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หลักการและเหตุผล   
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถ่ินและแผนพัฒนาท้องถ่ินสามปี  เป็นเครื่องมือในการน าไปพัฒนาท้องถ่ิน

ให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยจะต้องวางแผนให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินจึงจะ
สามารถน ามาพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงมีความจ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อให้เกิดการระดมสมอง  เสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ ท าให้เทศบาลสามารถทราบสภาพปัญหาและ      
ความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนในท้องถ่ิน  น าไปจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปี  เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ              
ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด าเนินการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี        
โดยประชาคมเมืองทุ่งสงมีส่วนร่วมในการจัดท าต้ังแต่ปี พ.ศ.2548  และทบทวนเป็นประจ าทุกปี   

ดังนั้น การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 7-255 9)       
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง นอกจากการส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนจากชุมชนโดยการประชุม
สภาชุมชนโดยตรงแล้ว ก็ยังต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556–
2558) เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยประชาคมมีส่วนร่วมในการทบทวนอย่างแท้จริง     

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จึงต้องจัดท าโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  เพื่อระดมความคิดเห็น 
ทบทวนปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ศักยภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  ( SWOT)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและน ามาจัดท าแผนพัฒนาสามปี        
(พ.ศ.2557-2559)    
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพื่อให้ความรู้แก่ประชาคมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและทบทวนแผนพัฒนาสามป ี

2.  เพื่อให้ความรู้แก่ประชาคมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงและ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาคมเมืองทุ่งสง  ประกอบด้วย 

  1. นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง    
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือผู้แทน 
3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

 

1๐. โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  ครั้งท่ี  1/2556 
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 6. ประธานกรรมการองค์การบริหารชุมชน  และผู้แทนกรรมการองค์การบริหารชุมชนใน
เขตเทศบาล  18 ชุมชน   
 7. ผู้แทนเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองในเขตเทศบาล   
 8. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 9. ชมรม สมาคม มูลนิธิ สื่อมวลชน 
10. ผู้ทรงคุณวุฒิ   
11. ผู้แทนธุรกิจภาคเอกชน 
12. ผู้แทนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล 
13. เครือข่ายพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 

 

เป้าหมายโครงการ  (เป้าหมาย , ผู้มีส่วนได้เสีย) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ เป้าหมายท่ีได้รับ 

1.  ตัวชี้วัดท่ี  1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   คน 120 121 
2.  ตัวชี้วัดท่ี  2 การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม 5 ระดับ มาก มาก 
 

 เปูาหมาย โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  ครั้งที่  1/255 6เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ  
ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา  ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557-2559)  เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ 2 ตัว ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดท่ี 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   
     เปูาหมายที่ตั้งไว้    จ านวน    120  คน  
     เปูาหมายที่ได้รับ(ผู้เข้าร่วมประชุม)  จ านวน    121  คน  
     แสดงว่าโครงการท่ีตั้งบรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 
 ตัวชี้วัดท่ี 2 การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม  
     เปูาหมายที่ตั้งไว้    อยู่ระดับมาก  
     เปูาหมายที่ได้รับ(ผู้เข้าร่วมประชุม)  อยู่ระดับมาก  
     แสดงว่าโครงการท่ีตั้งบรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

สถานท่ีด าเนินการ 
  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันที่  22   เมษายน  2556 

 

          งบประมาณด าเนินการ 
       ๓๖,๕๐๒.๕๐ บาท 
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 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  และทุกกอง / ฝ่าย / งาน  

 

       การด าเนินการ 
1. เอกสาร อุปกรณ์การประชุม 
- จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
- เตรียมเอกสารความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม 
2. ค าสั่ง  
- แต่งตั้งคณะท างาน 
- ส่งหนังสือเชิญประชุมประชาคม 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
- ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
4. สรุปผลและรายงานผลการประชุม 

 
กิจกรรมขั้นตอนการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งท่ี 1/2556 

1. นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กล่าวเปิดประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง  ครั้งที่ 1/2556   และรายงานผลการพัฒนาเมืองทุ่งสง 

2. ช้ีแจงข้ันตอนก าหนดการประชุมประชาคมและบรรยายสรุปให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน     
พัฒนาเมือง ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ,นโยบายรัฐบาล ,             
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร  สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช             
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  

3. ที่ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
4. แบ่งกลุ่มออกเป็น  4 กลุ่ม  ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอปัญหาความต้องการ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เทศบาลเมือง
ทุ่งสง   เพื่อน ามาก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมประชาคมหมุนเวียนแสดงความคิดเห็นได้ทั้ง  4  กลุ่ม    

