 0.3
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ตารางที่ 4.11 จํานวน และรอยละของประชาชน จําแนกตามศาสนา
ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม
รวม

จํานวน
396
3
1
400.0

รอยละ
99.0
0.7
0.3
100.0

จากตารางที่ 4.11 พบวา กลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.0
รองลงมาคือ นับถือศาสนาคริสต รอยละ 0.7 และศาสนาอิสลาม รอยละ 0.3
ตารางที่ 4.12 จํานวน และรอยละของประชาชน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 3,000 บาท
3,001 – 7,000 บาท
7,001 – 11,000 บาท
11,001 – 15,000 บาท
มากกวา 15,000 บาท
รวม

จํานวน
87
134
95
63
21
400.0

รอยละ
21.7
33.5
23.8
15.8
5.2
100.0

จากตารางที่ 4.12 พบวา กลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมีรายไดระหวาง 3,001 – 7,000
บาท รอยละ 33.5 รองลงมาคือ 7,001 – 11,000 บาท รอยละ 23.8 มีรายไดต่ํากวา 3,000 บาท รอยละ
21.7 มีรายไดระหวาง 11,001 – 15,000 บาท รอยละ 15.8 และมีรายไดมากกวา 15,000 บาท รอยละ
5.2
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ตารางที่ 4.13 จํานวน และรอยละของประชาชน จําแนกตามสถานภาพทางสังคม
สถานภาพทางสังคม
ประชาชนทั่วไป
องคกรพัฒนาเอกชน
สื่อมวลชน
องคกร/กลุม (กํานัน ผูใหญบาน อบต. เทศบาล
กลุมแมบาน นักการเมืองทองถิ่น เปนตน)
รวม

จํานวน
126
3
4
267

รอยละ
31.5
0.8
1.0
66.8

400.0

100.0

จากตารางที่ 4.13 พบวา กลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญเปนองคกร/กลุม รอยละ 66.8
รองลงมาคือ ประชาชนทั่วไป รอยละ 31.5 สื่อมวลชน รอยละ 1.0 และองคกรพัฒนาเอกชน รอยละ
0.8
4.2 การมีสวนรวมของภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนตามหลักธรรมาภิบาล
การมีสวนรวมของภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนตามหลักธรรมาภิบาล เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากการ
สอบถามประชาชน ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในระบบการบริ ห ารงานและกิ จการสาธารณะขององคการบริหารสว นจั งหวั ด ลําพู นตามหลัก
ธรรมาภิบาล รายละเอียดดังตารางที่ 4.14 ดังนี้
การมีสวนรวมของภาคประชาชนในระบบการบริหารงาน และกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ผูศึกษาไดกําหนดระดับการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน 2 ระดับ
ดังนี้
ใช/เคย
2
คะแนน
ไมใช/ไมเคย 1
คะแนน
และกําหนดเกณฑการอานคาเฉลี่ยตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.33 มีสวนรวมอยูในระดับนอย/ต่ํา
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.34 – 1.66 มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.67 – 2.00 มีสวนรวมอยูในระดับมาก/สูง
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ตารางที่ 4.14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในระบบการบริหารงาน และกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
การมีสวนรวมของภาคประชาชน
1. ทานเคยเขารวมการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
2. ทานเคยไดแสดงความคิดเห็นในการประชุม เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นที่จัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัด
3. ทานเคยเขารวมในการทําประชาพิจารณ เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในเรื่องการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
4. ทานเคยไดแสดงความคิดเห็นในการทําประชาพิจารณ เพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
5. ทานมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ และกําหนดวาหมูบ าน/
ชุมชนของทานควรมีหรือทํากิจกรรมสาธารณะอะไรบาง เชน
การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน หรือการจัดใหมีบริการ
สาธารณะพื้นฐานตาง ๆ ในชุมชน เชน ถนน ระบบระบายน้ํา
ปองกันน้ําทวม เปนตน และเสนอแนวความคิดดังกลาวให
องคการบริหารสวนจังหวัดรับทราบและเขามาดําเนินการ
6. ทานไดรวมสรรหา คัดเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลในชุมชนที่
ทําหนาที่เปนตัวแทนของคนในชุมชนเกีย่ วกับกิจการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด (สจ., ประชาคม)
7. ทานเคยไดเขารวมการจัดทําประชามติขององคการบริหารสวน
จังหวัด เพื่อใหประชาชนรวมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินชีวติ ของประชาชน เชน การจัดทําโครงการที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือวิถีชีวิตของประชาชน

ใช/เคย
จํานวน
(รอยละ)
170
(42.5)
159
(39.8)

ไมใช/ไมเคย
จํานวน
(รอยละ)
230
(57.5)
241
(60.3)

167
(41.8)

233
(58.3)

138
(34.5)

262
(65.5)

290
(72.5)

110
(50.5)

198
(49.5)

202
(50.5)

164
(41.0)

236
(59.0)
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)
การมีสวนรวมของภาคประชาชน

ใช/เคย ไมใช/ไมเคย
จํานวน
จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
116
284
(29.0)
(71.0)
120
280
(30.0)
(70.0)
120
280
(30.0)
(70.0)
230
170
(57.5)
(42.5)

8. ทานไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินกิจกรรมสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
9. ทานเคยเขารวมการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายการจัดสรร
งบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัด
10. ทานเคยแสดงความคิดเห็นในการประชุม เพื่อกําหนดนโยบายและ
แผนการจัดสรรงบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัด
11. ทานเคยเขารวมการประชุมสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
จังหวัด
12. ทานเคยแสดงความคิดเห็น ความตองการในการจัดใหมีบริการ
222
สาธารณะในชุมชนหรือทองถิ่นของทานในการประชุมสภาทองถิ่นของ
(55.5)
องคการบริหารสวนจังหวัด
13. ทานเคยแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานของ อบจ. ผาน
115
สื่อมวลชน, วิทยุชุมชน และหนังสือพิมพ
(28.8)
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 1.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.29

178
(44.5)
285
(71.3)

จากตารางที่ 4.14 พบวา การมีสวนรวมของภาคประชาชนในระบบการบริหารงาน และ
กิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในภาพรวม ประชาชนมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.42 เมื่อพิจารณาการมีสวนรวมของประชาชนในดานตาง ๆ พบ
ดังนี้
- ประชาชนส ว นใหญ ร อ ยละ 72.5 มี ส ว นร ว มในการคิ ด ตั ด สิ น ใจ และกํ า หนดว า
หมู บ า น/ชุ ม ชนของท า นควรมี ห รื อ ทํ า กิ จ กรรมสาธารณะอะไรบ า ง เช น การรั ก ษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน หรือการจัดใหมีบริการสาธารณะพื้นฐานตาง ๆ ในชุมชน เชน ถนน ระบบ
ระบายน้ํา ปองกันน้ําทวม เปนตน และเสนอแนวความคิดดังกลาวให องคการบริหารสวนจังหวัด
รับทราบและเขามาดําเนินการ
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 57.5 เคยเขารวมการประชุมสภาทองถิ่น
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- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 55.5 เคยแสดงความคิดเห็น ความตองการในการจัดใหมี
บริการสาธารณะในชุมชนหรือทองถิ่นของทานในการประชุมสภาทองถิ่น
ขณะเดียวกัน พบวา มีกิจกรรมที่ประชาชนสวนใหญไมเคยมีสวนรวมในการบริหารงาน
กิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีดังนี้
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 71.3 ไมเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ
อบจ. ผานสื่อมวลชน วิทยุชุมชน และหนังสือพิมพ
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 71.0 ไมไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจกรรมสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 70.0 ไมเคยเขารวมการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัด
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 70.0 ไมเคยแสดงความคิดเห็นในการประชุม เพื่อกําหนด
นโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัด
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 65.5 ไมเคยไดแสดงความคิดเห็นในการทําประชาพิจารณ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทําบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 60.3 ไมเคยไดแสดงความคิดเห็นในการประชุม เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่จัดโดยองคการบริหารสวนจังหวัด
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 59.0 ไมเคยไดเขารวมการจัดทําประชามติขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เพื่อใหประชาชนรวมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน เชน การจัดทําโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือวิถีชีวิตของประชาชน
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 58.3 ไมเคยเขารวมในการทําประชาพิจารณ เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 57.5 ไมเคยเขารวมการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
- ประชาชนสวนใหญ รอยละ 50.5 ไมเคยรวมสรรหา คัดเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลใน
ชุมชนที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของคนในชุมชนเกี่ยวกับกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัด (สจ., ประชาคม)
จากตารางที่ 4.14 สรุปไดวากระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนไมสามารถเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดอยางทั่วถึง ขณะเดียวกันมีเพียงแกน
นําหรือผูนําชุมชนเทานั้น ที่เขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
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4.3 การประเมินผลกระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน
การประเมินผลกระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามบุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน และประชาชน ตามวัตถุประสงคขอที่ 2 คือ เพื่อประเมินผลกระบวนการ
ในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.15 – ตารางที่ 4.20 ดังนี้
ผูศึกษาแบงระดับการปฏิบัติงานจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ออกเปน 5 ระดับดังนี้ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยใหคะแนนเปน 5 4 3 2 1
และกําหนดเกณฑการอานคาเฉลี่ยตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 สามารถปฏิบัติไดในระดับนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 สามารถปฏิบัติไดในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 สามารถปฏิบัติไดในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 สามารถปฏิบัติไดในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 สามารถปฏิบัติไดในระดับมากที่สุด
1) บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
ตารางที่ 4.15 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกระบวนการในการบริหารงาน
และการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดานความพรอมในการ
บริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะ
กระบวนการในการบริหารงานและการ
จัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน
1. องคการบริหารสวนจังหวัดมีการ
บริหารงานกิจการสาธารณะสอดคลอง
กับประกาศคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น X = 3.83 S.D = 0.94

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน แปลผล
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
9
(25.0)

16
(44.4)

7
(19.4)

4
(11.1)

