๑

รายงานผลการดาเนินงานจ้างโครงการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
โครงการ/กิจกรรมสาคัญของเทศบาลเมืองทุง่ สง ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)

รายละเอียดโครงการ
๑. ข้อมูลทั่วไปโครงการ
ก. หน่วยงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

ข. ปีงบประมาณ ที่ดาเนินการ พ.ศ. ๒๕63
ค. สนองนโยบาย พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลเมือง
ทุ่งสงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ
ร่วมรั บผลการพัฒนา และร่ว มภาคภูมิใจกับความสาเร็จจากผลของการพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ได้ร่วมกันทาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน”
ง. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รเทศบาลและองค์ ก รชุ ม ชนสู่
การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
จ. แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ฉ. ลักษณะโครงการด้าน  เศรษฐกิจ
 สังคมและคุณภาพชีวิต
 บริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 อื่น ๆ ระบุ..........................................................................
ช. สถานภาพโครงการ  ใหม่
 ต่อเนื่อง
ญ. ประเภทโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการตามปกติ
๒. ที่ตั้งโครงการ

ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. เหตุผล/ความจาเป็น
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลเมื องทุ่งสง มีปัญหาความเดือดร้อน ที่จาเป็นเร่งด่วน และเพื่อ
พัฒนาเมืองตอบสนองความต้องการของประชาชน นายทรงชัย วงษ์วัชรดารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงได้สั่ง
การให้หน่วยงานเสนอโครงการและจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เพื่อเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ฉบั บที่ 2 จึ งได้เชิญหั วหน้าส่ว นราชการ หั วหน้าสานักปลัด ผู้ อานวยการกองทุกกอง
เพื่อรับทราบนโยบาย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมนายกเทศบาลเมืองทุ่งสงแล้วนั้น

๒
เพื่อดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผน
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
(๓) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
4. จุดมุ่งหมายของโครงการ
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณา ร่างแผนพัฒนา
เทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ ม เติ ม ครั้ ง ที่ 2/2563 จากประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น รั บ ทราบปั ญ หา
ความต้องการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์เบื้องต้น
ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ มประชาคมมีส่ ว นร่ ว มในการเสนอความคิ ดเห็ น และพิ จารณาร่ างแผนพั ฒ นาเทศบาล
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ผลประโยชน์ขั้นกลาง
จากการที่ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุม ประชาคมได้ เห็ น ความส าคัญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอความคิ ดเห็ น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาคมเห็น
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทุ่งสง และการให้ข้อเสนอแนะร่างแผนพัฒนาฯของเทศบาล
และเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน จะทาให้เทศบาลสามารถนาไปจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีคุณภาพ
ชัดเจน นาไปสู่การใช้งบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพได้
ผลประโยชน์ระยะยาว
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมืองทุ่งสงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้จัดทาขึ้นอย่างมีคุณภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงดีขึ้น
กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์
โดยตรง
- กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
โดยอ้อม
- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

๓
5. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
จากประชาคมเมืองทุ่งสงประชาชนทุกภาคส่วน รับทราบปัญหา ความต้องการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป
6. เป้าหมาย
เป้าหมาย กาหนดรูปแบบการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือด่วน
ที่ สุ ด ที่ ม ท 0810.2/ว 0600 ลงวั น ที่ 29 มกราคม 2559 ก าหนดตามสั ด ส่ ว นประชาคมเมื อ งทุ่ ง สง
จานวน 506 คน ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกคน จานวน ๑๘ คน
2. ท้องถิ่นอาเภอทุ่งสง จานวน 1 คน
3. ปลั ดอาเภอผู้ ป ระจ าตาบลหรื อผู้ ประสานงานประจาตาบล ชุมชน หรือในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จานวน 1 คน
4. ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จานวน 4 คน
5. หั วหน้ าสถานีอนามัย /ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ผู้อานวยการโรงพยาบาลที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน 4 คน
6. ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัว หน้าหน่วยการศึกษาอื่น ๆ ที่มีหน่ว ยงานตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลเมือง จานวน 4 คน
7. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 4 คน
8. กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 3 คน
9. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน (อสม) ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 3 คน
10. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 3 คน
11. คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 3 คน
12. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มสตรี/ กลุ่มแปรรูป /กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มเกษตรก้าวหน้า
เป็นต้น ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 7 คน
13. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 3 คน
14. กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน,อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมในเขต
เทศบาลเมือง จานวน 7 คน
15. กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 3 คน
16. กลุ่มองค์กรธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง
จานวน 6 คน
17. สื่อมวลชน ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 2 คน
18. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จานวน 2 คน
19. ผู้แทนครัวเรือนซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล จานวน 428 คน (จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
ของประชากร ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 21,422 คน = 428 หรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของตัวแทนจานวนครัวเรือนใน
เขตเทศบาล 11,186= 559 คน)

๔
ตัวชี้วัด
- นาปัญหาเร่งด่วนจัดทาเป็นโครงการไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเมืองต่อไป
- ได้รายงานผลการจัดทาประชาคม จานวน 1 เล่ม (แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม)
7. งบประมาณ / แหล่งที่มา
 งบประมาณของเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง ประจ าปี พ.ศ. 2563 กองวิ ช าการและแผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม
เมืองทุ่งสง จ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 150,000 บาท ดังนี้
หมวด / ประเภท
รายจ่าย