กลุ่มท่ี 1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ 
                                  การกีฬา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
กลุ่มท่ี  2  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  
                                 สู่เมืองน่าอยู่   
กลุ่มท่ี  3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม สู่คุณภาพชีวิตที ่
                                 ดีกว่า  
กลุ่มท่ี  4  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการองค์กรรองรับ 
                                 ความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ   
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5. น าผลสรุปที่ได้จากการน าเสนอปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ        
ประชาคมเมืองทุ่งสง  มาก าหนดให้เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง                     
ทั้ง  4  ยุทธศาสตร์   

6. แปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ  (ข้ันเสนอโครงการ)  โดยให้ตัวแทนชุมชนทุกชุมชน 18 ชุมชน  
และองค์กรต่าง ๆ น าเสนอโครงการต่อผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน         
ความคิดเห็น 

7. จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  เทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยน าโครงการต่าง ๆ          
ที่ประชาคมเมืองทุ่งสงน าเสนอมาจัดลงตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสง ทั้ง 4  
ยุทธศาสตร์  ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)   

 
ขั้นตอนการประเมินผล 
โครงการ ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ           

ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี           
(พ.ศ.2557-2559) ในครั้งนี้ งานวิจัยประเมินผล ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับมอบหมาย ตามค าสั่งเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ 319/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556  ให้เป็นคณะกรรมฝุายติดตามและประเมินผล โครงการ
ดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมินดังนี้ 

 

๑. ขอบเขตการประเมิน 
 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  เกี่ยวกับ โครง การ ประชุม

ประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา 
ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) มีขอบเขต            
การประเมิน คือ 
   ๑.๑   ขอบเขตด้านเน้ือหา  เป็นการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา กระบวนการจัด
ประชุมประชาคมและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรผู้ด าเนินการประชุม
ประชาคมในครั้งนี้  ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมประชาคม และ ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ในการจัดประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง   

๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร   ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 
1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ในครั้งนี้ 

๑.๓  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  จัดเก็บข้อมูล ผู้เข้าร่วมประชุม โครง การ ประชุมประชาคม        
เมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก  ๒  แหล่ง คือ 

๒.๑  ข้อมูลทุติยภูมิ   ได้ท าการศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ โครง การ ประชุมประชาคม        
เมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)และเอกสารประกอบการ
ประชุมประชาคมในครั้งนี้ 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้า ร่วมประชุม โครง การ ประชุมประชาคม        
เมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
 

๓. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุม โครงการ ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) จากผู้เข้าประชุมท้ังหมด 121 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) จากการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด และสามารถ     
เก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 50 ชุด คิดเป็น 50 % 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในท าการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เนื้อหา กระบวนการจัดประชุมประชาคมและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากรผู้ด าเนินการประชุมประชาคมในครั้งนี้ ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมประชาคม และ ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ ในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง   

 

๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามขั้นตอนดังนี้  

๕.๑  คณะผู้ประเมิน โดยเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองทุ่งสง 
๕.๒  ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล              

เพื่อประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
  

  ๖ . การประมวลผลข้อมูล 
การประมวลผ ลส าหรับ การประเมินผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา กระบวนการจัดประชุม

ประชาคมและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรผู้ด าเนินการประชุม
ประชาคมในครั้งนี้ ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมประชาคม และ ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ในการจัดประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง  ในครั้งนี้ ส าหรับค าถามปลายปิดใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล
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ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถ่ีของทุกตัวแปร      
แล้วค านวณ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น  
 ๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วข้ันตอนต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  ๗.๑  วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา กระบวนการจัดประชุมประชาคมและ
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรผู้ด าเนินการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 
ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมประชาคม และ ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง      
แล้วหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการแล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางและการบรรยาย 
    ๗.๒ หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  เกี่ยวกับ ระดับความ คิดเห็นของผู้เข้า ร่วม
ประชุม โครงการ ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนด
ประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)  ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 

แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากโครง การ ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อ
รับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) แบ่งข้อหัวการประเมินออกเป็น ๓  ระดับ  มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย     ระดับความคิดเห็น 
      4.51 – 5.00 หมายถึง      ระดับมากที่สุด  

3.51 – 4.50  หมายถึง      ระดับมาก  
2.51 – 3.50 หมายถึง      ระดับปานกลาง  
1.51 – 2.50  หมายถึง      ระดับน้อย  
1.00 – 1.50 หมายถึง      ระดับน้อยที่สุด  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลเมืองทุ่งสง 

  

        ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการประชมุประชาคมเมืองทุ่งสง      
ครั้งท่ี 1/2556  
 จากการประมวลผลแบบสอบถามด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา/กระบวนการจัดประชุมประชาคม
และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ร่วมทั้งความพึงพอใจต่อโครงการ
ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็น          
การพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ 
 

 
 

