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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุง่สง เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 
ในวันที่ 25 มีนาคม  2562 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
๑. ข้อมูลทั่วไปโครงการ 
  ก.  หน่วยงาน       ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   
                                             กองวิชาการและแผนงาน 
 

  ข.  ปีงบประมาณ   ที่ด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕62   ไตรมาสที่  1 
  ค.  สนองนโยบาย  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลักบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วม  ร่วมคิด  ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม
ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมรับผลการพัฒนา และร่วมภาคภูมิใจกับความส าเร็จจากผลของการพัฒนาเมืองทุ่ง
สงที่ได้ร่วมกันท าอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 
 

          ง.  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่
การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 

แนวทางการพัฒนาที่  ๖  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน 

จ.  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
  ฉ. ลักษณะโครงการด้าน    เศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวิต 
          บริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
         อ่ืน ๆ ระบุ..........................................................................  
  ช. สถานภาพโครงการ    ใหม ่       ต่อเนื่อง 
  ญ. ประเภทโครงการ      พัฒนา   ด าเนินการตามปกติ 
 

๒. ที่ตั้งโครงการ      ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง   อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                           
 

๓. เหตุผล/ความจ าเป็น 
 

เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีปัญหาความเดือดร้อน  ที่จ าเป็นเร่งด่วน และเพ่ือ
พัฒนาเมืองตอบสนองความต้องการของประชาชน   นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง   นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงจึงได้
เชิญหัวส่วนหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองทุกกองเพ่ือรับทราบนโยบายไปแล้ว เมือวันที่  29  ตุลาคม 2561   
ณ ห้องประชุมนายกเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วนั้น    



๒ 
 

เพ่ือด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559  ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผน
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
       (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
 (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงจัดโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
เทศบาล  (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)  เทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2562 ทั้งนี้จะท าให้
สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  น าไปสู่การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนต่อไป  
 

4. จุดมุ่งหมายของโครงการ 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง   มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล       

(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 10/2562  จากประชาชนทุกภาคส่วน  
รับทราบปัญหา ความต้องการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลประโยชน์เบื้องต้น 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561 -2564)  

เทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 10/2562  และเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

ผลประโยชน์ขั้นกลาง 
จากการที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมได้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประชาคมเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทุ่งสง และการให้ข้อเสนอแนะร่างแผนพัฒนาฯของ
เทศบาล  และเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน  จะท าให้เทศบาลสามารถน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
มีคุณภาพ ชัดเจน น าไปสู่การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพได ้

 

ผลประโยชน์ระยะยาว 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมืองทุ่งสงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จัดท าขึ้นอย่างมีคุณภาพ  

เกิดประโยชน์สูงสุด  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงดีขึ้น 
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กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ 
โดยตรง 
- กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 
โดยอ้อม 
- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

5. วัตถุประสงค์โครงการ 
  โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2561-
2564)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4/2562  จากประชาชนทุกภาคส่วน  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตการด าเนินงาน 
 เป้าหมาย  ก าหนดรูปแบบการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม  2559  ก าหนดตามสัดส่วนประชาคมเมืองทุ่ง
สง  จ านวน   452  คน  ประกอบด้วย 
 1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกคน  จ านวน  ๑๘  คน 
 2. ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสง จ านวน  1  คน 
 3. ปลัดอ าเภอผู้ประจ าต าบลหรือผู้ประสานงานประจ าต าบล  ชุมชน หรือในเขตเทศบาลเมือง   ทุ่งสง 
จ านวน 1 คน 
 4. ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมือง   จ านวน 4 คน  
 5. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มี
หนว่ยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  4  คน 
 6. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลเมือง  จ านวน  4  คน 
 7. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ านวน  4  คน 
 8. กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน  

9. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม)  ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน 
10. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน 
11. คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน 
12. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มสตรี/ กลุ่มแปรรูป /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มเกษตรก้าวหน้า 

เป็นต้น ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  7  คน 
13. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน 
14. กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน,อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคม ในเขต

