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งานพัฒนาชุมชน 

เทศบาลตำบลกุดกวFาง ตำบลกุดกวFาง 

 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกLน 



รายงานผลการจัดทำโครงการแผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ประจำป<งบประมาณ 2561                                             

เพื่อบรรจุแผนพัฒนาสี่ป<(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4                            

ประจำป<งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตำบลกุดกวFาง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกLน 

 

1) ข้ันตอนการดำเนินโครงการฯ   

1.1 เสนอขออนุมัติโครงการฯ ต5อนายกเทศมนตรีตำบลกุดกว?าง 

 1.2 แจ?งผู?เข?าร5วมโครงการฯ  

 1.3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  

 1.4 ประเมินและติดตามผลการดำเนินโครงการฯ 

2) จำนวนผูFอบแบบประเมินความพึงพอใจ  

      2.1 จำนวน  240 คน     

3) หนLวยงานท่ีจัดทำโครงการฯ 

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดกว?าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก5น    

4) สถานท่ีจัดทำโครงการฯ    

  ณ เทศบาลตำบลกุดกว?าง  ตำบลกุดกว?าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก5น  

5) กลุLมเป[าหมาย    

เชิงปริมาณ 

1. คณะผู?บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ?าง เทศบาลตำบลกุดกว?าง กำนัน ผู?ใหญ5บ?าน สมาชิกสภา

เทศบาล เจ?าหน?าท่ีส5วนราชการต5างๆ ตลอดจนประชาชนได?ร5วมกันจัดทำแผนพัฒนาส่ีปV รวมจำนวน 240 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. คณะผู?บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ?าง เทศบาลตำบลกุดกว?าง กำนัน ผู?ใหญ5บ?าน สมาชิกสภา

เทศบาล เจ?าหน?าท่ีส5วนราชการต5างๆ ตลอดจนประชาชนได?ร5วมกันจัดทำแผนพัฒนาส่ีปV 

2. เพ่ือให?กระบวนการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการตำบลกุดกว?างเปWนไปด?วยความเรียบร?อย

และถูกต?อง 

3. ประชาชนได?เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแผนคร้ังน้ี 

6) รูปแบบโครงการฯ 

 6.1 ได?มีการลงมติในการจัดทำแผนถึงการความสำคัญของแต5ละโครงการ   

           6.2 สอบถาม/ตรวจสอบดูว5าประชาชนมีส5วนร5วมในการทำกิจกรรมของโครงการฯ และสร?างความพึงพอใจ

ให?กับประชาชนผู?มาร5วมกิจกรรมได?มากน?อยเพียงไร และผลของการจัดทำโครงการฯด?านต5างๆมีประสิทธิภาพและ

ก5อให?เกิดประโยชน_สูงสุดแก5ประชาชนหรือไม5 โดยใช?แบบประเมินความพึงพอใจ รายละเอียดดังน้ี 

 

 

/การประเมิน... 
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      1.  การประเมินการปฏิบัติงานหลังดำเนินโครงการฯ    

           1.1 รFอยละของผูFเขFารLวมโครงการ  

                  ตารางท่ี  1  จำนวน  240 คน 

 

ลักษณะพ้ืนฐาน จำนวน รFอยละ 

1.  เพศ     

             1.  ชาย 120 40 

             2.  หญิง 120 40 

2.  อายุ   

            1.  31-50  ปV   90 30 

            2.  51-60  ปV   120         40 

            3.  60  ปVข้ึนไป 30 10 

3.  การศึกษา           

            1. ประถมศึกษา            120 40 

            2. มัธยมศึกษาตอนต?น              30 10 

            3. มัธยมศึกษาตอนปลาย              30 10 

            4.  อนุปริญญา        30 10 

            5.  ปริญญาตรี 30 10 

            6.  สูงกว5าปริญญาตรี - - 

4.  อาชีพหลัก       

            1.  ข?าราชการ/พนักงานของรัฐ        30 10 

            2.  พนักงานบริษัทเอกเชน          - - 

            3.  เกษตรกรรม   120 40 

            4.  รับจ?างท่ัวไป   60 20 

            5.  อาชีพส5วนตัว 30 10 

            6.  อ่ืนๆ - - 

   

   

 

 

 

   /สรุปจากตาราง... 



                                            -3- 

สรุป  จากตารางที่  1    

           - ผู?เข?าร5วมโครงการฯส5วนใหญ5เปWนเพศหญิง จำนวน 120 คน คิดเปWนร?อยละ 40 ส5วนเพศชาย    มีจำนวน 120 

คน คิดเปWนร?อยละ 40 และช5วงอายุของผู?เข?าร5วมโครงการฯ มากที่สุดได?แก5  ช5วงอายุระหว5าง    51-60 ปV จำนวน  120 คน คิดเปWน

ร?อยละ 40 และน?อยที่สุดคือช5วงอายุ 60 ปV ขึ้นไป จำนวน 30 คน คิดเปWนร?อยละ 10 และ ช5วงอายุ 31-50 ปV จำนวน 90 คน คิดเปWน

ร?อยละ 30 จากผู?เข?าร5วมโครงการฯทั้งหมด 240 คน ระดับการศึกษามากที่สุด คือ จบชั้นประถมศึกษา จำนวน 120 คน คิดเปWนร?อย

ละ 40 และระดับการศึกษาน?อยที่สุด คือ มัธยมศึกษาตอนต?น, มัธยมศึกษาตอนปลาย,อนุปริญญา จำนวน 30 คน คิดเปWนร?อยละ 10 