แบบท่ี 1 แบบสอบถามประเมินผลโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งท่ี 1/2556  เพ่ือรับทราบ
ปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานะของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน ร้อยละ 
1. ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 14.0 
2. ชุมชน/กองทุนชุมชนเมือง/เครือข่ายองค์กรชุมชน/ผู้แทนกลุ่ม

อาชีพ/สื่อมวลชน/อสม. 
33 66.0 

3. ภาคธุรกิจ/เอกชน/ชมรม/มูลนิธิ/สโมสร 6 12.0 
4. ผู้น าศาสนา/ปราชญ์ชาวบ้าน 2 4.0 
5. อื่นๆ  2 4.0 

รวม 50 100.0 
 

อภิปรายผล    
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุสถานะของผู้เข้าร่วมประชุม ฯ  ชุมชน/กองทุนชุมชนเมือง/
เครือข่ายองค์กรชุมชน/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ/สื่อมวลชน/อสม. จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0             
ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ภาคธุรกิจ/เอกชน/ชมรม/มูลนิธิ/สโมสร 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และผู้น าศาสนา/ปราชญ์ชาวบ้านและอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็น 4.0 
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ตอนท่ี 2  ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา/กระบวนการจัดประชุมประชาคมและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
ประชุม 
ตารางท่ี 2 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา/กระบวนการจัดประชุมประชาคมและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ประเด็นค าถาม  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม เช่น ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วม
วางแผนในกระบวนการปรับปรุงและจัดท าการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 

3.96 0.57 มาก 

2. เนื้อหา/กระบวนการประชุมประชาคมมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในท้องถ่ิน 

4.08 0.63 มาก 

3. ในการประชุมประชาคมในครั้งนี้สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมืองทุ่งสงจากทุกภาคส่วน 

4.72 4.27 มากที่สุด 

รวม 4.25 1.82 มาก 
 

อภิปรายผล 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ 
ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี          
(พ.ศ.2557-2559) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา/กระบวนการจัดประชุมประชาคมและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย  
ไดด้ังนี้  

1. ในการประชุมประชาคมในครั้งนี้สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทุ่งสงจาก      
ทุกภาคส่วน ค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2. เนื้อหา/กระบวนการประชุมประชาคมมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนในท้องถ่ิน ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก 

3. ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วม เช่น ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนในกระบวนการปรับปรุง
และจัดท าการประชุมประชาคมในครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก 

 

ตอนท่ี 3  ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรผู้ด าเนินการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 
ตารางท่ี 3 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรผู้ด าเนินการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 

 

ประเด็นค าถาม  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหา 3.98 0.71 มาก 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเป็นที่น่าสนใจ 4.82 5.69 มากที่สุด 
3. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.08 0.66 มาก 
4. ความชัดเจนในการบรรยาย 4.02 0.62 มาก 

5. การควบคุมภายในห้องประชุม 3.96 0.78 มาก 

6. การรักษาเวลา 4.00 0.67 มาก 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                            
 

 

   
   

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 

654 

ประเด็นค าถาม  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

7. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยภาพรวม 4.06 0.65 มาก 

รวม 4.13 1.40 มาก 
 

อภิปรายผล 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ 
ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี          
(พ.ศ.2557-2559) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรผู้ด าเนินการประชุมประชาคมในครั้งนี้ ในภาพรวม  
ค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ไดด้ังนี้  

1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเป็นที่น่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.82 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก 
3. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก 
4. ความชัดเจนในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก 
5. การรักษาเวลา ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 
6. ความรอบรู้ในเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับมาก 
7. การควบคุมภายในห้องประชุม ค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก 

 

ตอนท่ี 4  ด้านความพึงพอใจต่อการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 
ตารางท่ี 4 ด้านความพึงพอใจต่อการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 
 

ประเด็นค าถาม  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. สถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมประชาคมในครั้งนี้ 3.98 0.10 มาก 
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุมประชาคม 3.92 0.63 มาก 
3. เอกสารประกอบการประชุมประชาคมมีความพร้อมและสามารถอธิบาย
ประเด็นเนื้อหาในการประชุมในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน 

4.00 0.72 มาก 

4. อาหารและเครื่องดื่ม 4.06 0.71 มาก 

5. ระยะเวลาการประชุม โดยทั่วไปเหมาะสมกับหัวข้อ หรือเนื้อหาสาระ 3.98 0.10 มาก 

6. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้ 3.98 0.10 มาก 

รวม 3.99 0.34 มาก 
 

อภิปรายผล 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ 
ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี          
(พ.ศ.2557-2559) มีความพึงพอใจต่อการประชุมประชาคมในครั้งนี้ ในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 3.99           
อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ไดด้ังนี้  

1. อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก 
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2. เอกสารประกอบการประชุมประชาคมมีความพร้อมและสามารถอธิบายประเด็นเนื้อหาในการ
ประชุมในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 

3. สถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมประชาคม , ระยะเวลาการประชุม โดยทั่วไปเหมาะสมกับหัวข้อ 
หรือเนื้อหาสาระ และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการประชุม ค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับ
มาก 

4. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุมประชาคม ค่าเฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับมาก 
 
ตอนท่ี 5  สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมทั้ง 3 ด้าน ในครั้งนี้ 
ตารางท่ี 5 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมทั้ง 3 ด้าน ในครั้งนี้ 
 

ความคิดเห็น  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ด้านท่ี 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา/กระบวนการจัดประชุมประชาคม
และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม 

4.25 1.82 มาก 

ด้านท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรผู้ด าเนินการประชุมประชาคมใน
ครั้งนี้ 

4.13 1.40 มาก 

ด้านท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 3.99 0.47 มาก 
รวม 4.12 1.23 มาก 

 

อภิปรายผล 
 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมทั้ง 3 ด้าน ในครั้งนี้  ในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.12          
อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ไดด้ังนี้  

1. ด้านท่ี 1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา/กระบวนการจัดประชุมประชาคมและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก 

2. ด้านท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรผู้ด าเนินการประชุมประชาคมในครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย 4.13 
อยู่ในระดับมาก 

3. ด้านท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการประชุมประชาคมในครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับมาก 
 

ตอนท่ี 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ความคิด ในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 
ตารางท่ี 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ความคิด ในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 1/2556 

 

ประเด็นค าถาม 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ความคิด ในการจัดประชุม

ประชาคมเมืองทุ่งสง 
1. ท่านได้อะไรจากการเข้าร่วมประชุมประชาคม       
ในครั้งนี้ 

1.1  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละชุมชน 
การได้ใช้ความคิดเห็นร่วมกัน ได้รับรู้ข้อมูล การอยู่
ร่วมกันในสังคม เกิดการเรียนรู้  
1.2 รับรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
1.3 รับรู้ถึงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มยุทธ์ศาสตร์
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ประเด็นค าถาม 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ความคิด ในการจัดประชุม

ประชาคมเมืองทุ่งสง 
ดีมาก และได้รับความรู้ที่หลากหลาย 
1.4 รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ และความต้องการของแต่
ชุมชน  
1.5 ได้เสนอปัญหาในชุมชนของตนเอง 
1.6 ได้รับความรู้ สิ่งใหม่ๆ เพิ่มข้ึนสิ่งที่ไม่รู้กลับรู้
กระจ่างขึ้น รู้ปัญหาที่ทางเทศบาลก าลังแก้ไข
ร่วมกับทางชุมชน 
1.7 น าไปใช้ในการจัดท าแผนชุมชน 
1.8ได้รับทราบสภาพปัญหาในการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน ที่สมควรได้รับอย่างเหมาะสม
และทันตามเวลา 
1.9 ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
1.10 เป็นตัวแทนของชุมชนเพื่อเสนอความ
ต้องการของชุมชน 

2. ท่านต้องการอะไรจากการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 2.1 การจัดท าแผนในครั้งนี้ควรน าไปใช้ได้จริง 
2.2 ต้องการให้เทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทุกๆ ด้าน 
2.3 ต้องการให้แก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาที่ได้
น าเสนอไป  
2.4 การประชุมประชาคมในครั้งนี้ควรน าปัญหาไป
ปฏิบัติและพัฒนาบ้านเมืองอย่างจริงจัง 
2.5  อ.ส.ม.มีสวัสดิการ อ.ส. คือ อาสา เดือนละ 6 
บาท แต่คณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนไม่ได้
รับสิทธ์ิอะไร 
2.6 ต้องการให้เทศบาลปรับปรุงเรื่องห้องสมุด
ประชาชนของเทศบาล เช่น เรื่องความทันสมัยของ
หนังสือ อาคารสถานที่ให้มีระบบมากกว่าที่เป็นอยู่  
ต้องเป็นสถานที่ส าหรับอ่านหนังสืออย่างเดียว   
อย่าให้วัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมในเรื่องอื่นๆ นอกจากการ
ค้นคว้าหาความรู้  
3.6 อยากเห็นการพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาใน
การจัดประชุมประชาคมในครั้งต่อไป) 

3.1 ปรับปรุงห้องน้ าประจ าห้องประชุมเทศบาล 
3.2 การจัดการตลาดให้ดีกว่าเดิม เพราะทุกวันน้ี
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ประเด็นค าถาม 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ความคิด ในการจัดประชุม