-

มาก
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)
กระบวนการในการบริหารงานและการ
จัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน
2. การบริหารงานกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตาม
หลักการบริหารธรรมาภิบาล และตาม
กรอบของกฎหมายในอํานาจและ
หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
X = 3.91 S.D = 0.69
3. มีการนําเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมมาใชในการจัด
กิจการสาธารณะ และใหบริการ
ประชาชน X = 4.05 S.D = 0.58
4. ครุภัณฑ คอมพิวเตอร เครือ่ งมือ
เครื่องใชตาง ๆ ในการดําเนินกิจการ
สาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดมีคุณภาพและพรอมใชงาน
X = 4.13 S.D = 0.59
5. การจัดกิจการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดมีงบประมาณ
ดําเนินการเพียงพอ
X = 3.94 S.D = 0.71
6. หนวยงานสวนกลางสามารถจัดสรร
งบประมาณมาใหองคการบริหารสวน
จังหวัดดําเนินการจัดกิจการสาธารณะ
อยางเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลอง
กับสภาพพืน้ ที่ X = 3.30 S.D = 0.57

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน แปลผล
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

7
(19.4)

19
(52.8)

10
(27.8)

-

-

มาก

7
(19.4)

24
(66.7)

5
(13.9)

-

-

มาก

9
(25.0)

23
(63.9)

4
(11.1)

-

-

มาก

7
(19.4)

21
(58.3)

7
(19.4)

1
(2.8)

-

มาก

-

13
(36.1)

21
(58.3)

2
(5.6)

-

ปาน
กลาง
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)
กระบวนการในการบริหารงานและการ มากที่สุด มาก ปานกลาง
จัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
สวนจังหวัดลําพูน
7. องคการบริหารสวนจังหวัดมีการ
ดําเนินงานจัดเตรียมความพรอมใหแก
เจาหนาที่ บุคลากร ในการดําเนินงาน
7
16
13
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดย
(19.4) (44.4) (36.1)
การอบรม ประชุมเตรียมความพรอม
และศึกษาดูงาน เปนตน
X = 3.83 S.D = 0.73
8. บุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัด รับรู และเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน
25
8
การปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ
(69.4) (22.2)
ขอบังคับตาง ๆ ในการจัดกิจการ
สาธารณะ X = 3.61 S.D = 0.64
9. เจาหนาที/่ บุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดมุงมัน่ ใหบริการดวย
7
23
5
ความเต็มใจ และมีความรับผิดชอบตอ
(19.4) (63.9) (13.9)
ภาระงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
X = 4.00 S.D = 0.67
10. องคการบริหารสวนจังหวัดมี
โครงสรางที่เหมาะสมในการ
8
21
7
(22.2) (58.3) (19.4)
ดําเนินงานจัดกิจการสาธารณะ
X = 4.02 S.D = 0.65
คาเฉลี่ยรวม 3.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47

นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน แปลผล
(รอยละ) (รอยละ)

-

-

มาก

3
(8.3)

-

มาก

1
(2.8)

-

มาก

-

-

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.15 พบวา กระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดานความพรอมในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะ
องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถปฏิบัติไดในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 เมื่อพิจารณาแตละ
กิจกรรม พบวา
- ครุภัณฑ คอมพิวเตอร เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ในการดําเนินกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีคุณภาพและพรอมใชงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13
- มีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชในการจัดกิจการสาธารณะ
และใหบริการประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05
- องคการบริหารสวนจังหวัด มีโครงสรางที่เหมาะสมในการดําเนินงานจัดกิจการ
สาธารณะ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02
- เจาหนาที่/บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดมุงมั่นใหบริการดวยความเต็มใจ
และมีความรับผิดชอบตอภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 4.00
- การจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดมีงบประมาณดําเนินการ
เพียงพอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94
- การบริหารงานกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปตามหลักการ
บริหารธรรมาภิบาล และตามกรอบของกฎหมายในอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91
- องคการบริหารสวนจังหวัดมีการบริหารงานกิจการสาธารณะสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.83
- องคการบริหารสวนจังหวัดมีการดําเนินงานจัดเตรียมความพรอมใหแกเจาหนาที่
บุคลากร ในการดําเนินงานใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยการอบรม ประชุมเตรียมความ
พรอม และศึกษาดูงาน เปนตน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83
- บุ ค ลากรขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด รั บ รู และเข า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ในการจัดกิจการสาธารณะ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.61
ขณะเดียวกัน ยังพบวา ประเด็นเกี่ยวกับ หนวยงานสวนกลางสามารถจัดสรรงบประมาณ
มาใหองคก ารบริห ารสวนจังหวัด ดําเนินการจัด กิจการสาธารณะอยางเพี ยงพอ เหมาะสม และ
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30
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จากตารางที่ 4.15 สรุ ป ได วา องค ก ารบริ ห ารสว นจั งหวั ด ลํ าพู น มี ค วามพร อ มในการ
บริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะในระดับมาก ทั้งในดานครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
ในการดําเนินกิจการสาธารณะ มีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชในการจัด
กิจการสาธารณะ และใหบริการประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัดมีโครงสรางที่เหมาะสมใน
การดําเนินงานจัดกิจการสาธารณะ และบุคลากรเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดมุงมั่น
ให บ ริ ก ารด ว ยความเต็ ม ใจ และมี ค วามรู ค วามเข า ใจในกิ จ การสาธารณะที่ จ ะจั ด ให บ ริ ก ารแก
ประชาชนเปนอยางดี
ตารางที่ 4.16 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกระบวนการในการบริหารงาน
และการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดานประสิทธิภาพในการจัดการ
กระบวนการในการบริหารงานและการ
จัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน
1. การจัดกิจการสาธารณะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน
X = 4.05 S.D = 0.71
2. กิจการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดทีจ่ ัดทําขึ้นมีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสม X = 3.61 S.D = 0.76
3. มีการประสานขอความชวยเหลือ
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ และ
องคกรตาง ๆ X = 3.69 S.D = 0.57
4. กิจการสาธารณะที่องคการบริหาร
สวนจังหวัด จัดทําขึ้นสามารถแกไข
ปญหา ความเดือนรอนของประชาชน
ได X = 3.83 S.D = 0.77

