
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

โครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพื่อสังคม ประจําปีงบประมาณ 2562  
องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ 

อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
1. บทนาํ 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 การปลูกจิตสํานึกด้านจิตสาธารณะ (Pubic Mind) เป็นการปลูกฝังจิตใจให้บุคคล เกิดความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในการทํา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมก่อให้เกิดความรู้สึกสํานึกห่วงใยต่อสิ่งที่เป็นสาธารณะ ให้รู้จักสิทธิและหน้าที่  ในการช่วยกันดูแลและรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความรู้สึกเห็นใจต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ลักษณะสําคัญ
ประการหน่ึงของกิจกรรมจิตสาธารณะ คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ ยินดีที่จะอุทิศตนเพ่ือประโยชน์สุข
ของส่วนรวมโดยให้ความร่วมมือ เสียสละ ไม่หวังผลตอบแทน และรู้จักแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อ่ืนเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตสาธารณะที่อยากจะนําไปปฏิบัติตามแบบอย่าง 
 เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความสําคัญในการเป็นอนาคตของชาติที่ต้องได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมือง
ที่ดีสามารถเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติ การสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตสาธารณะที่ดีน้ันต้องเร่ิม
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนัก  ความสํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง รู้จักการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคม โดยให้คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง จึงสามารถทําให้เด็กและเยาวชนเกิดจิต
สาธารณะที่ดี โดยจะเป็นแรงสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จึงได้เห็นถึงความสําคัญ
ของการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงกําหนดให้กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตําบลบัวค้อเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ในการสร้างความตระหนัก ความสํานึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง รู้จักการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม โดยให้
ความรู้เรื่องจิตสาธารณะ และกระบวนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยได้ให้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
จึงสามารถเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตส่าธารณะที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม 
ประจําปีงบประมาณ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์  
             ดังน้ันจึงควรให้มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการตามตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการ ระดับความพึงพอใจของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตําบลบัวค้อ อยู่ในระดับ มาก – มาก
ที่สุด ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในตําบลบัวค้อ และจัดทําโครงการท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในตําบลบัวค้อ
ต่อไป   
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษากลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตําบลบัวค้อ มีความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือ

สังคม ประจําปีงบประมาณ 2562 อยู่ในระดับมาก 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 

  สภาเด็กและเยาวชนตําบลบัวค้อ มีความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปี
งบประมาณ 2562 อยู่ในระดับมาก 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.4.1 ทราบถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปี
งบประมาณ 2562  

 1.4.2 เพ่ือนําข้อมูลไปวางแผนพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในตําบลบัวค้อ และจัดทําโครงการที่
เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในตําบล   
 
2. วิธีการวิจัย 

 

             การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปีงบประมาณ 2562 
ของสภาเด็กและเยาวชนในตําบลบัวค้อ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย
ตามหัวข้อและวิธีการดังน้ี 
                2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                2.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
                2.4 การดําเนินการวิจัย 
                2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                2.6 การจัดกระทํากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
                2.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ เด็กและเยาวชนตําบลบัวค้อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 61 คน ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปี
งบประมาณ 2562  
   2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชนตําบลบัวค้อที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 56 คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มเลือกแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
            แบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
         ตอนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
       ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการฯ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยากร ด้านการอํานวยความสะดวก    
ด้านความรู้ ความเข้าใจ และสรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม 
       ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.3.1 นําแบบสอบถาม จํานวน 56 ชุด ที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง 

2.3.2 กําหนดระดับความพึงพอใจ  
ในแบบสอบถามกําหนดไว้ 5 ระดับคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดังน้ี 

   ระดับมากที่สุด   กําหนดให้   5   คะแนน 
            ระดับมาก   กําหนดให้   4   คะแนน 
   ระดับปานกลาง   กําหนดให้   3   คะแนน 
   ระดับน้อย   กําหนดให้   2   คะแนน 
   ระดับน้อยที่สุด   กําหนดให้   1   คะแนน 
   โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง     ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง     ระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง     ระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง     ระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย  1.51 – 1.50  หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 