ประชาคมเมืองทุ่งสง 
ไม่รู้ว่าเป็นถนนหรือส าหรับรถสัญจรหรือเป็นที่
ส าหรับให้แม่ค้าขายของ 
3.2  เอกสารประกอบการประชุมควรจัดท าเป็น
ภาพสี 
3.3  อยากให้จัดประชุมนอกสถานที่ เพราะการ
ประชุมในเทศบาลจะท าให้คนที่มาประชุม หนีกลับ
หมด 
3.4 ขอให้จัดประชุมประชาคม 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 
3.5 ให้มีกลุ่มวิทยาการหลากหลายองค์ความรู้ใน
การน าเสนอ 
3.6 อยากให้นักการเมืองท้องถ่ินเข้าร่วมประชุม 
3.7 ให้ทุกๆ ฝุายที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกันทุกๆ คน 
3.8 ในการประชุมไม่ควรมีเนื้อหาด้านวิชาการมาก
จนเกินไป เพราะอาจจะสร้างความไม่เข้าใจและ
เบื่อหน่ายในการประชุม 
3.9 ควรเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีช่ือเสียงมาเป็น
วิทยากรบ้าง 
3.10 วิทยากรมีความส าคัญต่อการประชุมมาก 
ควรสร้างความน่าสนใจให้มากกว่าน้ี 
3.11 ควรแยกปัญหาระหว่างการท างานของ
เทศบาลกับชุมชน 
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ตอนท่ี 7   ผลสรุปที่ได้จากการน าเสนอปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาคม        
เมืองทุ่งสงมาก าหนดให้เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง  4  ยุทธศาสตร์   
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  

และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
1. ด้านการศึกษา 

1.1. ด้านภาษอังกฤษและภาษาจีนเพื่อรองรับอาชีพ 
1.2. เด็กนักเรียนเขียนหนังสือไม่และอ่านหนังสือไม่ออก ประถมศึกษาปีที่ 1-6 
1.3. โต๊ะเก้าอี้ไม่เพียงพอ (ทุกระดับช้ัน หมายเหตุ โรงเรียนรีสอร์ทเด็กอนุบาลไม่มีโต๊ะต้องนอนเขียน

หนังสือ) 
1.4. น าโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลให้มาอยู่ ณ จุดเดียวกัน 
1.5. โรงเรียนเทศบาลควรปรับปรุงห้องน้ าให้สะอาด 
1.6. สอนเสริมนักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้า/สมาธิสั้น  
1.7. ดูแลเรื่องอาหารให้ครบหมู่และถูกหลักโภชนาการ 
1.8. เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา(เร่ร่อน/เด็กก าพร้า) 
1.9. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.10. พัฒนาเด็กทุกระดับความสามารถ (ทั้งเด็กที่เรียนเก่งและเรียนไม่เก่ง) 
1.11. พัฒนาเด็กพิเศษให้มีสถานที่ในการเรียน 
1.12. คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
1.13. NT ต่ า (National Test) คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน เพื่อการ

ประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบก ากับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

1.14. จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้ครอบคลุมทั้ง 19 ชุมชน ตลอดทั้งการฝึกอบรม
ด้านอาชีพด้วย (ท าอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม) 

1.15. สอนพิเศษทุกโรงเรียน (โดยคิดค่าล่วงเวลาให้ครูแต่ไม่ให้เก็บค่าเรียนพิเศษจากนักเรียน) 
1.16. ดูแลนักเรียนให้เหมือนบุตรหลานของท่าน 
1.17. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ (ตั้งแต่ผู้บริหาร-ครู-นักการ

ภารโรง) 
2. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 

2.1  ผู้ปกครอง ไม่ค่อยน าเด็กเข้าวัด ฟังธรรม ท าบุญ 
2.2  ผู้ใหญ่ไม่ค่อยเข้าวัด (รณรงค์สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าวัด) 
2.3  พระสงฆ์ขาดจริยธรรม (ไม่ปฏิบัติในวินัยสงฆ์) เช่น การเดินบิณฑบาต พระกับแม่ค้าร่วมมือกัน
ในการประชาชนเข้ามาซื้อของใส่บาตรแล้วน าจ าหน่ายอีกครั้ง 
2.4  นักเรียนไม่มีความรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรม  ศาสนา 
2.5  เด็กรับวัฒนธรรมต่างชาติมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันโดยไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  

และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
2.6  ผู้ปกครองไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนเอง 
2.7  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม ของทุกชุมชนและเทศบาลให้มีการด าเนินการ
จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนกับเทศบาล 
2.8  ส่งเสริม สนับสนุนลานวัฒนธรรมของเทศบาลร่วมกับชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง ในเรื่องของดนตรี 
นาฏศิลป์ ร้องเล่นเต้นร า ดีดสีตีเปุา (เลียนแบบรายการชิงช้าสวรรค์) 
2.9  การประกวดนางสงกรานต์ ลอยกระทง  ผู้เข้าประกวดต้องมีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
เท่านั้น 
2.10 ท านุ บ ารุง วัดวาอาราม ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