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน แปลผล
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
10
(27.8)

18
(50.0)

8
(22.2)

-

-

มาก

3
(8.3)

19
(52.8)

11
(30.6)

3
(8.3)

-

มาก

2
(5.6)

21
(58.3)

13
(36.1)

-

-

มาก

5
(13.9)

23
(63.9)

5
(13.9)

3
(8.3)

-

มาก
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ตารางที่ 4.16 (ตอ)
กระบวนการในการบริหารงานและการ มากที่สุด มาก ปานกลาง
จัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
สวนจังหวัดลําพูน
5. การจัดกิจการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหความสําคัญกับ
8
15
12
การประหยัด คุมคา เกิดผลประโยชน
(22.2) (41.7) (33.3)
สูงสุดแกประชาชน
X = 3.83 S.D = 0.81
6. กิจการสาธารณะที่องคการบริหาร
สวนจังหวัด ดําเนินการมีความทันสมัย
21
14
เปนธรรม และเปนทีย่ อมรับของ
(58.3) (38.9)
ประชาชน X = 3.55 S.D = 0.55
7. การจัดกิจการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัด มีการประชาสัมพันธ
9
19
เปดเผยขอมูลขาวสารการดําเนินกิจการ
(25.5) (52.8)
สาธารณะตรงไปตรงมา และตรวจสอบ
ได X = 2.97S.D = 0.80
8. การจัดกิจการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสอดคลองกับ
4
23
6
กฎหมาย ระเบียบขอบัญญัติ ที่ได
(11.1) (63.9) (16.7)
กําหนดไว X = 3.77 S.D = 0.76
9. การจัดกิจการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดมีอิสระในการ
16
11
ดําเนินงาน และปราศจากการครอบงํา
(44.4) (30.6)
ทางการเมือง X = 3.19 S.D = 0.82
คาเฉลี่ยรวม 3.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55

นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน แปลผล
(รอยละ) (รอยละ)
1
(2.8)

-

มาก

1
(2.8)

-

มาก

8
(22.2)

-

ปาน
กลาง

3
(8.3)

-

มาก

9
(25.0)

-

ปาน
กลาง
มาก
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จากตารางที่ 4.16 พบวา กระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดานประสิทธิภาพในการจัดการ องคการบริหารสวนจังหวัด
สามารถปฏิบัติไดในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 เมื่อพิจารณาแตละกิจกรรม พบวา
- การจัดกิจการสาธารณะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.05
- กิจการสาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัด จัดทําขึ้นสามารถแกไขปญหา ความ
เดือนรอนของประชาชนได อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83
- การจั ด กิ จการสาธารณะขององคก ารบริห ารสว นจัง หวัด ใหความสํ าคั ญกับ การ
ประหยัด คุมคา เกิดผลประโยชนสูงสุดแกประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83
- การจั ด กิจ การสาธารณะขององค ก ารบริ ห ารสว นจั ง หวั ด สอดคลอ งกับ กฎหมาย
ระเบียบขอบัญญัติ ที่ไดกําหนดไว อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77
- มีการประสานขอความชวยเหลือ สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ และองคกรตาง ๆ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69
- กิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดทําขึ้นมีคุณภาพ เหมาะสม อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61
- กิจการสาธารณะที่องคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการมีความทันสมัย เปนธรรม
และเปนที่ยอมรับของประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55
ขณะเดียวกับพบวา ประเด็นเกี่ยวกับการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดมีอิสระในการดําเนินงาน และปราศจากการครอบงําทางการเมือง อยูในระดับปานกลาง มี
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ
3.19 และการจั ด กิ จ การสาธารณะขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด มี ก าร
ประชาสัมพันธ เปดเผยขอมูลขาวสารการดําเนินกิจการสาธารณะตรงไปตรงมา และตรวจสอบ อยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97
จากตารางที่ 4.16 สรุปไดวา ประสิทธิภาพในการจัดการกิจการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูนมุงเนนบริการที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ใหความสําคัญกับการ
ประหยัด คุมคา เกิดผลประโยชนสูงสุดแกประชาชน กิจการสาธารณะที่ จัดทําขึ้นสามารถแกไข
ปญหา ความเดือนรอนของประชาชนได และการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบัญญัติ ที่ไดกําหนดไว
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ตารางที่ 4.17 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกระบวนการในการบริหารงาน
และการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดานหลักความรับผิดชอบ
กระบวนการในการบริหารงานและการ มากที่สุด มาก ปานกลาง
จัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
สวนจังหวัดลําพูน
1. การจัดกิจกรรมสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัด มีการ
5
21
10
มอบหมายงานใหฝายงานทีม่ ีหนาที่
(13.9) (58.3) (27.8)
รับผิดชอบเปนผูดําเนินการอยาง
เหมาะสม X = 3.86 S.D = 0.63
2. การจัดกิจการสาธารณะอยูภายใตการ
2
20
6
ตรวจสอบ ควบคุมของชุมชน และ
(5.6) (55.6) (16.7)
ประชาชน X = 3.30 S.D = 1.16
3. กรณีกจิ การสาธารณะที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดไดดําเนินการหรือ
จัดทําขึ้น สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน
5
20
6
องคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบ (13.9) (55.6) (16.7)
กับความผิดพลาดดังกลาว และเรงเขา
ไปดําเนินการแกไขปญหาโดยเรงดวน
X = 3.63 S.D = 1.01
คาเฉลี่ยรวม 3.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86

นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน แปลผล
(รอยละ) (รอยละ)

-

-

มาก

3
(8.3)

5
(13.9)

ปาน
กลาง

3
(8.3)

2
(5.6)

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.17 พบวา กระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดานหลักความรับผิดชอบ องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถ
ปฏิบัติไดในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 เมื่อพิจารณาแตละกิจกรรม พบวา
- การจัดกิจกรรมสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด มีการมอบหมายงานให
ฝายงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเปนผูดําเนินการอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86
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- กรณี กิ จ การสาธารณะที่องคก ารบริห ารสว นจัง หวั ด ไดดํา เนิ น การหรื อจัด ทําขึ้ น
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัด
รับผิดชอบกับความผิดพลาดดังกลาว และเรงเขาไปดําเนินการแกไขปญหาโดยเรงดวน อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63
- การจัดกิจการสาธารณะอยูภายใตการตรวจสอบ ควบคุมของชุมชน และประชาชน
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30
จากตารางที่ 4.17 สรุปไดวา หลักความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
ในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน มีการมอบหมายงานใหฝายงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเปน
ผูดําเนินการอยางเหมาะสม กรณีเกิดปญหาขึ้นองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเรงเขาไป
ดําเนินการแกไขปญหาโดยเรงดวน ขณะเดียวกันไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะอยางเปนรูปธรรม
ตารางที่ 4.18 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกระบวนการในการบริหารงาน
และการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน
กระบวนการในการบริหารงานและการ มากที่สุด มาก
จัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ)
สวนจังหวัดลําพูน
1. องคการบริหารสวนจังหวัด
ประชาสัมพันธใหองคกรประชาชนรับรู
ถึงการประชาคม และการจัดทํา
8
9
แผนพัฒนา โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ (22.2) (25.0)
ที่เกี่ยวของกับกิจการสาธารณะอยาง
ทั่วถึง X = 3.55 S.D = 0.99

ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน จํานวน แปลผล
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

14
(38.9)

5
(13.9)

-

มาก

60
ตารางที่ 4.18 (ตอ)
กระบวนการในการบริหารงานและการ มากที่สุด มาก ปานกลาง
จัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
สวนจังหวัดลําพูน
2. องคกรประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจเลือก
8
12
13
โครงการกิจการสาธารณะขององคการ
(22.2) (33.3) (36.1)
บริหารสวนจังหวัด
X = 3.61 S.D = 1.02
3. การดําเนินงานจัดทํากิจการสาธารณะ
เปดโอกาสใหองคกรประชาชนเขามามี
10
15
6
สวนรวม ไดแก การสอบถาม การประชา
(27.8) (41.7) (16.7)
พิจารณ การแสดงความคิดเห็น เปนตน
X = 3.83 S.D = 1.00
4. การมีสวนรวมของประชาชน
5
13
13
ปราศจากเงื่อนไขผูกมัดหรือขอผูกขาด
จากองคการบริหารสวนจังหวัด
(13.9) (36.1) (36.1)
X = 3.50 S.D = 0.91
คาเฉลี่ยรวม 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65

นอย นอยที่สุด
จํานวน จํานวน แปลผล
(รอยละ) (รอยละ)
3
(8.3)

-

มาก

5
(13.9)

-

มาก

5
(13.9)

-

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.18 พบวา กระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ดานการมีสวนรวมของประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัด
สามารถปฏิบัติไดในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 เมื่อพิจารณาแตละกิจกรรม พบวา
- การดําเนินงานจัดทํากิจการสาธารณะเปดโอกาสใหองคกรประชาชนเขามามีสวน
รวม ไดแก การสอบถาม การประชาพิจารณ การแสดงความคิดเห็น เปนตน อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.83
- องค กรประชาชนมีสวนรว มรับรู และรว มเสนอความเห็น ในการตัดสิน ใจเลือก
โครงการกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61
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- องคการบริหารสวนจังหวัดประชาสัมพันธใหองคกรประชาชนรับรูถึงการประชาคม
และการจัดทําแผนพัฒนา โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการสาธารณะอยางทั่วถึง
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55
- การมีสวนรวมของประชาชนปราศจากเงื่อนไขผูกมัดหรือขอผูกขาดจากองคการ
บริหารสวนจังหวัด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50
จากตารางที่ 4.18 สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานและการจัด
กิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนอยูในระดับมาก ทั้งนี้การดําเนินงานจัดทํา
กิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเปดโอกาสใหองคกรประชาชนเขามามีสวน
รวมในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น รวมรับรู และรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจเลือก
โครงการกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด และมีการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูถึงโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ เปนประจําตอเนื่อง
ตารางที่ 4.19 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกระบวนการในการบริหารงาน
และการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในภาพรวม
กระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
1. ดานความพรอมในการบริหารงานและการจัดกิจการ
สาธารณะ
2. ดานประสิทธิภาพในการจัดการ
3. ดานหลักความรับผิดชอบ
4. ดานการมีสวนรวมของประชาชน
รวม