2.3.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล   
29 สิงหาคม 2562 

  2.3.4 การจัดกระทํากับข้อมูล 
  โดยการป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

2.3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- สถิติพ้ืนฐาน (พรรณี ลีกิจวัฒนา, 2556) 

- ร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) 

         - สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (พรรณี ลีกิจวัฒนา, 2556) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) 

 
3. ผลการศึกษา 
             เพ่ือให้การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความครอบคลุมวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย         
คณะผู้วิจัยจึงได้นําเสนอผลการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
        3.1 ข้อมูลทั่วไปด้านคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
                 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปีงบประมาณ 
2562 
        3.3 ผลการสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมของกลุ่มตัวอย่าง  
                3.4 ผลการสรุปจากข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง  
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3.1 ข้อมูลทั่วไปด้านคุณลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลทั่วไปด้านคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็น สภาเด็กและเยาวชนตําบลบัวค้อ ที่ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.5) ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 
100.0) และอายุโดยเฉล่ีย 13.98 ปี ดังปรากฏในตาราง 1  
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปด้านคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
     1. ชาย 35 62.5 
     2. หญิง 21 37.5 
รวม 56 100.0 
อายุ ระหว่าง 13-15 ปี โดยเฉล่ีย 13.98 ปี 
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
     1. ประถมศึกษา - - 
     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 56 100.0 
     3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  - - 
รวม 56 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพื่อสังคม ประจําปีงบประมาณ 2562  
 

           ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปีงบประมาณ 2562 
โดยตัวช้ีวัด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยากร ด้านการอํานวยความสะดวก และด้านความรู้ความเข้าใจ ดังปรากฏใน
ตาราง 2 
ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปีงบประมาณ 2562 
  

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
x̄  ระดับความพงึพอใจ

ด้านวิทยากร 

1. วิทยากรมีความรู้ความสามารถตรงกับเรื่องท่ีบรรยาย  4.07 มาก 
2. วิทยากรมีบุคลิกภาพ ท่วงท่า วาจาดี 4.36 มาก 
3. วิทยากรบรรยายเร่ืองต่าง ๆ เข้าใจง่าย  4.20 มาก 
4. วิทยากรใช้เวลาตามที่กําหนดให้ 4.16 มาก 
5. วิทยากรดําเนินกิจกรรมให้ได้รับความสนุกสนาน 4.21 มาก 
6. วิทยากรให้ความเอาใจใส่ต่อผู้เข้าร่วมอบรม 4.16 มาก 
7. วิทยากรตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น ชัดเจน 4.04 มาก 

ผลรวมค่าเฉลี่ยด้านวิทยากร 4.17 มาก 
ด้านการอํานวยความสะดวก 
1. มีการประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรม 4.04 มาก 
2. มีการต้อนรับ อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมอบรม  3.96 มาก 
3. สถานท่ีจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.36 มาก 
4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมมีความพร้อมใช้งาน 4.21 มาก 
5. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.02 มาก 
6. อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 3.95 มาก 

ผลรวมค่าเฉลี่ยด้านการอํานวยความสะดวก 4.09 มาก 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองจิตสาธารณะ  4.18 มาก 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองกระบวนการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม 4.11 มาก 
3. เกิดความตระหนักรู้จักรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองในการบําเพ็ญประโยชน์

เพ่ือสังคม 4.07 มาก 

4. สามารถเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคม 4.09 มาก 

5. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนเพ่ือเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
และเป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมได้ 4.07 มาก 

ผลรวมค่าเฉลี่ยด้านความรู้ ความเข้าใจ 4.10 มาก 
ผลรวมค่าเฉลี่ยทุกด้าน 4.12 มาก 
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 จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.12) และในราย
ด้านมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านวิทยากร (x̄ = 4.17)  รองลงมาคือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (x̄ = 4.10) และ
ด้านการอํานวยความสะดวก (x̄ = 4.09) ตามลําดับ    
 
3.3 ผลการสรปุประโยชน์ที่ได้รับจากการฝกึอบรมของกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน คือ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับจิตสาธารณะ และการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม ความสนุกสนาน โดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ใน
การสร้างการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ สามารถนําไปพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  
 