จากผู?เข?าร5วมโครงการฯทั้งหมด 240 คน ส5วนอาชีพกลุ5มที่เข?าร5วมมากที่สุด คือ เกษตรกรรม จำนวน 120 คน คิดเปWนร?อยละ 40 

จากผู?เข?าร5วมโครงการฯทั้งหมด 240 คน     

 

1.2  ผลการประเมิน 

              ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนสรุปตามแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน  240 คน 

 

ประเด็นคำถาม 

ประเด็นการตอบ 

5 4 3 2 1 
คน รFอยละ คน รFอยละ คน รFอยละ คน รFอยละ คน รFอยละ 

5.ดFานหลักสูตร  

(กิจกรรมการดำเนินโครงการฯ) 

          

5.1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 

209 87.08 31 12.92 - 0 - 0 - 0 

5.2 ระยะเวลาที่ใช?ในการจัดกิจกรรมมี

ความเหมาะสม 

179 74.58 37 15.42 12 5.0 12 5.0 - 0 

5.3 บุคลากรผู?ร5วมโครงการมีการจัดแบ5ง

หน?าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม

มากน?อยเพียงใด 

196 81.67 28 11.67 16 6.67 9 3.75 - 0 

5.4 การดำเนินการโครงการในครั้งนี้ได?

ทราบถึงสภาพปhญหาและสภาพความ

ต?องการที่แท?จริงของประชาชนในพื้นที่

มากน?อยเพียงใด 

177 73.75 32 13.33 18 7.5 13 5.42 - 0 

5.5 การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มี

มาตรฐานเปWนที่ยอมรับและนำไปใช?

ประโยชน_มากน?อยเพียงใด 

185 77.08 42 17.5 13 5.42 - 0 - 0 

5.6 ผู?เข?าร5วมโครงการได?รับความรู?และ

ประสบการณ_จากการไปทำกิจกรรมครั้งนี้

มากน?อยเพียงใด 

220 91.67 20 8.33 - 0 - 0 - 0 

*เกณฑbวัดระดับประสิทธิภาพโครงการ 100 -  81  =  มากที่สุด,  80 - 61  =  มาก,  60 - 41  = ปานกลาง,   40 - 21  =  

น?อย,   20 - 0 =  น?อยที่สุด 

 

/สรุปผลการประเมิน... 
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สรุปผลการประเมิน 

 จากตารางท่ี  2  แสดงผลคะแนนสรุปตามแบบประเมิน จำนวน  240 คน   

               - ภายหลังจากการดำเนินโครงการฯเสร็จส้ินผู?ตอบแบบประเมินส5วนใหญ5ตอบประเด็นการตอบ 5,4  ซ่ึง

มีค5ามากท่ีสุด,มาก,ปานกลาง ตามลำดับ และวัดระดับประสิทธิภาพโครงการฯ ได?ดังน้ี   

1.  โครงการแผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปVงบประมาณ 2561 ในหัวข?อกิจกรรมการดำเนิน

โครงการฯผู?เข?าร5วมโครงการได?รับความรู?และประสบการณ_จากการไปทำกิจกรรมคร้ังน้ีมากน?อยเพียงใด ซ่ึงมีคLาใน

ระดับมากท่ีสุด คิดเปgนรFอยละ 91.67 และเปWนค5าสูงท่ีสุดในประเด็นตัวช้ีวัด  

  2. โครงการแผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปVงบประมาณ 2561 กิจกรรมการดำเนินโครงการฯ

สถานท่ีในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ซ่ึงมีคLารองลงมาในระดับมากท่ีสุด คิดเปgนรFอยละ 87.08 และเปWน    

ค5ารองลงมาในประเด็นตัวช้ีวัด  

3. โครงการแผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปVงบประมาณ 2561 กิจกรรมการดำเนินโครงการฯ

บุคลากรผู?ร5วมโครงการมีการจัดแบ5งหน?าท่ีความรับผิดชอบตามความเหมาะสมมากน?อยเพียงใด ซ่ึงมีคLาในระดับ

มากท่ีสุด คิดเปgนรFอยละ 81.67 และเปWนค5าสูงท่ีสุดในประเด็นตัวช้ีวัด     

สรุป  -  แสดงความคิดเห็น/ขFอเสนอแนะ 

          5.1 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/โครงการ มีระยะเวลาน?อยเกินไป 

 5.2 ขาดการประชาสัมพันธ_ 

ปkจจัยท่ีทำใหFโครงการประสบความสำเร็จ  

 1. ประชาชนต?องการมีส5วนร5วมในการแก?ไขปhญหาของชุม เพ่ือจะทำให?ปhญหาชุมชนได?รับการแก?ไขอย5าง

ตรงจุดท่ีสุด  

ปkญหาอุปสรรค 

1. การจัดทำรูปเล5มส5งกลับไปหาหน5วยงานยังล5าช?า 

แนวทางแกFไข 

1. ประสานกับทางผู?นำชุมชน      

2. มีการบูรณาการแผนงานกับหน5วยงานต5างๆ เข?าร5วมด?วย 

3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ_ก5อนเร่ิมดำเนินโครงการ 

 

************************************** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

การดำเนินโครงการแผนพฒันาชมุชน       

แบบบรูณาการ ประจาํปีงบประมาณ 9:;< 
 

 



 

 

ภาพกิจกรรมโครงการแผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ประจำป<งบประมาณ 2561          



 
 

 

 

 


