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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่  ๑/๒๕62 
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ   

........................................................................ 
 
 รายละเอียดโครงการ 
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 ร่ วมท 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    ใหม่        ต่อเนื่อง 
  ญ. ประเภทโครงการ      พัฒนา   ด าเนินการตามปกติ 
 

๒. ที่ตั้งโครงการ        ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

๓. เหตุผล/ความจ าเป็น 
 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ก าหนดให้ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 



๒ 
 

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
25  ตุลาคม  2559  และได้หมดวาระลงในวันที่  25  ตุลาคม  2561  
 

  ดังนั้น เพ่ือการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดให้มี
การประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเข้าเป็นคณะกรรมการดังกล่าว  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  ฯ  จึงได้เสนอโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่  1/2562 ขึ้น 
 
4. จุดมุ่งหมายของโครงการ 

โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาคมเมืองทุ่งสง    เพ่ือรับทราบ
ปัญหาความต้องการ  ร่วมก าหนดประเด็นการพัฒนา  ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)  เทศบาลเมืองทุ่งสง   และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น น าไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ผลประโยชน์เบื้องต้น 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมจะมีความรู้ถึงความจ าเป็นและหน้าที่ของตนในการเสนอปัญหาความต้องการ

การร่วมมือในการพัฒนาเมือง  และร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ทั้งยังเข้าใจบทบาทของภาคประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น  

 

ผลประโยชน์ขั้นกลาง 
จากการที่ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมมคีวามรู้และเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทุ่ง

สงแล้ว   จะสามารถเสนอปัญหาความต้องการของตนเอง  เพ่ือให้เทศบาลน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพ  ชัดเจน  น าไปสู่การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพได ้

 

ผลประโยชน์ระยะยาว 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมืองทุ่งสงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้จัดท าขึ้นอย่างมีคุณภาพ  

เกิดประโยชน์สูงสุด    ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงดีขึ้น 
 

กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ 
โดยตรง 
- กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

 

โดยอ้อม 
- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

5. วัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง   มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาคมเมืองทุ่งสง  คัดเลือกผู้แทน

ประชาคมเป็นคณะกรรมการ  จ านวน  3  คณะ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   จ านวนสามคน 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวนสองคน 



๓ 
 
 

 
 
 
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตการด าเนินงาน 

          เป้าหมาย    ประชาคมเมืองทุ่งสง  จ านวน  ๒๐๐  คน  ประกอบด้วย 
 1. นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หัวหน้าสว่นราชการ  รัฐวสิาหกิจหรือผู้แทน 
3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
6. ประธานกรรมการองค์การบริหารชุมชน  และผู้แทนกรรมการองค์การบริหารชุมชนในเขต

เทศบาล  20 ชุมชน   
7. ผู้แทนเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองในเขตเทศบาล  
8. พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง 
9. ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  สื่อมวลชน 
10. ผู้ทรงคุณวุฒิ   
11. ผู้แทนธุรกิจภาคเอกชน 
12. ผู้แทนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล 
13. เครือข่ายพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
25๖2 25๖3 25๖4 

1.  ตัวชี้วัดที่  1 (เชิงปริมาณ) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
200   คน 

คน 130   

2.  ตัวช้ีวัดที่  2 (เชิงความพึงพอใจ) ระดับความ        
พึงพอใจ 

5 ระดับ มาก   

๓.  ตัวช้ีวัดที่ ๓  (เชิงผลลัพธ์) 
     การน าผลการประชุมประชาคมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเมือง 

 
 

 
น าไปใช้

ประโยชน์ 

  

7. ระยะเวลา และข้ันตอนการด าเนินงาน  
7.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
วันที่  5  เดือนพฤศจิกายน  ๒561 
7.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอนหลัก 
 

ที่ กิจกรรมของ
โครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
 ขั้นตอนที่ 1 

 
- การส ารวจกลุ่มเป้าหมาย  และน าเรียน
ผู้ บ ริห าร เพื่ อตั ดสิ น ใจ   พร้ อม เสนอ