เทศบาลเมือง  จ านวน  7  คน 
 15. กลุ่มชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน 



๔ 
 

16. กลุ่มองค์กรธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง  
จ านวน  6  คน 

17. สื่อมวลชนในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  2  คน 
18. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวน  2  คน 

 19. ผู้แทนครัวเรือนซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล  จ านวน   374   คน (จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  
ของประชากร ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 18,693 คน = 374 หรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนใน
เขตเทศบาล 10,878 = 544 คน) 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

25๖2 25๖3 25๖4 
1.  ตัวช้ีวัดที่  1 (เชิงปริมาณ) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

คน ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60= 

272 คนแต่ไม่
ต ากวา่ร้อยละ 
20 =91 คน 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60= 

272 คนแต่ไม่
ต ากวา่ร้อยละ 
20 =91 คน 

 

2.  ตัวชี้วัดที่  2 (เชิงคุณภาพ)  โครงการที่ผ่านความ
เห็นชอบของประชาคมเทศบาลน าไปสู่การจัดสรร
งบประมาณ 

ร้อยละ 100 100  

3.  ตัวชี้วัดที่  3 (เชิงความพึงพอใจ) ระดับความ        
พึงพอใจ 

5 ระดับ มาก มาก  

4.  ตัวช้ีวัดที่ 4  (เชิงผลลัพธ์) 
การน าผลการประชุมประชาคมไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง(การน าไปสู่การปฏิบัติ) 
 

ร้อยละ 100 100  

 

7. ระยะเวลา และข้ันตอนการด าเนินงาน  
7.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
วันที่  20 - 26  เดือนมีนาคม  ๒๕62 

 

7.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอนหลัก 

ที ่
กิจกรรมของ

โครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

 ขั้นตอนที่ 1 
 

- การส ารวจกลุ่มเป้าหมาย  และน า
เรียนผู้บริหารเพ่ือตัดสินใจ  พร้อมเสนอ
รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 
 

วันที่   13  มีนาคม   ๒๕62 

 ขั้นตอนที่ 2 
 

- การออกแบบหลักสูตร 
โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2. ด าเนินการอนุมัติจัดซื้อ/จ้างและขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

 
 
         วันที่  18  มีนาคม ๒๕62 
  วันที่ 18 มีนาคม  ๒๕62 ถึง 
   25 มีนาคม   ๒๕62 
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ที ่
กิจกรรมของ

โครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

 

3. จัดท าหนังสือเชิญประชุม,ส่งหนังสือ
เชิญประชุม 
4. เตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 
 
 

 
 

  วันที่  18  มีนาคม  ๒๕62 ถึง 
   25 มีนาคม   ๒๕62 

วันที่ 18 มีนาคม ๒๕62 – 25 มีนาคม 
2562         

 ขั้นตอนที่ 3 - ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง วันที่  25  มีนาคม   ๒๕62 

 ขั้นตอนที่ 4 
 

- การวัดผลการฝึกอบรม ภายในเดือน มีนาคม  ๒๕62 

 ขั้นตอนที่ 5 จัดท ารายงานสรุปผลการอบรมฯ 
 

หลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 90 วัน 

 

๘. ขั้นตอนหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนตัดสินใจ        
 

           ประชาชนร่วมเสนอโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงในที่ประชุมประชาคม 
 

     ขั้นตอนที่ 2 ตัดสินใจ     
1. ร่วมพิจารณาเห็นชอบโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่ง

สง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 10/2562 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการ    
 ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมและร่วมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของ

โครงการ 
ขั้นตอนที่ 4 ส่งมอบ     

                   - 
    

     ขั้นตอนที่ 5 หลังส่งมอบ   
ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล 

 
๙. ประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบในทางลบของการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 

9.1 ความเสี่ยงในขั้นตอนการด าเนินงาน 
     

ขั้นตอน ความเสี่ยง โอกาสในการเกิด แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข 
ขั้นตอนที่ 1 - - - - 