X

S.D

แปลผล

3.86

0.47

มาก

3.61
3.60
3.62
3.67

0.55
0.86
0.89
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.19 พบวา กระบวนการในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในภาพรวม องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถปฏิบัติงานกิจการ
สาธารณะไดในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 เพราะองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีการจัด
โครงสรางฝายงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบการจัดกิจการสาธารณะอยางชัดเจน มีบุคลากรที่รับผิดชอบ
ภาระงานตาง ๆ อยางครอบถวน และพรอมปฏิบัติงาน แตขณะเดียวกันองคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูนยังประสบปญหาในดานงบประมาณที่มีไมเพียงพอตอการบริหารงานและการจัดกิจการ
สาธารณะ
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2) ประชาชน
ขอมูลจากการสอบถามประชาชนเปนขอมูลที่ศึกษาจัดทําขึ้น เพื่อใหประชาชนประเมิน
การจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ซึ่งผลการศึกษาพบดังนี้
ตารางที่ 4.20 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาชนตอ
การจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
ระดับความคิดเห็น
การจัดบริการสาธารณะขององคการ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
แปลผล
บริหารสวนจังหวัดลําพูน
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
1. แผนพัฒนาทองถิ่นที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทําขึ้นสอดคลองกับ
76
79
180
33
32
ปาน
(19.0) (19.8) (45.0) (8.3)
(8.0) กลาง
ความตองการของประชาชน และมี
ประโยชนสูงสุด X = 3.33 S.D = 1.11
2. กอนจัดทําโครงการ ๆ ตาง ที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และวิถีการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน เชน ที่ทิ้งขยะ
ขยายถนน เปนตน ทานคิดวาองคการ
54
89
139
78
40
ปาน
บริหารสวนจังหวัดจัดใหมีการทําประชา (13.5) (22.3) (34.8) (19.5) (10.0) กลาง
พิจารณและเปดโอกาสใหประชาชนได
แสดงความคิดเห็น ความตองการได
อยางเต็มที่ X = 3.09 S.D = 1.16
3. องคการบริหารสวนจังหวัดเปด
โอกาสใหประชาชนรวมฟง แสดง
ความคิดเห็น และความตองการในการ
39
74
166
69
52
ปาน
ประชุมเพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน
(9.8) (18.5) (41.5) (17.3) (13.0) กลาง
โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ
X = 2.94 S.D = 1.12
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ตารางที่ 4.20 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
การจัดบริการสาธารณะขององคการ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
แปลผล
บริหารสวนจังหวัดลําพูน
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
4. การจัดสรรงบประมาณขององคการ
บริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการ
ปาน
49
71
167
71
42
สาธารณะใหประชาชน มีความโปรงใส (12.3) (17.8) (41.8) (17.8) (10.5) กลาง
X = 3.03 S.D = 1.12
5. การจัดสรรงบประมาณขององคการ
บริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการ
ปาน
43
89
180
50
38
สาธารณะใหประชาชน เกิดประโยชน
(10.8) (22.3) (45.0) (12.5) (9.5) กลาง
สูงสุดตอประชาชน
X = 3.12 S.D = 1.07
6. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ดี
ปาน
31
91
169
67
42
สอดคลองกับความตองการ และคุมคา
(7.8) (22.8) (42.3) (16.8) (10.5) กลาง
X = 3.00 S.D = 1.06
7. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ
ประเภทตาง ๆ เชน หนังสือ แผนพับ
เอกสารทางราชการ ที่องคการบริหาร
54
67
165
75
39
ปาน
สวนจังหวัดจัดทําขึ้นและเผยแพร
(13.5) (16.8) (41.3) (18.8) (9.8) กลาง
เกี่ยวกับการจัดกิจการสาธารณะ
X = 3.05 S.D = 1.13
8. สาธารณะสมบัติที่จัดซื้อหรือลงทุน
โดยองคการบริหารสวนจังหวัด เชน
ถนน น้ําบาดาล คลองสงน้ํา อาคาร
49
93
149
68
41
ปาน
รถยนต เครื่องจักร เปนตน มีการใชงาน (12.3) (23.3) (37.3) (17.0) (10.3) กลาง
ที่คุมคา และเปนประโยชนตอประชาชน
X = 3.10 S.D = 1.13
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ตารางที่ 4.20 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
การจัดบริการสาธารณะขององคการ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
แปลผล
บริหารสวนจังหวัดลําพูน
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
9. องคการบริหารสวนจังหวัดไดจัดใหมี
กลไกหรือวิธีการใหประชาชนไดแจง
เหตุหรือปญหาที่เกี่ยวของกับการ
42
53
155
94
56
ปาน
จัดบริการสาธารณะ เชน ปญหาขยะ
(10.5) (13.3) (38.8) (23.5) (14.0) กลาง
ถนนชํารุด เปนตน อยางเพียงพอ
X = 2.82 S.D = 1.14
10. องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถ
แกไขปญหาทีเ่ กี่ยวของกับการจัดบริการ
32
52
166
75
75
ปาน
สาธารณะ เชน ปญหาขยะ ถนนชํารุด
(8.0) (13.0) (42.5) (18.8) (18.8) กลาง
ปญหาน้ําเนาเสีย เปนตน ไดอยางรวดเร็ว
และถูกตอง X = 2.72 S.D = 1.14
11. องคการบริหารสวนจังหวัด
ปฏิบัติงานโดยมุงบริการประชาชน
13
34
138
159
56
นอย
(8.5) (34.5) (39.8) (14.0)
อยางมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบ (3.3)
ได X = 2.47 S.D = 0.94
12. องคการบริหารสวนจังหวัด
16
50
134
143
57
ปฏิบัติงาน โดยใหความสําคัญกับการมี
นอย
สวนรวมของประชาชน
(4.0) (12.5) (33.5) (35.8) (14.3)
X = 2.56 S.D = 1.01
ปาน
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79
กลาง

