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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 รายละเอียดโครงการ 

1.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงาน
โครงการแก่หน่วยบริการพยาบาล  หน่วยงานสาธารณสุข  โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด  ชมรม มูลนิธิ 
และกลุ่มภาคประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง
ควบคุม ป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การดูแลผู้ด้อยโอกาสและการรักษาพยาบาลเชิงรุก การจัดท าแผน
สุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นสิ่งส าคัญ และถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 และให้เข้าถึงปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

 ดังนั้น  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดท าโครงการ เวทีประชาคมจัดท าแผน
สุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพ่ือให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วม ค้นหา และวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนตนเอง เพ่ือเขียนโครงการต่างๆ ให้
ครอบคลุมปัญหาของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท าให้การก าหนดแนวทางการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตอบสนองต่อวิ สัยทัศน์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 
๒๕๖3  ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงประจ าปี
งบประมาณ ๒๕62   
 2. เพื่อให้มีแผนงาน/โครงการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 3. เพื่อจัดท าแผนสุขภาพชุมชน  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖3 
  

 
3. ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
 2. มีแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3            
 3. ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
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4.  เป้าหมาย 
 แกนน าชุมชน  อสม. เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการในพ้ืนที่ ตัวแทนโรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
กลุ่มเป้าหมายหลัก ชมรมและมูลนิธิต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง   จ านวน  150  คน  แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 ๑. แกนน าชุมชน ชุมชนละ ๑ คน ทั้ง ๒๐ ชุมชน    จ านวน ๒๐ คน 
 ๒. ตัวแทน อสม.  ชุมชนละ 4 คน ทั้ง ๒๐ ชุมชน    จ านวน 8๐ คน  
 ๓. เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ได้แก่ รพ . ทุ่งสง รพ.รถไฟ สสอ.ทุ่งสง 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ        จ านวน ๑๕  คน 
 ๔. ตัวแทนโรงเรียนหรือครูอนามัยโรงเรียน (สังกัดเทศบาลและเอกชน)  จ านวน ๑0  คน 
 ๕. ครูพ่ีเลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตัวแทนเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน)  จ านวน 5    คน  
 ๖. ชมรมและมูลนิธิต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง (ชมรมไท้เก๊กมิตรภาพทุ่งสง, ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง, กลุ่มคัดแยกขยะ, ชมรมเครือข่ายอนุรักษ์คลอง, ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค, ชมรมออกก าลัง
กายต่างๆ, กลุ่มเสริมสวย, ชมรมข้าราชการบ านาญ, พระสงฆ์, บาทหลวง, โต๊ะอิหม่าม ฯลฯ)จ านวน ๑5  คน 
 7. ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน      จ านวน 5    คน 
 

รวมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด    จ านวน ๑50 คน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 ๑. น าเสนอโครงการขออนุมัติ 
 ๒. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนสุขภาพฯ   
 ๓. จัดประชุมเวทีประชาคมแผนสุขภาพและเขียนโครงการของกองทุนฯ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด  เข้าร่วมประชุมค้นหา วิเคราะห์เสนอปัญหา และเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และได้ข้ อมูล
สนับสนุนจัดท าแผนสุขภาพและเขียนโครงการของกองทุนฯ  
 ๔. น าข้อมูลที่ได้จากเวทีประชาคม และข้อมูลรายงานสถานการณ์สุขภาพในพ้ืนที่  มาวิเคราะห์ 
ทบทวน  ปรับปรุงแผนสุขภาพกองทุนฯ  
 ๕. จัดท าร่างแผนสุขภาพกองทุนฯ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนสุขภาพกองทุนฯ  
 ๖. เสนอร่างแผนสุขภาพกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ  
 ๗. ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2  
 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 - จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท าแผนสุขภาพชุมชนฯ  ก่อนจัดท าโครงการและสรุปหลังท า
โครงการ    เดือนสิงหาคม ๒๕62  และเดือนกันยายน ๒๕62 
 - จัดท าเวทีประชาคม วันที่ 28 เดือนสิงหาคม ๒๕62 
 - ประมวลข้อมูลร่างแผนสุขภาพกองทุนฯ เดือนกันยายน  ๒๕62 

 - เสนอร่างแผนสุขภาพกองทุนฯ เดือนกันยายน ๒๕62 
 - ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน  ประจ าปี ๒๕๖2 ภายใน วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕62 
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7. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมเทสบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

8. งบประมาณ 

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง หมวดบริหารจัดการกองทุนฯ ข้อ 
10(4) โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 35,000 บาท ขอเบิกจ่ายในโครงการนี้เป็นเงินจ านวน 34,455 บาท 
(สามหม่ืนส่ีพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)   ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่)  
ผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่  จ านวน  ๑50  คนๆละ  ๒๕  บาท  รวม ๒  มื้อ (๑ วัน) 

เป็นเงิน 7,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน  (ผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่)  

 ผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่  จ านวน  ๑50  คนๆละ  ๗๕  บาท  จ านวน  ๑  มื้อ  ( ๑ วัน)  
         เป็นเงิน ๑1,250 บาท 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
   3.๑ วิทยากรบรรยาย จ านวน 3 ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑,8๐๐  บาท 
   3.2 วิทยากรกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน ๑50 เล่มๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,25๐  บาท 

 5. ค่าวัสดุส านักงาน   
- ปากกาเคมี จ านวน 1 โหลๆละ 150 บาท   เป็นเงิน 150 บาท 
- กระดาษปรู๊ฟ 3 พับๆละ 45 บาท    เป็นเงิน  135 บาท 
- ปากกา 3 แพ็คๆละ 50 ด้าม แพ็คละ 90 บาท   เป็นเงิน 270 บาท  

 6. ค่าจัดท าเล่มแผนสุขภาพชุมชนฯ  จ านวน 20 เล่มๆละ 200 บาท  เป็นเงิน 4,0๐๐ บาท 
7. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 2.5 x 1.2 เมตร จ านวน 1 ผืน  เป็นเงิน  450 บาท 

 8. ค่าเข้าเล่มสรุปผลการด าเนินโครงการพร้อม CD และรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองทุ่งสง จ านวน 2 เล่มๆละ 2๕0 บาท                                           เป็นเงิน ๕๐๐ บาท 
  

(สามหม่ืนส่ีพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)                                
รวมเงินทั้งสิ้น 34,455 บาท 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงมีเครื่องมือในการด าเนินงาน  และติดตามผลการ

ด าเนินงาน 
2.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด 
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แผนการประเมินโครงการ 
10.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 

 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บ
แบบสอบถามโครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย
ข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 77 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 77 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการ
ประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการเวทีประชาคมจัดท าแผน
สุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
ขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 เพ่ือให้มีแผนงาน/โครงการครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือจัดท าแผนสุขภาพชุมชน  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖3 

 ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  
   การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการเวทีประชาคมจัดท า
แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 คือ 
 ๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ แกนน าชุมชน  อสม. เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการในพ้ืนที่ ตัวแทน
โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กลุ่มเป้าหมายหลัก ชมรมและมูลนิธิต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง   จ านวน  150  
คน     
 ๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้าร่วมอบรมโครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563  ในครั้งนี้  ในวันที่  28  
สิงหาคม2562 ณ ห้องประชุมอาคารด ารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพ
ชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563  2.ก าหนดการฯ 



๖ 
 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แกนน าชุมชน  อสม. เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการในพ้ืนที่ ตัวแทนโรงเรียน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กลุ่มเป้าหมายหลัก ชมรมและมูลนิธิต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง คณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง   จ านวน 150 คน และได้
ด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 77 ชุดคิดเป็น    
ร้อยละ 77 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคม
จัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้
ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถ่ีของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
  



๗ 
 

 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมจัดท าแผน
สุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 แบ่งหัวข้อการ
ประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมินผล 

                       ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 

 2.51 – 3.50 
 1.51 – 2.50 
 1.00 – 1.50 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง  
          ระดับน้อย  
          ระดับน้อยที่สุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการเวทีประชาคมจดัท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

เทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
การประเมินแบบท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 9 11.69 
         หญิง 68 88.31 

รวม 77 100.00 
 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง  จ านวน 68   

คน คิดเป็นร้อยละ 88.31 และเป็นเพศชาย  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.69 ตามล าดับ 
 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
         ๒๐ – ๓๐ ป ี 1 1.30 

๓๑ – ๔๐ ปี   3 3.90 
๔๑ – ๕๐ ป ี   17 22.10 
๕๑ ปี ขึ้นไป 56 72.00 

รวม 77 100.00 
 

ภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ ปี ขึ้นไป จ านวน 56  

คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ 22.10  
อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี   จ านวน 3   คน คิดเป็นร้อยละ 3.90และอันดับสุดท้ายอายุ ๒๐ – ๓๐ ปี จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม   

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล - - 
พนักงานเทศบาล 11 14.30 
พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป 1 1.30 
แกนน าชุมชน 17 22.10 

 ตัวแทน อสม.    40 51.90 
 เจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 1 1.30 

     ตัวแทนโรงเรียนหรือครูอนามัยโรงเรียน (สังกัดเทศบาลและเอกชน)   5    6.50 
     ครูพ่ีเลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตัวแทนเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน)   -       - 

  อ่ืน ๆ 2 2.60 
รวม 77 100.00 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้  ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นตัวแทน อสม.              

