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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรเทศบาลและ

องค์กรชุมชนสู่การบรหิารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 
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1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ 

     หลักการและเหตุผล 

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และสภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในสังคมโลก

ปัจจุบันท าให้องคก์รต่าง ๆ ต้องหันกลับมาทบทวนตนเอง และให้ความส าคัญ กับการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นที่จะสร้างทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ในการปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ

หน่วยงานไปสู่เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 

Resource Development-HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  บุคลากรภาครัฐจึงจ าเป็นที่

จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์  (initiative) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทรัพยากร

บุคคลคือปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ดังนัน้การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มี

ความเช่ียวชาญและรอบรู้ จงึเป็นเรื่องที่ต้องด าเนนิการอย่างจริงจัง ต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อให้สอดรับกับ

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้ ทักษะ เทคนิค

ใหม ่ๆ เพื่อน าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดอบรมหลักสูตรหลักการเขียนโครงการ

เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญ ได้เรียนรู้ทักษะ และเทคนิคใหม่ ๆ  

ให้แก่บุคลากร เกิดประสทิธิผลตอ่การปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจงานของเทศบาล 

เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีจ ากัด ดังนั้นในการเขียนโครงการจ าเป็นต้องค านึงถึง

ความคุ้มค่าสามารถด าเนินการได้ภายใต้งบประมาณที่จ ากัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาล 

ผู้รับผิดชอบโครงการจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องหลักการเขียนโครงการที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาและเพิ่ม

ทักษะ เทคนิคการเขียนโครงการที่ถูกตามหลักวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่

เกี่ยวข้องให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น  ดังนั้น       

จงึได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ 
 

วัตถุประสงค์การประเมิน   

- เพื่อทราบความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร  

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ)  

- เพื่อทราบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร 

(หลักสูตร  อบรมเชงิปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ) 

 

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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- เพื่อให้เจ้าของโครงการน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาแก้ไขในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

 งบประมาณด าเนินงาน     

33,130  บาท  
 

ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) ครั้งนี ้

กองวิชาการและแผนงานโดยฝาุยบริการและเผยแพร่วิชาการ  งานวิจัยประเมินผล เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ได้รับมอบหมาย ให้ติดตามและประเมินผลจากการด าเนินโครงการดังกล่าว  และข้าพเจ้าซึ่งสังกัด   

ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ  งานวิจัยประเมินผล  ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประเมินผล         

จึงด าเนนิการก าหนดเนือ้หา  การประเมนิดังนี้ 

1. ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณ เกี่ยวกับ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่

บุคลากร (หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) มีขอบเขตการประเมิน คือ 

  1.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ,เนื้อหา

หลักสูตร ความรู้ ทักษะความเข้าใจหลักการเขียนโครงการ และความพึงพอใจของโครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) ในภาพรวม ปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะของโครงการ  ในวันที่  14 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 20 ธันวาคม 2554 

1.2 ขอบเขตด้านประชากร   พนักงานและพนักงานจ้างที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบ

โครงการ,เขียนโครงการของทุกกอง/ฝุาย/งาน   

1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  จัดเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่เข้ามาร่วมงานโครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) ณ หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
 

  2. แหล่งข้อมูล 

  แหลง่ขอ้มูลที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศกึษามาจาก  2  แหล่ง คือ 

2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาวิจัยจากเอกสาร ได้แก่ โครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) 

2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาจากการส ารวจภาคสนาม             

(Field Survey) โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับประชากรตัวอย่าง จากผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน ซึ่ง

เป็นหนว่ยวิเคราะหท์ี่จะท าการศกึษาประเมินผลโครงการครั้งนี้ 
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  3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งที่เข้าร่วมอบรม 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้าอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร  อบรม          

เชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) ในวันที่  14 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 20 ธันวาคม 2554 จากผู้เข้ารับ

การอบรม จ านวน 50 คน 
 

เคร่ืองมือในการประเมิน 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประเมินครั้งนี้  คือ แบบสอบถามจากผู้เข้ารับการอบรมโครงการ

อบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) จ านวน 50 คน         

ใช้เครื่องมอื 2 ชุด   

  ชุดที่  1.  แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ

แก่บุคลากร (หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร     

จ านวน 50 คน แบ่งข้อหัวการประเมินออกเป็น 5  ตอน มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 

3.51 – 4.50    หมายถึง  ระดับมาก 

2.51 – 3.50    หมายถึง  ระดับปานกลาง 

1.51 – 2.50   หมายถึง  ระดับน้อย 

1.00 – 1.50   หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถาม 1 ข้อ 

   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร  

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน)  ประกอบด้วยค าถาม 6 ข้อ 

   ตอนที่ 3 ความคดิเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ประกอบด้วยค าถาม  8 ข้อ 

