
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
ดังนั้น  สภาชุมเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสงจึงเป็นจุดศูนย์รวมทั้ง ๒๐ ชุมชน (อบช.เมืองทุ่งสง) โดยทุกๆ 

เดือนจะมีการประชุมเพ่ือปรึกษารือ การพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานปัญหาต่างๆ ในชุมชน เพ่ือประสานกับ
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับทราบปัญหาและได้น าปัญหาไปประชุมในสภาเทศบาล เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้เป็นรูปธรรม  
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือจัดการสัมมนาทางวิชาการให้แก่คณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสง
และที่เกี่ยวข้องทั้ง ๒0 ชุมชน เป็นประจ าทุกๆ เดือน รวม ๑2 เดือนต่อปี  โดยประสานงานแต่ละชุมชน
ล่วงหน้าก่อนการประชุม ๑๐ วัน เพ่ือจัดวาระการประชุมและท าเอกสารการประชุม  

๒.๒ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
๒.๓ เพ่ือให้ชุมชนต่างๆ เกิดความรัก ความสามัคคี และรับรู้สภาพปัญหาของแต่ละชุมชนได้อย่าง

ทั่วถึง 
 
3.เป้าหมาย 

จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่คณะกรรมการองค์การบริหารสภาชุมชนเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้ง    ๒0 ชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง จ านวน ๑2 เดือน 
 
 
๔. วิธีด าเนินโครงการ 

๔.๑ จัดท าโครงการฯ เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
๔.๒ จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
๔.๓ จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่คณะกรรมการองค์การบริหารสภาชุมชนมืองเทศบาลเมืองทุ่งสงและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ๒๐ ชุมชน ๑ เดือน/1 ครั้งและตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
๔.๔ จัดท ารายงานการประชุมและรวบรวมปัญหาชุมชนทั้งหมด เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารทราบต่อไป 
๔.๕ ติดตามและประเมินผล 
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5.แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กจิกรรม 

 
 

รายละเอียดกจิกรรม  
 (ผลผลิต) 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ้ืนที่ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.  ๒๕๖2 พ.ศ.  ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            

โครงการเทศบาลพบ
สภาชุ มชน เมือง เ พ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน          

 

- จัดท าโครงการฯ เพื่อเสนอ
ขอรับความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ 

35,๐๐๐ ชุมชนต่างๆ
ในเขต

เทศบาล
เมืองทุ่งสง 

กองสวัสดิ 
ก า ร สั ง ค ม 
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

            

- จัดประชุมคณะท างานฯ 
เ พื่ อ ก า ห น ด แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

               

- จั ดสัมมนาทางวิ ชาการ
ให้แก่คณะกรรมการองค์การ
สภาชุมชนเมือง เทศบาล
เมืองทุ่งสง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง 20 ชุมชน 1 เดือน/ครั้ง 
และตามความจ าเป็นเร่งด่วน  

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

- จัดท ารายงานการประชุม
และรวมรวบปัญหาชุมชน
ทั้ ง ห ม ด  เ พื่ อ เ ส น อ ต่ อ
ผู้บริหารทราบต่อไป 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

- ติดตามและประเมินผล
โครงการฯ 
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6.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.จ านวนคณะกรรมการองค์การบริหารสภาชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุมแต่ละครั้ง 
๒ ร้อยละปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในก าหนดเวลา (1๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง)  
๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง  

 
๗. ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ 1๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๘. งบประมาณ 

ใช้จ่ายจากงบประมาณประจ าปี ๒๕63 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน ค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน  ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  

หมายเหตุ : เบิกจา่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑ ชุมชนมืองแต่ละชุมชน ได้รับประโยชน์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง 
 ๒. ประชาชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนมากขึ้น  
 ๓. ชุมชนเมือง มีความข้มแข็งมากขึ้น 
 
10.การประเมินผล 
 ประเมินผล โดยใช้วิธีการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยงานวิจัยและ
ประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน 
 
การวางแผนประเมินโครงการ 
11.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 



๔ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านในหวงั 
 

 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน 

โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านในหวัง ซึ่งในการ
ด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการเทศบาลพบ
สภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านในหวัง  โดยได้ทอดแบบสอบถาม
จ านวน 40 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 35 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 
87.50 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการ
ด าเนินโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านในหวัง  
รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครั้งที่  1 ชุมชนบ้านในหวัง    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการสัมมนาทางวิชาการให้แก่คณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองเทศบาลเมืองทุ่ง
สงและที่เกี่ยวข้องทั้ง ๒0 ชุมชน เป็นประจ าทุกๆ เดือน รวม ๑2 เดือนต่อปี  โดยประสานงานแต่ละชุมชน
ล่วงหน้าก่อนการประชุม ๑๐ วัน เพ่ือจัดวาระการประชุมและท าเอกสารการประชุม เพ่ือเป็นการเสริมสร้ าง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ชุมชนต่างๆ เกิดความรัก ความสามัคคี และรับรู้สภาพ
ปัญหาของแต่ละชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