วันที่ 18-19 ตุลาคม  ๒๕61 



๔ 
 

ที่ กิจกรรมของ
โครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

 ขั้นตอนที่ 2 
 

- การออกแบบหลักสูตร 
โดยด าเนินการดังนี้ 
๑. ประสานวิทยากร  
๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ด าเนินการอนุมัติจัดซื้อ/จ้างและขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
๔. จัดท าหนังสือเชิญประชุม,เชิญวิทยากร 
,ส่งหนังสือเชิญประชุม 
๕. เตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 

 
 
 

ภายในวันที่ 19-22  ตุลาคม  ๒๕61   
ภายในวันที่ 19-22  ตุลาคม  ๒๕61   
ภายในวันที่ 19-30  ตุลาคม  ๒๕61   

 
    ภายในวันที่ 25 ตุลาคม  ๒๕61     
 
   ภายในวันที่ 19-30 ตุลาคม  ๒๕61   

 ขั้นตอนที่ 3 - ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 5  พฤศจิกายน ๒๕61   
 ขั้นตอนที่ 4 - การวัดผลการฝึกอบรม 5  พฤศจิกายน ๒๕61   
 ขั้นตอนที่ 5 

 
จัดท ารายงานสรุปผลการอบรมฯ 
 

หลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 90 วัน 

 
 

๘. ขั้นตอนหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    

 ขั้นตอนที่ 1 ก่อนตัดสินใจ        
                   - 
     ขั้นตอนที่ 2 ตัดสินใจ     
                   -  

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการ    
ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมและร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการฯ 

 

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

ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ   

 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้แทนประชาคมจากภาค ร้อยละ ๓๔.๗๘ แจ้งข่าวสารเชิญชวน  



๕ 
 

ส่วนต่าง ๆ อาจไม่ร่วม
ประชาคม 

ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ - 
 

ขั้นตอนที่ 4 - - - - 
ขั้นตอนที่ 5 - - - - 

9.2 ความเสี่ยงอ่ืนๆ 
ล าดับที่ ความเสี่ยง โอกาสในการเกิด แนวทางป้องกัน แนวทางแก้ไข 

1 การตรงต่อเวลา การท า
กิจกรรมร่วมกัน ความพึง
พอใจ ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เนื่องจากการ
ท างานกับคณะหรือบุคคล
ที่มีจ านวนมากอาจท าให้
ก าหนดการหรือตารางที่
วางไวไ้ม่เปน็ไปตามที่
ก าหนดไว ้

 จัดเจ้าหน้าที่,ประสานเชิญ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ารับ
การอบรม/ประชุมให้ตรง
ต่อเวลา 
 
 

 

9.3 ผลกระทบ 
ผลลัพธ์ 

-  ได้ผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง  เข้าเป็นกรรมการในชุดต่าง ๆ ครบทั้ง 3 คณะ 
-  เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทุ่งสงจากทุกภาคส่วน 

 ผลกระทบ  (เชิงบวก) 
-   คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในท้องถิ่น 

ทางลบ 
                        ไม่มี 

9.4 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
ประชาคมเมืองทุ่งสง  จ านวน  ๒๐๐  คน  ประกอบด้วย 

  1. นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง    
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. หัวหน้าสว่นราชการ  รัฐวสิาหกิจหรือผู้แทน 
3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
6. ประธานกรรมการองค์การบริหารชุมชน  และผู้แทนกรรมการองค์การบริหารชุมชนในเขต

เทศบาล  18 ชุมชน   
7. ผู้แทนเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองในเขตเทศบาล   
8. พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาลเมืองทุ่งสง 
9. ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  สื่อมวลชน 
10. ผู้ทรงคุณวุฒิ   
11. ผู้แทนธุรกิจภาคเอกชน 
12. ผู้แทนกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล 
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13. เครือข่ายพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 
 