3. การกีฬาแบบบูรณาการ 
3.1  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการออกก าลังกาย 
3.2  ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมกลุ่มออกก าลังกาย 
3.3  ขาดการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา 
3.4  ขาดการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนออกก าลังกาย (ในกลุ่มเด็กอ้วน) 
3.5  เจ้าหน้าที่ด้านการกีฬาไม่เพียงพอ 
3.6  ขาดเจ้าหน้าประจ าสนาม เช่น ผู้ตัดสิน  , โฆษกพากยม์วย ฟุตบอล 
3.7  ขาดลานกีฬาประจ าชุมชน (ควรสร้างลานกีฬาให้ครอบคลุมทุกชุมชน) 
3.8  จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีของเทศบาลทุกประเภทที่มีการฝึก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม 
ป้องกันสาธารณภัย สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ปัญหาความต้องการ วิธีการแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันจัดวางผังเมือง 

- การพัฒนาชุมชนขาดการรวบรวมข้อมูล
พ้ืนของฐานชุมชน 

- ทุกชุมชนร่วมระดมความคิด/สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการจัดท าผังชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนา
ชุมชนทั้ง 18 ชุมชน 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- สภาพถนนช ารุด ท่อระบายน้ าอุดตัน 

- ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้สามารถใช้ได้ในทุก
ฤดูกาล พร้อมระบบระบายควบคู่กัน 

- ไฟฟ้าแสงสว่างตามซอยไม่เพียงพอ - ขยายเขตไฟฟูา/ปรับปรุงระบบแสงสว่างให้
เพียงพอ 

- ระบบประปาไม่ครอบคลุม 
- ระบบประปาชุมชนแรงดันน้ าน้อยและน้ ามี

สีข้นขุ่น 

- ขยายเขตประปาและปรับปรุงระบบประปา
ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม 

ป้องกันสาธารณภัย สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ปัญหาความต้องการ วิธีการแก้ไขปัญหา 

รักษาสิ่งแวดล้อม 
- ขยะส่งกลิ่นเหม็น พ้ืนท่ีหลังเขา 
- รถเก็บขนขยะมีน้ าเสียจากขยะรั่วไหลตาม

พ้ืนถนน 
- ขาดการคัดแยกขยะ 
- ถังขยะช ารุด 

 
 

- ถนนสายริมทางรถไฟสายกันตังขาดความ
สวยงาม 

- ต้นไม้ริมคลองท่าโหลนรก 
- น้ าเนาเสียจากการปล่อยน้ าเสียจาก

ครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
- ประชาชนเผาขยะพิษ 
- สัตว์เลี้ยงสร้างความร าคาญ 
- พ้ืนท่ีในชุมชนขาดความสะอาด ความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

- ปรับปรุงระบบการขนส่งของรถขยะให้มี
ประสิทธิภาพไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ าเสียจากขยะ 

- รณรงค์สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคักแยกขยะ 

- สร้างจิตน านึกให้ประชาชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบทางสายกันตังให้

สวยงามและจัดภูมิทัศน์ริมคลองท่าโหลน 
- ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในชุมชน 
- หามาตรการจัดการกับผู้ที่ท าให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศที่ส่งผลกับสุขภาพของคนในชุมชน 
- จัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกประเภทใน

ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
- จัดประกวดชุมชนสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว และท าอย่างต่อเนื่อง 

การป้องกันสาธารณภัย 
- การถมดิน/การรุกร้ าล าน้ าสาธารณะหรือท่ี

สาธารณะ 
- ระบบการระบายน้ าอุดตัน/ขาดการ

บ ารุงรักษาอย่างต่อเน่ือง 
- การก่อสร้างถนนสูงกว่าบ้าน 
- ประชาชนขาดความรู้/ขาดการรับข่าวสาร

ข้อมูลด้านสาธารณภัย/การป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุจากภัยต่าง ๆ 

 
 
 
 

 
- ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 
 
 

- ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อทุกรูปแบบให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

- จัดซ้อมแผนปูองกันสาธารณภัยที่เกิดข้ึนทุก
รูปแบบ 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่มีความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือแก่
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
- มีแหล่งอบายมุข 

 
- เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม 

ป้องกันสาธารณภัย สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ปัญหาความต้องการ วิธีการแก้ไขปัญหา 

- ปัญหายาเสพติด 
- ปัญหาเศรษฐกิจ/ความยากจน 
- ปัญหาสังคม/ครอบครัว  
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
-  

- สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว 
ภาครัฐ เอกชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