   ตอนที่ 4 การเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ท่านได้ความรู้ในการน าไปใช้ประโยชน์ในการเขียน

โครงการอย่างไรบ้าง 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ  

ชุดที่  2  แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ      

แก่บุคลากร (หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) และเนื้อหาหลักสูตร ความรู้ทักษะ      

ความเข้าใจ หลักการเขียนโครงการ    จ านวน 50 คน แบ่งขอ้หัวการประเมนิออกเป็น 4 ตอน 

  ตอนที่ 1 ความพึงพอใจโครงการในภาพรวม ประกอบด้วยค าถาม 9 ข้อ 

   ตอนที่2 เนื้อหาหลักสูตร ความรู้  ทักษะความเข้าใจ หลักการเขียนโครงการ  

ประกอบด้วยค าถาม 7 ข้อ 
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   ตอนที่ 3 จากเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการท่านคิดว่าเนื้อหาใดของหลักสูตรที่ยังไม่เข้าใจอย่างไร  ประกอบด้วย

ค าถาม  1 ข้อ 

   ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ  
 

  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผูป้ระเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามขั้นตอนดังนี้  

   5.1  คณะผู้ประเมนิ โดยเจา้หนา้ที่กองวิชาการและแผนงาน  

  5.2  ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

เพื่อประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป  
 

  6. การประมวลผลข้อมูล/การวเิคราะห์ข้อมูล 

การประมวลผลขอ้มูลแยกประมวลผลข้อมูลเป็น 2 แบบ คอื  

 แบบที่ 1 ประมวลผลการด าเนินงาน เป็นการประเมินผลเพื่อทราบผลเป็นการประเมินผล

ความคิดเหน็เกี่ยวกับโครงการ ,เนื้อหาหลักสูตร ความรู้ ทักษะความเข้าใจหลักการเขียนโครงการ และ

ความพึงพอใจของโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการ

เขียน) ในภาพรวม ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของโครงการ  เพื่อแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่  มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร ความรู้ ทักษะความเข้าใจหลักการเขียนโครงการ 

ความพึงพอใจในระดับใด ส าหรับค าถามปลายปิดใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล

ข้อมูลซึ่งใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวจิัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของทุก

ตัวแปร แล้วค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความพึงพอใจ  

  แบบที่  2  แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากพนักงานและพนักงานจ้างที่เข้าอบรมซึ่งเป็น

ค าถามปลายเปิด จะใช้วธิีการวิเคราะหข์้อมูล  โดยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะ/ความ

คิดเห็นเพิม่เติมอื่น ๆ  มาวิเคราะหข์้อมูลสรา้งขอ้สรุปจากข้อมูล  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร 

(หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ) 
 

  ชุดที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร

(หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็นค าถาม จ านวน ร้อยละ 

1. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 9 18.0 

2. ผูเ้ขียนโครงการ 11 22.0 

3. ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องกับโครงการ 30 60.0 

รวม 50 100 

อภิปรายผล   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร(หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการ

เขียนโครงการ) ระบุเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ  จ านวน  9  คน  ผู้เขียนโครงการ จ านวน  11  คน      

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ จ านวน 30 คน  ในการอบรมในครั้งน้ีผู้เข้าร่วมการอบรม       

ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ   คดิเป็นร้อยละ  60.0  
 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร อบรม              

เชงิปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ) 

ตารางที่  2  ประเด็นค าถามความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

ประเด็นค าถาม  ระดับความพึงพอใจ 

1. สถานที่อบรม 4.44 มาก 

2. วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 4.06 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรม (๑ วัน) 3.98 มาก 

4. เอกสารประกอบการอบรม 4.06 มาก 

5. การอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ที่ระหว่างอบรม 4.24 มาก 

6. การประสานงานของเจ้าหนา้ที่ก่อนเข้ารับการอบรม 4.02 มาก 

รวม 4.13 มาก 
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อภิปรายผล 

 ผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร 

(หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13โดย

แยกเป็นรายด้านเรยีงล าดับ ดังนี้    

 1. สถานที่อบรม ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 

 2. การอ านายความสะดวกของเจา้หนา้ระหว่างอบรม ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก 

 3. วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมและเอกสารประกอบการอบรมค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ใน

ระดับมาก  

 4. การประสานงานของเจ้าหนา้ที่ก่อนเข้ารับการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก 

 5. ระยะเวลาในการอบรม (1 วัน) ค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับมาก  