รายการ

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 506 คน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ ๒5 บาท
2. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
รวม
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

จานวน
(หน่วย)
506x๒5

วงเงินรวม (บาท)
12,650
5,000
17,650

8.วัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อจั ดเก็ บ ข้อ มูล และน าไปใช้เ ป็ นข้อ มูล ของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทีย บกับ วัตถุ ประสงค์ /
เป้าหมายนาผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถนาผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาล
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕

การดาเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลเมืองทุง่ สง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ข้าพเจ้า นางสาวสุว นันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูล ภาคสนาม โดยบันทึกภาพการดาเนิน
โครงการและจัดเก็บแบบสอบถาม โครงการ/กิจกรรมสาคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3) ซึ่งในการดาเนินงานในครั้งนี้ ได้ดาเนินการออกแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถาม
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3) จำนวน 120 ชุด ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยข้ำ พเจ้ำสำมำรถเก็บแบบสอบถำม
ได้ 113 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.17 และได้ดาเนินการกาหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลและอภิปรายผลการดาเนินโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3) รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการประเมินผล
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาล
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบั บที่ 3 จากประชาคมเมืองทุ่งสงประชาชนทุกภาคส่วน รับทราบปัญหา
ความต้องการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการจากการดาเนินโครงการดังกล่าว จึงดาเนินการกาหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี้
1.ขอบเขตการประเมิน
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับ โครงการประชุมประชาคมเมือง
ทุ่งสง แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
มีขอบเขตการประเมิน คือ
๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
เป็นการประเมินผลด้านประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ และข้อเสนอแนะอื่น ๆเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
โครงการในครั้งต่อไป
๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมือง
ทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3) กาหนดตามสัดส่วนประชาคมเมืองทุ่งสง จานวน 452 คน

๖
๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่
จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
พิจารณา ร่างแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 จากประชาชนทุกภาคส่วน
รับ ทราบปั ญหา ความต้องการ ส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นนาไปสู่
การตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2
ชั้น 2
๒. แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ
๒.๑ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได้ ท าการศึ ก ษาจากเอกสาร ณ ห้ อ งประชุ ม เทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง อ าเภอทุ่ ง สง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย สาเนาโครงการฯ และกาหนดการของโครงการฯ
๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งได้ดาเนิน การทอดแบบสอบถามให้ กับ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
๓. ประชากร
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมือง
ทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้ งที่ 2/2563 ฉบับ ที่ 3) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕63 จากการทอดแบบสอบถาม
ทั้งหมด 120 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้จานวน 113 ชุด
๔. เครื่องมือในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ครั้ งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการจัด โครงการประชุม
ประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
ฉบับที่ 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตอบแบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม
๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจ ตามขั้นตอนดั้งนี้
๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว
๕.๒ ดาเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อประกอบการ
ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป
๖. การประมวลผลข้อมูล
คือ การประมวลผล ประเด็นความคิดเห็นความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและ
สถา นที่ แ ละข้ อเ สน อแ นะอื่ น ๆ ของ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโ ค รง กา รฯ ใน ครั้ งนี้ ส า หรั บค าถา มป ลา ยปิ ด
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ไมโครคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การประมวลผลข้ อ มู ล ซึ่ ง ใช้ โ ปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วคานวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความ
คิดเห็น

๗
๗. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้น ต่อไปจะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนต่อไปนี้
๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนาแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้ว
หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง
และการบรรยาย
๗.๒ หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้
แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3) แบ่งหัวข้อการประเมิน
ออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

เกณฑ์การประเมินผล
ระดับผลการดาเนินงาน/ความพึงพอใจ
หมายถึง ระดับมากที่สุด
หมายถึง ระดับมาก
หมายถึง ระดับปานกลาง
หมายถึง ระดับน้อย
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

๘

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลเมืองทุง่ สง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
การประเมินแบบที่ ๑ ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
27
23.90
หญิง
86
76.10
113
100.00
รวม
อภิปรายผล
จากตารางที่ 1 ผู้ ต อบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้ ง นี้ ส่ ว นใหญ่ ร ะบุ ว่ า เป็ น เพศหญิ ง
จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 76.10 และเป็นเพศชาย จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้ อ ยละด้ า นข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล
ท้องถิ่นอาเภอทุ่งสง
ปลัดอาเภอผู้ประจาตาบล/ผู้ประสานงานประจาตาบล/ชุมชนหรือ
3
2.70
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
15
13.30
หั ว หน้ าสถานี อ นามัย /ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพ
ตาบล/ผู้อานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษา
2
1.80
อื่น ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
5
4.40
เขตเทศบาลเมือง
กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
39
34.50
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน (อสม) ในเขตเทศบาลเมือง
4
3.50
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตเทศบาลเมือง
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง
3
2.70
ผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
-

๙
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
สื่อมวลชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประธานหอการค้ า จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช, ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
ผู้แทนครัวเรือนซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล
อื่น ๆ
รวม

จานวน
1
-

ร้อยละ
0.90
-

21
5
13
2
113

18.60
4.40
11.50
1.80
100

อภิปรายผล
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ สามารถแยกเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50
ผู้แทนครัวเรือนซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาล จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60
ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30
เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50
หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง และ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน (อสม) ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
3.50
ปลัดอาเภอผู้ประจาตาบล/ผู้ประสานงานประจาตาบล/ชุมชนหรือในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
และคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง จานวน 3 คน คิดเป็นร้ อยละ
2.70
ผู้อานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.80
กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90

๑๐
การประเมินแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ
S.D.