- มีอาสาสมัคร มีระบบกล้องวงจรทีวี
ครอบคลุมทุกพื้นที ่

- ส่งเสริมอาชีพ 
- สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากร 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 
- จัดระเบียบเมืองให้เป็นระบบ เช่น 

การจราจร จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ทางเท้าและ
ถนน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

ปัญหา/ ความต้องการ วิธีการแก้ไขปัญหา 

1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

1.1  ปัญหาคนว่างงาน /คนรองาน /และคนเลือกงาน 
เช่น กลุ่มเปูาหมาย ผู้ไม่จบการศึกษา  

- จัดวันนัดพบแรงงาน  
- หาตลาดรองรับจัดต้ัง ศูนย์  OTOP 
- สร้างกลุ่มอาชีพ  

1.2   สินค้าราคาแพง ขาดคุณภาพ และขาดการ
ควบคุมมาตรฐานเครื่องช่ัง ตวงวัด  

-  มีเครื่องช่ังกลางอย่างทั่วถึงและเพียงพอ (เครื่องช่ัง
กลางที่มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึง) 

1.3  ขาดตลาดรองรับสินค้า  - ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ เพื่อต่อรองในการ
จ าหน่ายสินค้า  

1.4 ตลาดนัดในเขตเทศบาลเยอะมาก  - มีกฎหมายควบคุมในการจัดต้ังตลาด  

1.5 ขาดการพัฒนาแรงงานและเข้าถึงข้อมูลแรงงาน  
แรงงานไร้ฝีมือ  

- อบรมให้ความรู้พัฒนา ผีมือแรงงาน 

1.6  แรงงานต่างด้าว เข้ามาแย่งอาชีพ  - ใช้กฎหมาย และมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว  

1.7  ค่าแรงข้ันต่ ายังไม่ปฏิบัติทุกองค์กรอย่างเสมอ
ภาค  

-  เร่งรัดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

ปัญหา/ ความต้องการ วิธีการแก้ไขปัญหา 

1.8  ความรู้ความสามารถของแรงงานไม่ตรงความ
ต้องการของสถานประกอบการ  

 

2. ด้านการเกษตร  

2.1  สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมส าหรับการเกษตร  - ส่งเสริม และให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชนอกระบบ เช่น 
ไร้ดิน 

3.  ยาเสพติด การพนัน แหล่งอบายมุข   

3.1  วัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติด  
3.2  ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น  
3.2  การหยุดเรียน/ และการไม่เรียนหนังสือ 
3.3  คนในชุมชนขาดความ สามัคคี  

 สร้างจิตส านึกท้องถ่ินให้ตระหนัก และเห็นความส าคัญ
ของการอยู่ดีมีสุขโดยให้ปลอด   อบายมุข ทุกประเภท 
และสิ่งเสพติด  

4. ด้านการบริการสาธารณสุข  

4.1 ขาดสถานที่ออกก าลังกายส าหรับทุกวัย และ
สถานที่ออกก าลังกาย ใช้จัดกิจกรรมบ่อย ไม่ได้ออก
ก าลังกาย  

- จัดหาสถานที่อออกก าลังกายส าหรับคนในชุมชนให้
เพียงพอทั่วถึง  

4.2  โรคติดต่อจากแรงงานต่างด้าว และนายจ้างไม่
รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว  

-  จัดให้มีการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและควบคุม
แรงงานต่างด้าว  

4.3  ขาดความรู้ด้านการรักษาพยาบาล   - จัดท าคู่มือสุขภาพ  

2.1 ขาดคนดูแลผู้ปุวยกลุ่มเฉพาะโรค  เช่น โรคหลอด
เลือดสมอง โรคหัวใจ  

- สรรหาผู้เช่ียวชาญเฉพาะและให้ความรู้แก่ อสม. ใน
ชุมชน (ในการปูองกันและเฝูาระวัง 

4.2   ปัญหาโรคที่แพร่ระบาดจากแรงงานต่างด้าว  - จัดให้มีการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว และควบคุม
แรงงานต่างด้าว  

4.3  ขาดความรู้ด้านการรักษาพยาบาล   - จัดท าคู่มือสุขภาพ  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการท่ีดีโดยทุกภาคีมี

ส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 
ปัญหา/ความต้องการ วิธีการแก้ไขปัญหา 

เทศบาลและชุมชนในภาพรวม  โดยแบ่งออกเป็น  3 ด้าน 

1.  คน   

  - ขาดความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี  -ปลูกจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่และชุมชนโดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง   - ไม่ให้ความร่วมมือ 

 - ไม่ตรงต่อเวลา   

 -ไม่เคารพกฎหมาย   

 - ไม่รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง   

 - ไม่รู้จักเสียสละ/ไม่มีใจเป็นสาธารณะ/เห็นแก่ตัว   

 - เห็นแก่พวกพ้องของตนเอง (ใช้ระบบอุปถัมภ์)    