แต่จากการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลาในการอบรม         

(1 วัน) ในครั้งน้ีอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อเปรียบเทยีบข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับสุดท้าย 
 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
 

ตารางที่  3  ประเด็นค าถามความคดิเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

 

ประเด็นค าถาม  ระดับความพึงพอใจ 

1. ความชัดเจนในเนื้อหาวิชา 4.34 มาก 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้ห้ ผู้ฟังเข้าใจ 4.40 มาก 

3. การจัดกระบวนการอบรมให้ความรู้ของวิทยากรมีความ

เหมาะสม 
4.34 มาก 

4. การตรงตอ่เวลา 4.48 มาก 

5. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของวิทยากร 4.28 มาก 

6. การตอบค าถามของวิทยาการ 4.60 มากที่สุด 

7. สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการฝกึอบรม 4.14 มาก 

8.จ านวนวิทยากรมีความเหมาะสมกับหลักสูตร 4.24 มาก 

รวม 4.35 มาก 

อภิปรายผล 

 ผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.35 โดยแยกเป็นรายด้านเรยีงล าดับ ดังนี้    
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 1. การตอบค าถามของวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 2. การตรงต่อเวลา ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 

 3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้ห้ ผู้ฟังเข้าใจ  ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก  

 4. การจัดกระบวนการอบรมให้ความรู้ของวิทยากรมีความเหมาะสม และ ความชัดเจนใน

เนือ้หาวิชา ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 

 5. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 

 6. จ านวนวิทยากรมีความเหมาะสมกับหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก 

 7. สื่อ/อุปกรณ์ประกอบฝกึอบรม ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก 

 แต่จากการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสื่อ/อุปกรณ์

ประกอบการฝึกอบรม ในครั้งน้ีอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับ

สุดท้าย 
 

ตอนที่ 4 การเข้าร่วมอบรมครั้งน้ีท่านได้ความรู้ในการน าไปใช้ประโยชน์ในการเขียนโครงการ

อย่างไรบ้าง 

 จากการตอบแบบสอบถามผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 95 % มีความรู้ ความเข้าใจ

หลักการเขียนโครงการ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียนโครงการที่จะด าเนินการต่อไปใน

อนาคต  
 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรน้ี 

1. เอกสารการอบรม ควรเพิ่มรายละเอียดมากขึน้ 

2. ระยะเวลาในการอบรมและฝกึปฏิบัติสมควรมรีะยะเวลาให้มากกว่านี้ 

3. สถานที่และบรรยากาศอาจท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสนใจมากขึ้น จึงควรให้มีการอบรมนอก

สถานที่ 

4. จัดท าคู่มอืการประเมนิโครงการ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ 

5. เน้นการปฏิบัติให้มากกว่านี ้
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ชุดที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการในภาพรวม และ เน้ือหาหลักสูตร ความรู้ 

ทักษะความเข้าใจ หลักการเขียนโครงการ 
 

ตอนที่ 1  ความพึงพอใจโครงการในภาพรวม 

ตารางที่  4  ประเด็นค าถามความพงึพอใจโครงการในภาพรวม 

ประเด็นค าถาม  ระดับความพึงพอใจ 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการครั้งนี้

ท่านได้รับความรูแ้นวคิด ทักษะใหม่ ๆ จากการอบรม 
4.06 มาก 

2. ท่านมั่นใจว่าจะสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป

ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.30 มาก 

3. การฝึกอบรมครัง้นี้บรรลุวัตถุของโครงการเพียงใด 3.96 มาก 

4. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน

หนา้ที่ของท่านเพียงใด 
4.08 มาก 

5. สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 

(การนิเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ) 

มีความเหมาะสมเพียงใด 

3.80 มาก 

6.  วิทยากรฝึกอบรมโดยส่วนส่วนรวมมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการเสริมความรู ้ทักษะ ให้แก่ท่านเพียงใด 
4.42 มาก 

7.หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ  ใน

การฝึกอบรมหลักสูตรนีเ้อือ้อ านวยต่อการเรียนรูแ้ละพัฒนา 
4.06 มาก 

8. การทดสอบการเรียนรูท้ี่มอบหมายให้ท่านปฏิบัติหลังจาก

การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม เพียงใด 
4.08 มาก 

9. เอกสารประกอบการอบรมมีคุณภาพเพียงใด 3.72 มาก 

รวม 4.05 มาก 
 

อภิปรายผล 

 ผูเ้ข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 โดย

แยกเป็นรายด้านเรยีงล าดับ ดังนี้    

 1. วิทยากรฝึกอบรมโดยส่วนรวมมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเสริมความรู้ ทักษะ ให้แก่