ร้อยละ

4.14

0.21

82.80

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.21

0.65

84.20

มาก

4.18

0.43

83.50

มาก

ประเด็นความคิดเห็น
1.จากการที่ท่านเข้า ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ท่านมีความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
พิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3
จากประชาคมเมืองทุ่งสงประชาชนทุกภาคส่วน มากน้อย
เพียงใด
2.จากการที่ ท่ า นเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ในครั้ ง นี้ ท่ า นได้
รั บ ทราบปั ญ หา ความต้ อ งการ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นต่อไป มากน้อยเพียงใด
รวม

อภิปรายผล
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
1. จากการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ท่านได้รับทราบปัญหา ความต้องการ มีส่วนร่วมใน
การจั ดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่ การตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒ นา
ท้องถิ่นต่อไป มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก
2. จากการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายเพื่อรับฟังความ
คิ ด เห็ น และพิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 จากประชาคมเมืองทุ่งสงประชาชนทุกภาคส่วน มากน้อย
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก

๑๑
การประเมินแบบที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่
ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการและสถานที่
ประเด็นความคิดเห็น

S.D.

ร้อยละ

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

1.สถานที่ในการจัดประชุมมีความเหมาะสม
4.35 0.67 87.00
2.อาหารว่างและเครื่องดื่มมีเหมาะสมเพียงพอ
4.32 0.67 86.40
3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ 4.30 0.65 86.00
เหมาะสม
4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการประชุม
4.24 0.67 84.80
มาก
5.ระยะเวลาในการจัดประชุมฯ มีความเหมาะสม
4.35 0.58 87.00
มาก
รวม
4.31 0.65 86.24
มาก
อภิปรายผล
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ในครั้งนี้
มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้

1. สถานที่ในการจัดประชุมมีความเหมาะสม และระยะเวลาในการจัดประชุมฯ มีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก
2. อาหารว่างและเครื่องดื่มมีเหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก
3. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับ
มาก
4. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการประชุม ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก
การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการและสถานที่
ตารางที่ 5 สรุ ปความคิดเห็น เกี่ยวกับ โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3) ทั้ง 2 ตอน
ประเด็นความคิดเห็น
1.ตอนที่ 2 ภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ
2.ตอนที่ 3 ภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่
รวม

4.18
4.31
4.25

S.D.

ร้อยละ

0.43
0.65
0.54

83.50
86.24
84.87

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

๑๒
อภิปรายผล
จากตารางที่ 5 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ แ บบสอบถามความพึ ง พอใจของโโครงการประชุ ม ประชาคม
เมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ทั้ง 2 ด้าน ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไป
น้อยได้ดังนี้โดยสามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1. ตอนที่ 3 ภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก
2. ตอนที่ 2 ภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะอื่นๆ (จากผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมฯ)
1. เป็นโครงการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมได้รับรู้โครงการต่างๆ
2. อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์มาใช้ในกองต่างๆ ช่วยมาชี้แจงให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุมให้ได้รู้ถึงรายละเอียดด้วย
3. ควรมีภาพประกอบบ้าง สาหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ
4. ระบบเสียงในห้องประชุมฟังไม่ค่อยชัดเจน ห้องประชุมไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 84.87

๑๓

ประมวลภาพโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลเมืองทุง่ สง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ลงทะเบียนโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2

๑๔

นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นประธานใน
โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2

นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
ชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ ที่จะเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
โดยมีนายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2

๑๕

นางนงนภัส นาผล ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชี้แจ้งรายละเอียด /ตอบข้อซักถามของโครงการที่จะเพิ่มเติม
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2

นายกษิดิศ แสงจันทร์ รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่างสุขาภิบาล
ชี้แจ้งรายละเอียด /ตอบข้อซักถามของโครงการที่จะเพิ่มเติม
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2

๑๖

นางจตุพร แก้วเนิน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ชี้แจ้งรายละเอียด /ตอบข้อซักถาม
ของโครงการที่จะเพิ่มเติม ในแผนพัฒนาท้องถิน่
(เพิม่ เติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2

ผู้แทนประชาคมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อสงสัย
ในโครงการที่จะเพิ่มเติม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่
(เพิม่ เติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2

๑๗

ผู้แทนประชาคมแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อสงสัย
ในโครงการที่จะเพิ่มเติม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2

มติที่ประชุมในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิน่
(เพิม่ เติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2

๑๘

ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ฉบับที่ 3)
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2