 - ขาดการพัฒนาในเรื่องของจรรยาบรรณและ
ศีลธรรม 

  

 - ขาดการรวมกลุ่มของเยาวชน   

 - การบริหารงานบุคคลให้มีตัวชี้วัดท่ีชัดเจน   

 - ให้มีสวัสดิการให้กับคณะกรรมการชุมชน   

2. เงิน/งบประมาณ/วัสดุ 

 - ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  - สร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงใหม ่

 - ขาดการบริหารจัดการด้านสถานท่ี   - ก่อสร้างศาลาประชาคมหลังใหม ่

 - ขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะส าหรับ
บริการประชาชน 

 - จัดซื้อ/เช่า รถบัสเพิ่ม เพื่อบริการประชาชนและ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ดี 

 - หอกระจายข่าวไม่ครอบคลุมทุกชุมชน  - ปรับปรุงหอกระจายข่าวที่ช ารุดของแต่ละชุมชน 

3. การบริหารจัดการ 

 - ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดีในทุก ๆ ด้าน  - ร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างเทศบาล ฯ กับชุมชนทุกระบบ 

 - ขาดเอกภาพในการบริหารงานท่ีดี   

 - ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน   



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                            
 

 

   
   

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 

664 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
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ส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 
ปัญหา/ความต้องการ วิธีการแก้ไขปัญหา 

 - ผู้บริหารขาดข้อมูลท่ีถูกต้องในการบริหารงาน   

 - การบริหารจัดการไม่มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

  

 - ขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม   

 - ไม่ได้น าระบบเทคโนโลยีมาใช้   

 - ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความพร้อมด้านหนังสือ
และระบบจัดเก็บ ตลอดจนสถานท่ีให้เปิดกว้าง
ครอบคลุมในทุกด้าน  เช่น 

  

   1.  ดูหนัง  (สารคดี , บันเทิง)   

   2.  ฟังเพลง   

   3. เครื่องดื่ม   

   4. อินเตอร์เน็ต   

   5. ข้อมูลข่าวสาร  (ให้มีหนังสือพิมพ์  วารสาร  
ทุกชุมชน) 
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ประมวลภาพ 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  ครั้งท่ี  1/2556 

เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ  ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา  ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
และจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนคม  เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวเปิดงานประชุมประชาคม
เมืองทุ่งสง ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วิทยากรแนะน าการปฏิบัติการ  โดยนายเจษฎา  สมาธิ   
คณะกรรมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
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หน่วยงานงานราชการ ภาครัฐและเอกชนร่วมท้ัง พนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วม
การประชุมประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประชาชนชุมชนท้ัง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าร่วมประชุมประชาคมใน
ครั้งน้ี และร่วมแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมด้วย 
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แบ่งกลุ่มออกเป็น  4 กลุ่ม  ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือ เสนอปัญหาความ
ต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 6-2558) เทศบาล
เมืองทุ่งสง   เพ่ือน ามาก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมประชาคมหมุนเวียนแสดงความคิดเห็นได้ท้ัง  4  กลุ่ม    

 

กลุ่มท่ี 1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ 
การกีฬา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

 

กลุ่มท่ี  2  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม 
สู่เมืองน่าอยู ่
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กลุ่มท่ี  3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม สู่คุณภาพชีวิตที ่
ดีกว่า 

 

กลุ่มท่ี  4  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการองค์กรรองรับ 
ความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 
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น าผลสรุปท่ีได้จากการน าเสนอปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาคม    
เมืองทุ่งสง  มาก าหนดให้เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ท้ัง  4  ยุทธศาสตร์ 

 

น าผลสรุปท่ีได้จากการน าเสนอปัญหาความต้องการ 
กลุ่มท่ี 1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ 

การกีฬา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
 

น าผลสรุปท่ีได้จากการน าเสนอปัญหาความต้องการ 
กลุ่มท่ี  2  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม 

สู่เมืองน่าอยู ่
 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                            
 

 

   
   

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 

670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าผลสรุปท่ีได้จากการน าเสนอปัญหาความต้องการ 
กลุ่มท่ี  4  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการองค์กรรองรับ 

ความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 
 

น าผลสรุปท่ีได้จากการน าเสนอปัญหาความต้องการ 
กลุ่มท่ี  3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                            
 

 

   
   

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง  
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นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง สรุปผลและชี้แนะประเด็นปัญหาท่ี
ทางประชาคมได้น าเสนอในท่ีประชุมประชาคมในครั้งน้ี 

 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง  นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ประธานคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงกล่าวขอบคุณประชาคมและปิดการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  

ครั้งท่ี 1/2556 