ท่านเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก 
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 2. ท่านมั่นใจว่าจะสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.30

อยู่ในระดับมาก 

 3. เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของท่านเพียงใด และ         

การทดสอบการเรียนรู้ที่มอบหมายให้ท่านปฏิบัติหลังจากการฝึกอบรมมีความเหมาะสม เพียงใด 

ค่าเฉลี่ย4.08  อยู่ในระดับมาก  

 4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการครั้งนี้ท่านได้รับความรู้แนวคิดทักษะ   

ใหม่ ๆ จากการอบรม และหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ  ในการฝึกอบรม

หลักสูตรนีเ้อือ้อ านวยต่อการเรียนรูแ้ละพัฒนา ค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก 

 5. สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ (การนิเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักการเขียนโครงการ) มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก 

 6. สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ (การนิเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักการเขียนโครงการ) มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับมาก 

 7. เอกสารประกอบการอบรมมีคุณภาพเพียงใด ค่าเฉลี่ย 3.72  อยู่ในระดับมาก 

 แต่จากการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีพึงพอใจต่อเอกสารและคุณภาพ

ประกอบการอบรม ในครั้งน้ีอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อเปรียบเทยีบกับข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับสุดท้าย 
 

ตอนที่ 2  เน้ือหาหลักสูตร ความรู้ ทักษะความเข้าใจ หลักการเขียนโครงการ 

ตารางที่  5  ประเด็นค าถามเนือ้หาหลักสูตร ความรู้ ทักษะความเข้าใจ หลักการเขียนโครงการ 

ประเด็นค าถาม  ระดับความพึงพอใจ 

1.ท่านมีความเข้าใจความหมายของโครงการและประโยชน์

ของหลักการเขียนโครงการที่ดหีลังจากการอบรมเพียงใด 
4.14 มาก 

2. ท่านได้รับความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ลักษณะของโครงการ    

ที่ด”ี จากการฝึกอบรมเพียงใด 
4.14 มาก 

3. ท่านได้รับความรู้ในหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนของการเขียน

โครงการเพียงใด 
3.90 มาก 

4.  ท่านได้รับความรู้ทักษะ ลักษณะที่ดี ในหัวข้อเรื่อง        

การเขียนวัตถุประสงค์ (SMART) เพียงใด 
3.98 มาก 

5. ท่านเข้าใจหัวข้อเรื่อง “กลุ่มเปูาหมาย และผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสีย” เพียงใด 
4.02 มาก 

6. ท่านเข้าใจหัวข้อเรื่อง เปูาหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบ

โครงการมากน้อยเพียงใด 
4.06 มาก 
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ประเด็นค าถาม  ระดับความพึงพอใจ 

7. ท่านเข้าใจหัวข้อเรื่อง การประเมินผลโครงการมากน้อย

เพียงใด 
3.92 มาก 

รวม 4.02 มาก 
 

อภิปรายผล 

 ผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหา หลักการเขียนโครงการ   

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 โดยแยกเป็นรายด้านเรยีงล าดับ ดังนี้    

 1. เข้าใจความหมายของโครงการและประโยชน์ของหลักการเขียนโครงการที่ดีหลังจากการ

อบรม และ ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ลักษณะของโครงการที่ดี” จากการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.14          

อยู่ในระดับมาก 

 2.  เข้ า ใจหั วข้อ เ รื่ อง  เปู าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ  ค่ า เฉลี่ย  4.06                 

อยู่ในระดับมาก 

 3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหัวข้อเรื่อง “กลุ่มเปูาหมาย และผู้มีส่วนได้  ส่วนเสีย”  ค่าเฉลี่ย 4.02     

อยู่ในระดับมาก  

 4. ได้รับความรูท้ักษะ ลักษณะที่ดใีนหัวข้อเรื่องการเขียนวัตถุประสงค์ (SMART) ค่าเฉลี่ย 3.98 

อยู่ในระดับมาก 

 5. ท่านเข้าใจหัวข้อเรื่อง การประเมินผลโครงการมากน้อยเพียงใด  ค่าเฉลี่ย 3.92             

อยู่ในระดับมาก 

 6. ท่านได้รับความรู้ในหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนของการเขียนโครงการเพียงใดค่าเฉลี่ย 3.90        

อยู่ในระดับมาก 

 แต่จากการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เห็นว่า เน้ือหาหลักสูตร ความรู้ 

ทักษะความเข้าใจ หลักการเขียนโครงการ ในครั้งน้ีอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อ