ขั้นตอนที่ 2 คณะท างานที่แต่งตั้งไม่
มาร่วมด าเนินการ 

ร้อยละ ๑ แจ้งขอความร่วมมือในที่
ป ร ะ ชุ ม หั ว ห น้ า ส่ ว น
ราชการ   
 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้แทนประชาคมจาก ร้อยละ 50.74 แจ้ งข่ าวสารเชิญชวน  
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ขั้นตอน ความเสี่ยง โอกาสในการเกิด แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข 
ภาคส่วนต่าง ๆ และ
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลอาจไม่ ร่ วม
ประชาคม 
 

ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
และให้ตอบแบบตอบรับ 

- 
 

ขั้นตอนที่ 4 - - - - 
 

ขั้นตอนที่ 5 - 
 

- - - 

 

    9.2 ความเสี่ยงอ่ืนๆ 
ล าดับที่ ความเสี่ยง โอกาสในการเกิด แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข 

1 การตรงต่อเวลา การท า
กิจกรรมร่วมกัน ความ
พึงพอใจ ของผู้ เข้าร่วม
ประชุม เนื่องจากการ
ท า ง า น กั บ ค ณ ะ ห รื อ
บุคคลที่ มี จ านวนมาก
อาจท าให้ก าหนดการ
หรือตารางที่ วางไว้ ไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
 

 จัดเจ้าหน้าที่ ,ประสาน
เชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้า
ประชุมให้ตรงต่อเวลา 
 
 

 

 
9.3 ผลกระทบ 

ผลลัพธ์ 
-  เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทุ่งสงจากทุกภาคส่วน 
-  การน าผลการประชุมประชาคมไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง 
   (การน าไปสู่การปฏิบัติ) 

 ผลกระทบ  (เชิงบวก) 
-   คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในท้องถิ่น 

ทางลบ 
                        ไม่มี 
                 

9.4 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกคน  จ านวน  ๑๘  คน 
2. ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสง จ านวน  1  คน 
3. ปลัดอ าเภอผู้ประจ าต าบลหรือผู้ประสานงานประจ าต าบล  ชุมชน หรือในเขตเทศบาลเมือง   ทุ่งสง 

จ านวน 1 คน 
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4. ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมือง   จ านวน 4 คน  
5. หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มี

หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  4  คน 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขต

เทศบาลเมือง  จ านวน  4  คน 
7. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ านวน  4  คน 
8. กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน  
9. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม)  ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน 
10. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพ.ร)  ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน 
11. คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน 

 12. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มสตรี/ กลุ่มแปรรูป /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มเกษตรก้าวหน้า
เป็นต้นในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  7  คน 
 13. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน 

14. กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน,อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคม      ใน
เขตเทศบาลเมือง  จ านวน  7  คน 

15. กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  3  คน 
16. กลุ่มองค์กรธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง 

ได้แก่  จ านวน  6  คน 
17. สื่อมวลชน   ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  2  คน 
18. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวน  2  คน 
19. ผู้แทนครัวเรือนซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล  จ านวน   374   คน  
(จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ของประชากร ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 18,693 คน = 374) 

 

10. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
๑๐.๑ วัดกระบวนการจัดกิจกรรม 

10.1.๑  วัดขั้นตอนการด าเนินการ  โดยก าหนดค่าคะแนน  ดังนี้ 
ระดับคะแนน 1 เมื่อ  ด าเนินการในขั้นตอนที่ ๑ 
ระดับคะแนน 2 เมื่อ  ด าเนินการในขั้นตอนที่ ๑,๒ 
ระดับคะแนน 3 เมื่อ  ด าเนินการในขั้นตอนที่ ๑,๒,๓ 
ระดับคะแนน 4 เมื่อ  ด าเนินการในขั้นตอนที่ ๑,๒,๓,๔ 
ระดับคะแนน 5 เมื่อ  ด าเนินการครบทั้ง ๕ ขั้นตอน 
 