 
ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการเทศบาลพบสภา
ชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คณะกรรมการองค์การบริหารสภาชุมชนเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสง
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง  ๒0 ชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน          

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครั้งที่ 1 ชุมชนบ้านในหวัง    ในครั้งนี้  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ชุมชน
บ้านในหวัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
 
 
 



๕ 
 

๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1. โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน          2. เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน          
 

๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการองค์การบริหารสภาชุมชนเมืองเทศบาลเมืองทุ่งสงผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้ง  ๒0 ชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 40 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 35  ชุดคิดเป็น 
ร้อยละ 87.50 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมอบรมโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  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 การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ในครั้งนี้  
ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร  แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผล
การประมวลระดับความคิดเห็น 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 



๖ 
 

 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด  วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
  
 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 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  
          ระดับน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  ครั้งที่ 1 
        

การประเมินแบบท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป (จ านวนครั้งที่ท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสง) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
จ านวนครั้งท่ีท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสง   

1 - 3 ครั้ง  - - 
4 - 6 ครั้ง 2 5.71 
7 - 9 ครั้ง  - 
9 ครั้งข้ึนไป 33 94.29 
ไม่เคยเข้าร่วมเลย (ครั้งนี้เป็นครั้งแรก) - - 

รวม 35 100 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุจ านวนครั้งที่ท่านเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสง 9 ครั้งข้ึนไป จ านวน  33   คน คิดเป็นร้อยละ 94.29 
และรองลงมาระบุว่า 4 - 6 ครั้ง  จ านวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.71 ตามล าดับ 

 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป(ท่านคิดว่าการจัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงมีความ
จ าเป็นหรือไม่) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ท่านคิดว่าการจัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงมีความ
จ าเป็นหรือไม่ 

  

 จ าเป็น  35 100 
  ไมจ่ าเป็น  - - 

รวม 35 100 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งทุกคนระบุว่าการจัดประชุมคณะกรรมการ
องค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงมีความจ าเป็น  จ านวน 35  คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 

 
 
 
 



๘ 
 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลทั่วไป(ท่านคิดว่าการจัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงเดือนละ 
1 ครั้งเพียงพอหรือไม่) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ท่านคิดว่าการจัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงเดือน
ละ 1 ครั้งเพียงพอหรือไม่ 

  

  เพียงพอ    35 100 
  ไม่เพียงพอ  - - 

รวม 35 100 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ทุกคนระบุว่าการจัดประชุมคณะกรรมการ
องค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงเดือนละ 1 ครั้งเพียงพอ  จ านวน 35  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไป(ท่านต้องการให้ทางเทศบาลเมืองทุ่ งสงด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
องค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงต่อไปหรือไม่) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ท่านต้องการให้ทางเทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหาร
ชุมชนเมืองทุ่งสงต่อไปหรือไม่ 

  

  ด าเนินการต่อไป   35 100 
  ไม่ด าเนินการ  - - 

รวม 35 100 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ทุกคนระบุว่าต้องการให้ทางเทศบาลเมืองทุ่ง
สงด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงต่อไป จ านวน 35  คน คิดเป็นร้อยละ 
100  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

การประเมินแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชุมคณะกรรมการ
องค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสง 
ตารางที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดประชุมคณะกรรมการองค์การบริหาร
ชุมชนเมืองทุ่งสง 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ชุมชนมีความพึงพอใจและรู้สึกว่าการจัดท าประชุม
คณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงใด 

4.43 0.58 88.60 มาก 

2.การจัดท าประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมือง
ทุ่งสง สามารถตอบสนองต่อความต้องการ/แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนด้านต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา ได้เพียงใด 

4.36 0.63 87.20 มาก 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพียงใด 4.50 0.50 90.00 มาก 
4.มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนได้ทราบ วัน เวลา 
สถานที่ ทุกครั้งที่ได้มีการจัดการประชุมเพียงใด 

4.40 0.59 88.00 มาก 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าประชุมคณะกรรมการ
องค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงเพียงใด 

4.41 0.61 88.20 มาก 

รวม 4.42 0.58 88.40 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประชุมคณะกรรมการองค์การ
บริหารชุมชนเมืองทุ่งสงในครั้งนี้    มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก  โดย
สามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพียงใด และมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชน
ได้ทราบ วัน เวลา สถานที่ ทุกครั้งที่ได้มีการจัดการประชุมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ใน
ระดับมาก   

2. ชุมชนมีความพึงพอใจและรู้สึกว่าการจัดท าประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่ง
สงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก   

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสงเพียงใด
ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก   

4. การจัดท าประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารชุมชนเมืองทุ่งสง สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการ/แก้ไขปัญหาของประชาชนด้านต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา ได้เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 
4.36 อยู่ในระดับมาก   

 
 
 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใน

ครั้งนี ้ คิดเป็นร้อยละ 88.40 



๑๐ 
 

ประมวลภาพโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 

 
 
 
 
 
  



๑๑ 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 

 