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  เอกสาร

ประกอบการประชุมฯ วิทยากร  เป็นต้น 
10.2  วัดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมประชาคม 
10.2.๑ วัดผลผลิต จ านวนผู้มาประชุมประชาคมโดยตรวจนับจากบัญชีรายชื่อลงนามผู้เข้ารับการอบรม 
10.2.๒ วัดระดับความพึงพอใจ ในการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม 
10.2.๓ วัดผลลัพธ์  การน าผลการประชุมประชาคมไปใช้วางแผนพัฒนาเมือง  โดยตรวจสอบจาก

แผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

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

ระยะเวลาเป็นไปตาม
ขั้นตอนและแผนการ
ด าเนินงานท่ีก าหนด 

ตรวจสอบกับ
ระยะเวลาในแผนการ
ด าเนินงาน
เปรียบเทยีบกับ
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. วัดผลการจัดการใน
กระบวนการจดัประชุม 
 
 

ระดับความพึงพอใจใน
การจัดการประชุม
ประชาคม 

สอบถามผูเ้ข้าประชุม
ประชาคม 

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

๓. วัดผลสมัฤทธ์ิในการ
ประชุมประชาคม 
๓.๑ วัดผลผลิต 

 
 
จ านวนผู้เข้าประชุม
ประชาคม 

 
 
- บัญชีลงนามผู้เข้า
อบรม 
- ภาพถ่าย 

 
  
- ตรวจนับจากบัญชลีง
นามผู้เข้ารับการอบรม 
- บันทึกภาพถ่ายการ
ประชุมประชาคม 

 
 

200  คน 

๓.๒ วัดผลลัพธ์ 
 
 

การน าผลการประชุม
ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาและด าเนินการ

- แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
- เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 

ตรวจสอบวเิคราะห์
เอกสาร 
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เรื่องท่ีประเมิน ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
พัฒนาตามข้อเสนอ
ของประชาคม 

- รายงานผลการพัฒนา
ประจ าป ี2562 

10.๓ ผู้ประเมินผล 
  - งานวิจัยและประเมินผล (ประเมินตนเอง) 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 

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

บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  
จ่ายจากเงินรายได้  งบประมาณตั้งไว้  เป็นเงิน  200,000 บาท    
 
 
 แผนการประเมินโครงการ 
12.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการ
แก้ไขปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่  ๑/๒๕62  

เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ จ านวน 3 คณะ 
 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการและจัดเก็บแบบสอบถาม โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่  ๑/๒๕62 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  
จ านวน 3 คณะ ซึ่งในการด าเนินงานในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการ
ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่  1/๒๕62 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ 
ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม จ านวน 120 ชุด ให้ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ 105 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.50 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและ
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินเพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  
จ านวน 3 คณะ  รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่  1/๒๕62 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะ
กรรมการฯ จ านวน 3 คณะ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาคมเมืองทุ่งสง  คัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็น
คณะกรรมการ  จ านวน  3  คณะ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   จ านวนสามคน 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวนสองคน 

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

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับโครงการประชุมประชาคมเมือง
ทุ่งสงครั้งที่  1/๒๕62 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ  มีขอบเขตการ
ประเมิน คือ 

๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เป็นการประเมินผลด้านประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านความพึงพอใจของ

การบริหารจัดการและสถานที่ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 
 ๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร  
  ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่  1/๒๕62 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะ
กรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ ก าหนดตามสัดส่วนประชาคมเมืองทุ่งสง จ านวน 452 คน 

๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  
จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่  1/๒๕62 เพ่ือคัดเลือกตัวแทน

ประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาคมเมืองทุ่งสง  คัดเลือกผู้แทน
ประชาคมเป็นคณะกรรมการ  จ านวน  3  คณะ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   จ านวนสามคน 
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3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวนสองคน 

 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 ข้อมูลปฐมภูม ิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่  1/๒๕62 เพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ 
 

๓. ประชากร 
ประชากรผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่  1/๒๕62 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคม

เป็นคณะจ านวน 3 คณะ ทั้งหมด ในวันที่ 5 พฤศฺจิกายน ๒๕61 จากการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 120 ชุด 
และสามารถเก็บแบบสอบถามได้จ านวน 105 ชุด 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการจัดโครงการประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่  1/๒๕62 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตอบแบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม 
 

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 
 
 

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้น ต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหา
ค่าเฉลี่ย (   ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและ
การบรรยาย 
  



๑๐ 
 

 ๗.๒ หาค่าเฉลี่ย (   )   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่ 1/๒๕62 
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ  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 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงครั้งที่  1/๒๕62 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคม 

เป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ 
………………………………………………………………….. 

 

การประเมินแบบท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
         ชาย 34 32.4 
         หญิง 71 67.6 

รวม 105 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน 71 คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.6 และเป็นเพศชาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
          20 – 30 ป ี 7 6.7 
          31 – 40 ป ี 38 36.2 
          41 – 50 ป ี 31 29.5 
          51 ปีขึ้นไป 29 27.6 

รวม 105 100 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าอายุ 31 – 40 ปีจ านวน  

38 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาอายุ  41 - 50 ปี  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5  
อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 และอันดับสุดท้ายอายุ 20 - 30 ปี จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.7  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา    
         ประถมศึกษา 25 23.8 
         มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 7 6.7 
         อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 30 28.6 



๑๒ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
         ปริญญาตรี 34 32.4   
         ปริญญาโท 9 8.6 
         อ่ืน ๆ (ระบุ).................................... - - 

รวม 105 100 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 

34 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4  รองลงมาระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจ านวน 30 คน  
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  28 .6  ระดั บ ก า รศึ กษ า ประถมศึ กษา  จ าน วน  25 คน  คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ  23 .8 
ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 9 คน ร้อยละ 8.6  และอันดับสุดท้ายระดับการศึกษามัธยมศึกษาจ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ  
 
 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม   
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 3 2.9 
ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสง 2 1.9 
ปลัดอ าเภอผู้ประจ าต าบล/ผู้ประสานงานประจ าต าบล/ชุมชนหรือ
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

1 1.0 

ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 8 7.6 
หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง 

- - 

ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษา
อ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   

2 1.9 

หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมือง 

7 6.7 

กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 10 9.5 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม)  ในเขตเทศบาลเมือง   3 2.9 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตเทศบาลเมือง - - 

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง   - - 
สื่อมวลชนในเขตเทศบาลเมือง   - - 
ผู้แทนครัวเรือนซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล  60 57.1 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 2.9 
เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล  6 5.7 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................  - - 

รวม 105 100 



๑๓ 
 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้

ดังนี้ 
1. ผู้แทนครัวเรือนซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 
2. กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 
3. ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
4. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ านวน 7 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.7 
5. เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 
6. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม)  ในเขตเทศบาลเมือง 

และครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 
7. ท้องถิ่นอ าเภอทุ่งสงและผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน  หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มี

หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 
8. ปลัดอ าเภอผู้ประจ าต าบล/ผู้ประสานงานประจ าต าบล/ชุมชนหรือในเขตเทศบาลเมืองทุ่ งสง  

จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ 
 
 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่  ๑/๒๕62เพ่ือคัดเลือกตัวแทน

ประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ มีความคิดเห็น 
ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

ประเด็นความคิดเห็น x̄  S.D. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1 . ในการคั ด เ ลื อกคณะกรรมการ พัฒนา เทศบาล  ,
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลใน
ครั้งนี้   จากกระบวนการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการฯ 
มีความโปร่งใสเพียงใด 

4.73 0.46 94.6 มากที่สุด 

2.ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้เพียงใด         

4.70 0.50 94.0 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.48 94.3 มากที่สุด 



๑๔ 
 

1. ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้   จากกระบวนการด าเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการฯ  มีความโปร่งใส เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้เพียงใด        
ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ ๓  ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่  ๑/๒๕62เพ่ือคัดเลือกตัวแทน

ประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ มีความพึงพอใจ
ของการบริหารจัดการและสถานที่ ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

๑. สถานที่ในการจัดประชุมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการประชุมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๓. ระยะเวลาในการจัดประชุมฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๔. อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ค่าเฉลี่ย 

4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๕. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 
 

 
 

ประเด็นความคิดเห็น x̄  S.D. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับความ 
คิดเห็น 

๑. สถานที่ในการจัดประชุมมีความเหมาะสมหรือไม่ 4.63 0.54 92.60 มากที่สุด 

๒. อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุม
เหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ 

4.51 0.57 90.20 มากที่สุด 

๓. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสมหรือไม ่

4.50 0.70 90.00 มากที่สุด 

๔. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการประชุม
หรือไม ่

4.61 0.58 92.20 มากที่สุด 

๕. ระยะเวลาในการจัดประชุมฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ 4.56 0.54 91.2 มากที่สุด 
รวม 4.56 0.59 91.2 มากที่สุด 



๑๕ 
 

การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการและด้านการ
บริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางที่ 7 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ ๑/๒๕๖2 ทั้ง 2 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น x̄  S.D. ร้อยละ 
(%) 

ระดับความ 
คิดเห็น 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

4.72 0.48 94.3 มากที่สุด 

ตอนที่ 3  ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหารจัดการ
และสถานที ่

4.56 0.59 91.2 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.53 92.76 มากที่สุด 
 
 

อภิปรายผล 
จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่  ๑/๒๕62 เพ่ือคัดเลือกตัวแทน

ประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ ทั้ง 2 ตอน ในการด าเนินโครงการปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ความคิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้     
1. ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 
2. ภาพรวมความพึงพอใจของการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 
 
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (โปรดระบุเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อไป) 

1. ควรมีแผนและความส าเร็จของแผนแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าและความส าเร็จของแผนเพ่ือ
ประกอบการเลือกคณะกรรมการฯ 

2. ควรแนะน าฝ่ายต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อการตัดสินใจเลือกตัวแทนเข้าร่วมในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ในครั้งน้ี 

 คิดเป็นร้อยละ 92.76 
 



๑๖ 
 

ประมวลภาพโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่  ๑/๒๕62 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ ๑/๒๕62 เพ่ือ

คัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ 

นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง กล่าวรายงานการจัด
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ ๑/๒๕62 เพ่ือคัดเลือก

ตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ 



๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
เป็นผู้ด าเนินขั้นตอนในการเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน  คณะกรรมการสนับสนุนการ
จดัท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน 3 คน และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 2 คน 

 

ผู้แทนประชาคมเสนอชื่อ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   



๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แทนประชาคมยกมือเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
แสดงให้เห็นถึงการความมีส่วนร่วมของประชาคม  

ผู้แทนประชาคมเสนอชื่อ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง    

 



๑๙ 
 

ผู้แทนประชาคมยกมือเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง แสดงให้เห็นถึงการความมีส่วนร่วมของประชาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
เมืองทุ่งสง จ านวน 6 คน 

1. นายปรารถนา แสงมณี  2.นายสุจินต์ สมทรง 
3.นางวันเพ็ญ จันทร์ทิพย์  4.ร.ต.ท.ไวยวุฒิ จันทร์ส้ม 
5.นางสาวขนิษฏา นาคฤทธิ์ 6.นางปราณี พันธุ์เลิศ 

 



๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   เมืองทุ่งสง จ านวน 3 คน 

1.นางเสาวภา อินทรสุวรรณ 
2.นางนพมาศ บุญแก้ว 
3.นายจ าเริญ ขุนเพ็ชร 

 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน 2 คน 

1.นายไพวุฒิ ดวงทอง 
2.นายเกียรติศักดิ์ เกษมส าราญ 

 



๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่  ๑/๒๕62 
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการฯ  จ านวน 3 คณะ 