จ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 รองลงมาระบุว่า แกนน าชุมชน  จ านวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ 
22.10 ระบุว่าเป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 ระบุว่าเป็นตัวแทนโรงเรียนหรือ
ครูอนามัยโรงเรียน (สังกัดเทศบาลและเอกชน ) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ระบุว่าเป็นอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพล   จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 และล าดับสุดท้ายระบุว่าเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป และเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.30 
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การทบทวน ปรับปรุง แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพียงใด 

4.34 0.66 86.00 มาก 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนงาน/โครงการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
เพียงใด 

4.30 0.65 86.00 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพียงใด 

4.29   0.65 85.80 มาก 



๑๐ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่อง บทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพ หลักเกณฑ์ 
แนวทางการขอสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโครงการ
จากกองทุนฯ เพียงใด 

4.34 0.64 86.60 มาก 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมใน ขบวนการ
เวทีประชาคม ระดมความคิด ค้นหาปัญหาสุขภาพที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพียงใด 

4.26 0.70 85.20 มาก 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่อง การเขียนโครงการอย่างง่าย เพียงใด 

4.26 0.71 85.20 มาก 

7.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้มีส่วนร่วมใน  การ
น าเสนอโครงการ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากเวที
ประชาคม เพียงใด 

4.03 0.41 80.60 มาก 

รวม 4.25 0.63 85.06 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึง
พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการทบทวน ปรับปรุง แผนสุขภาพ
ชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพียงใด 
และจากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง บทบาทของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ หลักเกณฑ์ แนวทางการขอสนับสนุนงบประมาณด าเนินงาน
โครงการจากกองทุนฯ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมใน ขบวนการเวทีประชาคม ระดมความคิด 
ค้นหาปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพียงใด และจาก
การเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การเขียนโครงการอย่างง่าย 
เพียงใดค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้มีส่วนร่วมใน การน าเสนอโครงการ รับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ จากเวทีประชาคม เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 



๑๑ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

  ความคิดเห็น 
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย 4.31 0.69 86.20 มาก 
2.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจใน
การบรรยาย 

4.04 0.41 80.80 มาก 

3.วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  4.30 0.63 86.00 มาก 

4.วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
และแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

4.34 0.60 86.80 มาก 

5.ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ 4.27 0.64 85.40 มาก 

รวม 4.25 0.59 85.04 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่าง
กว้างขวาง ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 

2. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 
3. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ใน

ระดับมาก 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที ่
ตารางท่ี 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

   ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ 4.08 0.45 81.60 มาก 

2.อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้ าร่วม
โครงการฯ หรือไม ่

4.50 0.58 90.00 มาก 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสมหรือไม ่

4.44 0.62 88.80 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม
หรือไม ่

4.39 0.63 87.80 มาก 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่  4.42 0.66 88.40 มาก 

รวม 4.37 0.59 87.32 มาก 



๑๒ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ใน

ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่
ในระดับมาก 

2. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่
ในระดับมาก 

3. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก 
4. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับ

มาก 
5. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของภาพรวมโครงการฯ 
ตารางที่ 7 สรุปความพึงพอใจของโครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1  ระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 4.25 0.63 85.06 มาก 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากร 4.25 0.59 85.04 มาก 
ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ
และสถานที ่ 

4.37 0.59 87.32   มาก 

รวม 4.29 0.60 85.81   มาก 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการฯ ในครั้งนี้ มีความพึง

พอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่  ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ใน

ระดับมาก 
2. ตอนที่ 1  ระดับความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ และตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจด้าน

วิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก  

 
 
 
 

 



๑๓ 
 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  (จากผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้) 
1. .เป็นโครงการท่ีดีมาก น่าสนใจ แต่ควรจัดอบรมในห้วงเวลา ประสานในหน่วยงาน

ภายในให้ไม่ตรงกับโครงการอื่นๆ 
2.ในการเขียนโครงการ อยากให้มีเวลาท าความเข้าใจให้มากกว่านี้ เพราะบางคนไม่เข้าใจ 

แต่ไม่กล้าซักถาม 
3.อยากให้ท่านวิทยากรมีมุกตลกบ้าง เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ควรเน้น

วิชาการตลอดเวลา ควรให้ผู้ร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 85.81 

อยู่ในระดับมาก 



๑๔ 
 

ประมวลภาพโครงการเวทีประชาคมจัดท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
เทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรศักดิ์  วงษ์อ าไพวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร  
บรรยายให้ความรู้แกผู่้เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมจัดท าแผน

สุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี ้

ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมอาคารด ารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมจดัท าแผนสุขภาพชุมชนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี ้
ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมอาคารด ารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการมีส่วมร่วมในการน าเสนอโครงการ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
จากเวทีประชาคม โดย นายสุรศักดิ์  วงษ์อ าไพวรรณ 

วิทยากรและคณะ 
 



๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการมีส่วมร่วมในการน าเสนอโครงการ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
จากเวทีประชาคม โดย นายสุรศักดิ์  วงษ์อ าไพวรรณ 

วิทยากรและคณะ 
 



๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการมีส่วมร่วมในการน าเสนอโครงการ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
จากเวทีประชาคม โดย นายสุรศักดิ์  วงษ์อ าไพวรรณ 

วิทยากรและคณะ 
 