65
จากตารางที่ 4.20 พบวา ประชาชนสวนใหญเห็นวา การจัดบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94 เมื่อพิจารณาแตละ
กิจกรรมในการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน พบดังนี้
- แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั ด ทํ า ขึ้ น สอดคล อ งกั บ ความ
ตองการของประชาชน และมีประโยชนสูงสุด อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33
- การจัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะ
ใหประชาชน เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12
- สาธารณะสมบัติที่จัดซื้อหรือลงทุนโดยองคการบริหารสวนจังหวัด เชน ถนน น้ํา
บาดาล คลองสงน้ํา อาคาร รถยนต เครื่องจักร เปนตน มีการใชงานที่คุมคา และเปนประโยชนตอ
ประชาชน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10
- กอนจัดทําโครงการ ๆ ตาง ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน เชน ที่ทิ้งขยะ ขยายถนน เปนตน ทานคิดวาองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีการทํา
ประชาพิจารณและเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น ความตองการไดอยางเต็มที่ อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09
- ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อประเภทตาง ๆ เชน หนังสือ แผนพับ เอกสาร
ทางราชการ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําขึ้นและเผยแพรเกี่ยวกับการจัดกิจการสาธารณะ อยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05
- การจัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดบริการสาธารณะ
ใหประชาชน มีความโปรงใส อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03
- ประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ดี สอดคลองกับความตองการ และคุมคา อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00
- องคการบริหารสวนจังหวัดเปดโอกาสใหประชาชนรวมฟง แสดงความคิดเห็น และ
ความตองการในการประชุมเพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94
- องคการบริหารสวนจังหวัดไดจัดใหมีกลไกหรือวิธีการใหประชาชนไดแจงเหตุหรือ
ปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสาธารณะ เชน ปญหาขยะ ถนนชํารุด เปนตน อยางเพียงพอ อยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82
- องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด สามารถแก ไ ขป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด บริ ก าร
สาธารณะ เชน ปญหาขยะ ถนนชํารุด ปญหาน้ําเนาเสีย เปนตน ไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง อยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72
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ขณะเดียวกัน พบวา ในประเด็นกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูนดานการปฏิบัติงาน โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน อยูในระดับ
นอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 และองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติงานโดยมุงบริการประชาชนอยาง
มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.47
จากตารางที่ 4.20 สรุปไดวา การจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน ประชาชนสวนใหญเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสามารถปฏิบัติไดในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้เพราะแผนพัฒนาทองถิ่นที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําขึ้น ยังไมสามารถ
ตอบสนองต อ งการ และแก ไ ขป ญ หาของประชาชนได อ ยา งแท จ ริ ง อี ก ทั้ ง บริ ก ารสาธารณะที่
ประชาชนไดรับยังไมมีคุณภาพ ขาดความตอเนื่อง และไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น ความตองการอยางเต็มที่
4.4 ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน
ปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามบุคลากรขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ตามวัตถุประสงคขอที่ 3 คือ เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานและการ
จัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
จากขอมูลการสอบถามบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนเกี่ยวกับปญหา
และอุปสรรคในการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
พบดังนี้
1. กฎหมาย ระเบี ย บ และขอบังคั บตาง ๆ ไมเ อื้อตอการจั ด บริ การสาธารณะใหแ ก
ประชาชน
2. การจัดบริการสาธารณะบางประเภทยังอิงอยูกับสวนกลาง เชน การถายโอนภารกิจ
ดานการจัดการศึกษา การจัดการมลพิษทางอากาศ ระบบชลประทาน เปนตน ทั้งนี้เพราะภารกิจ
ดังกลาวองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนไมมีบุคลากรชํานาญการดานนี้มารองรับ
3. งบประมาณในการจัด กิจ การสาธารณะขึ้ น อยูกับ สว นกลางเป น ผูกํ า หนด ทํ าให
องคก ารบริหารสวนจังหวัดไมอิสระในการจัด สรรงบประมาณ เพื่อจัดกิจการสาธารณะใหแ ก
ประชาชนไดอยางเต็มที่
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4. ภารกิจดานการจัดกิจการสาธารณะของสวนกลางที่โอนมาใหองคการบริหารสวน
จังหวัดลําพูน ไมมีความชัดเจน มีผลใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนไมสามารถนํามาปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได
5. การถายโอนภารกิจมาใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนสวนกลางไมโอนเงิน
และบุคลากรมาให มีผลใหองคการบริหารสวนจังหวัดไมมีความพรอมในการจัดกิจการสาธารณะ
ใหแกประชาชน
6. ผูบริหาร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ในระหวางการหาเสียงไดให
คํามั่นสัญญากับประชาชนวาจะจัดใหมีบริการสาธารณะตาง ๆ ขึ้น เมื่อไดเขามาดํารงตําแหนงกับไม
สามารถทําตามสั ญญาที่ให ไว กับประชาชนได ขณะที่ประชาชนยังคาดหวังที่จะไดรับบริก าร
สาธารณะอยู ต ลอดเวลา แต ใ นทางปฏิ บั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ไม มี ค วามสามารถหรื อ
ศักยภาพเพียงพอที่จะสรางหรือจัดใหมีกิจการสาธารณะใหแกประชาชนไดมากได ทั้งนี้เพราะ
องคการบริหารสวนจังหวัดยังมีขอจํากัดในดานบุคลากร งบประมาณ
7. การจัดกิจการสาธารณะยังไมสามารถสนองตอบความตองการ และแกไขปญหา
ความเดือนรอนของประชาชนไดเทาที่ควร
8. การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนถูกครอบงํา และถูกแทรกแซง
ทางการเมือง มีผลใหการบริหารจัดการกิจการสาธารณะไมโปรงใส มีกลุมผลประโยชนเขามา
เกี่ยวของ
9. องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนไมเนนการปฏิบัติงานเชิงรุก เนนแตตั้งรับ มีผลให
ไมสามารถทราบความตองการ หรือปญหาความเดือนรอนที่ประชาชนประสบ มีผลใหการจัด
กิจการสาธารณะไมตรงกับความตองการของประชาชน และไมสามารถแกไขปญหาความเดือน
รอนของประชาชนได
10. บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนยังขาดการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติตามภารกิจใหมที่ไดรับ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานตามภารกิจใหมที่ถาย
โอนมาใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
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4.6 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดลําพูน
1) บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
จากขอคําถามแบบปลายเปด กลุมผูบริหารและบุคลากรองคการบริห ารสวนจังหวัด
ลําพูน มีขอเสนอแนะสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน และการจัดกิจการสาธารณะ
ดังนี้
1. ควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด และหนวยงานระดับ
ทองถิ่นอยางจริงจัง เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา และพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ใหดีขึ้น
2. การจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจการสาธารณะ ควรเปดโอกาสใหฝายตาง ๆ ใน
องคการบริหารสวนจังหวัด และประชาชนไดมีการตรวจสอบ
3. ผูบริหารควรมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน และปฏิบัติงานเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง อีกทั้งรักษาคํามั่นสัญญาที่ไดไวใหกับประชาชน
4. ควรมีการปรับปรุง แกไข กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ใหมีความยึดหยุน คลองตัวมากยิ่งขึ้น
5. การจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ควรเนนความตองการของ
ประชาชน ปญหาของประชาชน ประหยัด และสรางประโยชนสุขใหกับประชาชนมากที่สุด
2) ประชาชน
จากข อคํ า ถามแบบปลายเปด ประชาชน มีขอเสนอแนะสํ า หรับเป น แนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงาน และการจัดกิจการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้
1. บริการที่ไดรับจากองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน เชน ระบบรางระบายน้ํา ถนน
อาคาร และงานกําจัดขยะ เปนตน ไมมีคุณภาพเทาที่ควร ชํารุดเสียไดงาย เกินระยะเวลาที่กําหนด
ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดควรตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจางของผูรับเหมาในการจัด
กิจการสาธารณะใหไดตามมาตรฐาน
2. องคการบริหารสวนจังหวัดควรเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผน การบริหารงาน และการจัดกิจการสาธารณะอยางทั่วถึง
3. องค การบริ ห ารส วนจั งหวัด ควรมีการประชุมสัญจร หรือการทําประชาพิจารณ
สัญจร เพื่อใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่นตาง ๆ ที่อยูหางไกลไดเขารวม และรับรูถึงการทํางานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดได
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4. การจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดควรจัดใหมีอยางทั่วถึง และ
ครอบคลุมกับปญหาของประชาชน
5. องคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ใน
การบริหารงาน และการจัดกิจการสาธารณะใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
6. องคการบริหารสวนจังหวัดควรลงพื้นที่เขามาหาประชาชนมากขึ้น เพื่อที่จะไดรับรู
ถึงความตองการและปญหาของประชาชน เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดจากประชาชนไปกําหนดแผนงาน
โครงการตาง ๆ
7. องคการบริหารสวนจังหวัดควรเปดโอกาสใหหมูบาน ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา
โครงการพัฒนา หรือบริหารเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร เพื่อที่ประชาชนจะไดพัฒนาชุมชน
ดวยตนเอง และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางโปรงใส และคุมคากับเงินงบประมาณที่ไดรับ