3.4 ผลการสรปุข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4.1 ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครัง้นี้  
      กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะ ติ ชม เป็นไปในทางเดียวกัน คือ ได้ความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับเรื่องจิตสาธารณะ อยากให้วิทยากรบรรยายเรื่องราวที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และสนุกสนานเพ่ิม
มากขึ้น มีกิจกรรมสร้างการแสดงออกและมอบของรางวัลเพ่ิมขึ้น และอยากให้มีโครงการจัดฝึกอบรมอีกในครั้ง
ต่อไป  
 3.4.2 หัวข้อทีท่่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป  
     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้จัดฝึกอบรมในหัวข้อคร้ังต่อไป คือ เรื่อง
การต่อต้านยาเสพติด รองลงมา คือ เรื่อง การปลูกต้นไม้เพ่ือสังคม การปลูกพืชผักสวนครัว การใช้ชีวิตในสังคม 
เยาวชนกับสังคมไทย บทบาทสภาเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    
   
4. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปีงบประมาณ 2562 คณะผู้วิจัยได้
นําเสนอสรุปผลการวิจัยตามลําดับดังน้ี 
      4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
     4.2 สรุปผลการวิจัย 
     4.3 อภิปรายผล 
     4.4 ข้อเสนอแนะ 
4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
             เพ่ือศึกษาสภาเด็กและเยาวชนตําบลบัวค้อ มีความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม 
ประจําปีงบประมาณ 2562 อยู่ในระดับมาก 
4.2 สรุปผลการวิจัย 
 

   ในการประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปีงบประมาณ 2562 
ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 
                 4.2.1 ข้อมูลทั่วไปด้านคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็น สภาเด็กและเยาวชนตําบลบัวค้อที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.5) รองลงมาคือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 37.5  อายุระหว่าง 
13-15 ปี โดยเฉล่ีย 13.98 ปี  ระดับการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 100.0)     
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       4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปี
งบประมาณ 2562 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.12) และในรายด้านมีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ด้านวิทยากร (x̄ = 4.17)  รองลงมาคือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (x̄ = 4.10) และด้านการ
อํานวยความสะดวก (x̄ = 4.09) ตามลําดับ    
4.3 อภิปรายผล  
             จากผลการประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปีงบประมาณ 
2562 คณะผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
       สมมติฐานที่ว่า สภาเด็กและเยาวชนตําบลบัวค้อ มีความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทําดี
เพ่ือสังคม ประจําปีงบประมาณ 2562 อยู่ในระดับมาก  
       จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.12) ผลการวิจัย
ดังกล่าวจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน สามารถ
นํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี  
           - ด้านวิทยากร กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.17) 
           - ด้านการอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.09) 
  - ด้านความรู้ความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.10) 
4.4 ข้อเสนอแนะ 
             4.4.1 ควรนําผลการประเมินที่ได้ไปวางแผนพัฒนากับการจัดทําโครงการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตําบลต่อไป  
            4.4.2 ควรพัฒนาตัวช้ีวัดความพึงพอใจทุกด้าน เพ่ือให้มีระดับความพึงพอใจใกล้เคียงกันทุกด้าน 
            4.4.3 ควรพัฒนาโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตําบลมากขึ้น 
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พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2556). การวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรงุเทพฯ: ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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คณะผู้วิจัย 
โดย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   
    1. นางสุภาภรณ์  แสนศรจีันทร์     ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม    ประธานกรรมการ 
    2. นางธัญรดา  กุลบุตร             ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน           กรรมการ 
    3. นายกานต์  นาคะพงษ์     ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 
    4. นายกฤษฎา  เดชบุรัมย์            ตําแหน่ง  จ้างเหมาบริการงานธุรการ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ        
มีหน้าที่ ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการฯ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวค้อ   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
*ตามคําสั่งองค์การบริหารสว่นตําบลบัวค้อ ที ่ 223/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสภาเด็ก
และเยาวชนทําดีเพ่ือสังคม ประจําปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 