10.1.๒  วัดผลการจัดการในกระบวนการจัดประชุม โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
-แบบสอบถาม/วัดความพึงพอใจ  เช่น   สถานที่จัดประชุมประชาคม  สื่อในการประชุม  

เอกสารประกอบการประชุมฯ    เป็นต้น 
 

10.2  วัดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมประชาคม 
10.2.๑ วัดผลผลิต จ านวนผู้มาประชุมประชาคมโดยตรวจนับจากบัญชีรายชื่อลงนามผู้เข้ารับการอบรม 
10.2.๒ วัดระดับความพึงพอใจ ในการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม 



๘ 
 

10.2.๓ วัดผลลัพธ์  การน าผลการประชุมประชาคมไปใช้วางแผนพัฒนาเมือง  โดยตรวจสอบจาก
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

เรื่องท่ีประเมิน ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
1. ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
หรือไม่ 

ระยะเวลาเป็นไปตาม
ขั้นตอนและแผนการ
ด าเนินงานท่ีก าหนด 

ต ร ว จ ส อ บ กั บ
ระยะเวลาในแผนการ
ด า เ นิ น ง า น
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
ระยะเวลาปฏิบัติจริง 

แบบ ME 4 คะแนน 1 เมื่อด าเนินการ
ในขั้นตอนที่ ๑ 
คะแนน 2 เมื่อด าเนินการ
ในขั้นตอนที่ ๑,๒ 
คะแนน 3 เมื่อด าเนินการ
ในขั้นตอนที่ ๑,๒,๓ 
คะแนน 4 เมื่อด าเนินการ
ในขั้นตอนที่ ๑,๒,๓,๔ 
คะแนน 5 เมื่อด าเนินการ
ครบทั้ง ๕ ขั้นตอน 

๒. วัดผลการจัดการ
กระบวนการจัดประชุม 
 
 

ระดับความพึงพอใจใน
กา รจั ด ก า รประ ชุม
ประชาคม 

สอบถามผู้เข้าประชุม
ประชาคม 

แบบสอบถาม ไม่มี คะแนน ๑ 
น้อย คะแนน ๒ 
ปานกลาง คะแนน ๓ 
มาก คะแนน ๔ 
มากที่สุด  คะแนน ๕ 

๓. วัดผลสัมฤทธ์ิในการ
ประชุมประชาคม 
๓.๑ วัดผลผลิต 

 
 
ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ ข้ า
ประชุมประชาคม 

 
 
- บัญ ชีลงนามผู้ เ ข้ า
อบรม 
- ภาพถ่าย 

 
  
- ตรวจนับจากบัญชีลง
นามผู้เข้ารับการอบรม 
- บันทึกภาพถ่ายการ
ประชุมประชาคม 
 

 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของประชาคมตาม
โครงสร้างประชาคม
ทั้งหมด 452 คน  
คือ 272 คน 

๓.๒ วัดผลลัพธ์ 
 
 

การน าผลการประชุม
ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาและด าเนินการ
พัฒนาตามข้อ เสนอ
ของประชาคม 
 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 
- รายงานผลการพัฒนา
ประจ าปี 2562 

ตรวจสอบวิ เคราะห์
เอกสาร 

 

 

10.๓ ผู้ประเมินผล 
  - งานวิจัยและประเมินผล (ประเมินตนเอง) 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 

๑๑.  งบประมาณ / แหล่งท่ีมา 
  งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี พ.ศ. 2562  กองวิชาการและแผนงาน แผนงาน

บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  
จ่ายจากเงินรายได้  งบประมาณตั้งไว้  เป็นเงิน  200,000 บาท    
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12.วัตถุประสงค์การประเมิน 
 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

 
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
 1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุง่สง เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการและจัดเก็บแบบสอบถาม โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562  ซึ่งในการด าเนินงานในครั้งนี้ ได้
ด าเนินการออกแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
10/2562   ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างจากการทอดแบบสอบถาม  จ ำนวน 120 ชุด ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดย
ข้ำพเจ้ำสำมำรถเก็บแบบสอบถำมได้ 107 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.17  และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการ
ประเมินผลและประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 
4/2562 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 10/2562 รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         
(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 จากประชาชนทุกภาคส่วน  
รับทราบปัญหา ความต้องการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

  ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการจากการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับโครงการประชุมประชาคมเมือง
ทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 มีขอบเขตการประเมิน คือ 

๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เป็นการประเมินผลด้านประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ

และสถานที ่และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 
 ๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร  
 ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 ก าหนดตามสัดส่วนประชาคม
เมืองทุ่งสง จ านวน 452 คน 
 

 
 
 



๑๑ 
 

๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  
จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  10/2562 มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาคมเมืองทุ่งสง เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะการจัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖1-
๒๕๖4)  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๒. แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้  ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาจากเอกสาร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ส าเนาโครงการฯ และก าหนดการของโครงการฯ 
          ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
10/2562  

 
๓. ประชากร 

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 ในวันที่ 25 มีนาคม ๒๕62 
จากการทอดแบบสอบถาม ทั้งหมด 120 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้จ านวน 107 ชุด 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
         เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการจัดโครงการประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมือง
ทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตอบแบบสอบถาม และการสุ่ม
ตัวอย่างทอดแบบสอบถาม 
 

๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย  นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือประกอบการ
ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

๖. การประมวลผลข้อมูล 
คือ การประมวลผล ประเด็นความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านความพึงพอใจของการบริหารจัดการ

และสถานที่  และข้อเสนอแนะ อ่ืน  ๆ ของผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการฯ ในครั้ งนี้  ส าหรับค าถามปลายปิด 
ใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูล  ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความ
คิดเห็น 
 

 
 



๑๒ 
 

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้น ต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหา
ค่าเฉลี่ย (   ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและ
การบรรยาย 
 ๗.๒ หาค่าเฉลี่ย  (   )    และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 
4/2562 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 10/2562 แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     
 

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 
ระดับน้อยที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุง่สง เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 
 
การประเมินแบบท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 26 24.30 
         หญิง 81 75.70 

รวม 107 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน 81 คน 

คิดเป็นร้อยละ 75.70 และเป็นเพศชาย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 ตามล าดับ 
 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม   
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 2 1.90 
ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสง - - 
ปลัดอ าเภอผู้ประจ าต าบล/ผู้ประสานงานประจ าต าบล/ชุมชนหรือ
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2 3.70 

ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 8 11.20 
หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง 

- - 

ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษา
อ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   

1 0.90 

หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมือง 

4 3.70 

กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 29 27.10 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม)  ในเขตเทศบาลเมือง   6 48.60 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตเทศบาลเมือง - - 
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง   - - 
สื่อมวลชนในเขตเทศบาลเมือง   - - 



๑๔ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ผู้แทนครัวเรือนซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล  44 41.10 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 2.80 
เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล  5 4.7 
อ่ืน ๆ  3 2.80 

รวม 107 100 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย  

ได้ดังนี ้
1. ผู้แทนครัวเรือนซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล จ านวน  44  คน คิดเป็นร้อยละ 41.10   
2. กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10  
3. ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน  8 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
4.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม)  ในเขตเทศบาลเมือง  จ านวน  6 4 ค น  คิ ด เ ป็ น

ร้อยละ 8.60 
5. เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7  
6. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ านวน 4 

คน  คิดเป็นร้อยละ 3.7  
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และอ่ืนๆ โดยระบุว่า เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.8 
8. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดอ าเภอผู้ประจ าต าบล/ผู้ประสานงานประจ าต าบล/

ชุมชนหรือในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9  
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 
 

 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
 

1.จากการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ท่านมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) เทศบาลเมืองทุ่ งสง 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 ฉบับที่ 10  มาก
น้อยเพียงใด 
 

4.39 0.68 87.80 มาก 



๑๕ 
 

 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 ที่ตอบ
แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ มีความคิดเห็น ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก โดย
สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. จากการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายเพ่ือพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเตมิ/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
4/2562 ฉบับที่ 10  มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ท่านมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหา ความต้องการ 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพัฒนาท้องถิ่นต่อไปมากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการและสถานที ่
 

 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
 

2.จากการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ท่านมีส่วนร่วม
ในการรับทราบปัญหา ความต้องการ การมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไปมากน้อยเพียงใด 

4.37 0.54 87.40 มาก 

รวม 4.38 0.61 87.6 มาก 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
๑. สถานที่ในการจัดประชุมมีความเหมาะสมหรือไม่ 4.47 0.54 89.40 มาก 
๒. อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุม
เหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ 

4.38 0.51 87.60 มาก 

๓. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสมหรือไม ่

4.40 0.60 88.00 มาก 

๔. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการประชุม
หรือไม ่

4.38 0.51 87.60 มาก 

๕. ระยะเวลาในการจัดประชุมฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ 4.31 0.59 86.20 มาก 
รวม 4.39 0.55 87.76 มาก 



๑๖ 
 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผู้ เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 ตอบ
แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ มีความพึงพอใจของการบริหารจัดการและสถานที่ ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 
4.39 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. สถานที่ในการจัดประชุมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 
2. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับ

มาก 
3. อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และ

โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการประชุมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการจัดประชุมฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการและสถานที ่
ตารางท่ี 5 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 ทั้ง 2 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.ตอนที ่2 ภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 4.38 0.61 87.60 มาก 
2.ตอนที ่3 ภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 4.39 0.55 87.76 มาก 

รวม 4.39 0.58 87.68 มาก 
 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือ

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
10/2562 ทั้ง 2 ตอน ในการด าเนินโครงการปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็นในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมาก 

โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
1. ตอนที่ 3 ภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมาก 
2. ตอนที่ 2 ภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (จากผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ) 
1. วาระการประชุมอย่าให้ซ้ าซ้อน ให้แยกการประชุมแต่ละเรื่อง 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ต้องเขียนให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน อ่านแล้ว

สามารถใจกิจกรรม เกิดมโมภาพ และความคิดต่อเนื่องกัน ความเป็นไปได้ของโครงการ และ
กิจกรรมที่จะด าเนินการ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

3.  เอกสารการประชุมควรแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า เพ่ือจะได้อ่านและท าความเข้าใจ 
4. เป็นการด าเนินงานที่ดี ดีกว่าที่อ่ืนๆ เพราะด าเนินการตามระเบียบของกฏหมายอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ในครั้งน้ี  
คิดเป็นร้อยละ 87.68 

 



๑๘ 
 

ประมวลภาพโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562 
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลเมืองทุ่งสง 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10/2562 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาคร ไอยศูยร์ ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เป็นประธานในโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562  
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 10/2562 

ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 
 

ลงทะเบียนโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 4/2562  
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 10/2562 

ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งท่ี 4/2562 
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 10/2562 

ในวันท่ี 25 มีนาคม 2562 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งท่ี 4/2562 
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 10/2562 

ในวันท่ี 25 มีนาคม 2562 
 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์อัมพร  รัตนมูสิก แจ้งเพ่ือทราบในที่ประชุมน าเสนอรายงาน
ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายของปลา 

และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ คลองคลองท่าเลา  
ท่าโหลน และคลองตม 

ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง แจ้งเพ่ือทราบในที่ประชุมน าเสนอรายงานผลการวิจัย  
เรื่อง การส ารวจและประเมินศักยภาพของไม้ยืนต้นและพืชพรรณ 

ริมคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 



๒๑ 
 

 

 
 
                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 อาจารย์รัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว แจ้งเพ่ือทราบในที่ประชุมน าเสนอ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้วแจ้งเพ่ือทราบในที่ประชุมโครงการศึกษา
นิเวศวิทยาและความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ในคลองท่าแพ 

คลองตม คลองท่าโหลน และคลองท่าเลา 