อื่น ๆ อยู่ในระดับสุดท้าย 
 

ตอนที่ 3 จากเน้ือหาทั้งหมดของหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการผู้เข้า

อบรมคิดว่าเน้ือหาใดของหลักสูตรที่ยังไม่เข้าใจ 

  จากการตอบแบบสอบถามผู้เข้าร่วมการอบรมส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ98 % ยังไม่เข้าใจ

เนือ้หาเกี่ยวกับ ตัวชี้วัด ของโครงการ จงึอยากให้วิทยากรอธิบายเพิ่มเติม  
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ความรู้ ทักษะที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการ 

1. ควรยกตัวอย่างหรอืให้ความรู้ในการเขียนวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัดใหม้ากกว่านี้ 

2. ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเขียนโครงการเพื่อให้เกิด

ความถูกต้องในการเบิกจ่ายเงนิ ให้เป็นไปตามระเบียบ 

3. ควรเพิ่มเวลาในการอบรมใหม้ากกว่านี้ 

4. โครงการที่จัดท าขึ้นในครั้งนี้เป็นโครงการที่ดีมา มีประโยชน์ในการเขียนโครงการ 

จงึขอขอบคุณเทศบาลได้จัดโครงการนีข้ึน้มา 

5. ควรท าเอกสารคู่มอืประกอบการเขียนโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
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ประมวลภาพโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกบุ่คลากร 

(หลักสตูร  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) 

ในวันท่ี 14 ธันวาคม และ 20 ธันวาคม 2554 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาล 

กลา่วรายงานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร อบรม

เชิงปฏบิัตกิารหลักการเขียน) 

 
 
 
 

ผู้เข้าอบรมแต่ละคนมีความตั้งใจในการ

อบรมในครั้งนีเ้ป็นอย่างมาก 

 
 
 

บรรยากาศการอบรมโครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร อบรม

เชิงปฏบิัตกิารหลักการเขียน) 
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จ านวนผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพแก่บุคลากร (หลักสูตร อบรม

เชิงปฏิบัติการหลักการเขียน) ประมาณ 

50 คน 

 
 
 

วิทยากร ได้แก่  ท่านเจษฎา  สมาธิ  

กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง  จั งห วัดนครศรี ธรรมราช 

สถาบันพระปกเกลา้  

 
 
 

ท่านเจษฎา  สมาธิ  วิทยากรตั้งใจให้

ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้

เป็นอย่างมาก  
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วันที่ 20 ธันวาคม 2554 นิเทศและ

ตรวจประเมินผลการปฎิบัติการเขียน

โครงการ ของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักการเขียนโครงการ 

 

 

 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝกึอบรม 

 

 

พิธีปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“หลักการเขียนโครงการ” 

โดยนายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝกึอบรม 
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1.2 กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบั ติราชการ          

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ

เทศบาลเมืองทุ่งสง   

   หลักการและเหตุผล 

  ที่มา : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย    

ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริการราชการไว้ว่า การบริหาร

ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน อันเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 โดยเนื้อหาเป็นการก าหนดแนว

ทางการบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ คือ  

(1) การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของ

ประชาชน 

(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการไว้ล่วงหน้า ที่สามารถแสดงผลและวัดผลงานได้อย่างชัดเจน 

(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยในการด าเนินภารกิจของรัฐ

จะต้องมีการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงาน ทั้งภายในหน่วยงานตนเองและระหว่าง

หนว่ยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นการด าเนินภารกิจในลักษณะเดียวกัน เพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดว่า

มีความคุ้มคา่กับเงินลงทุนที่เกิดจากการน าภาษีของประชาชนไปใช้หรอืไม่อย่างไร 

(4) ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ลงจากที่เป็นอยู่เดิม มอบอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จัดบริการให้ประชาชน

สามารถรับบริการให้แลว้เสร็จในที่เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึน้ 

(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยจะต้องมีการทบทวน และ

ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอ จัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นของงาน 

หรือโครงการที่จะท าให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ 

ให้เหมาะสม 



                                          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2555                                            [286] 
 

 

 

งานวจิยัและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุง่สง   
 

(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้แก่ การ

ปฏิบัติราชการที่มุง่เน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก จึงต้องมี

การสม่ าเสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยจะต้องสร้างระบบการควบคุมตนเอง

และมีการตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งยังช่วยให้การพิจารณาบ าเหน็จ 

ความชอบและรางวัลเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานอย่างจรงิจัง 

 ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น เทศบาล ซึ่งเป็น

หนว่ยงานที่มหีนา้ที่และภารกิจตา่งๆ มากมายเพื่อบริการประชาชน ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 

 สภาพปัญหา/ความต้องการ : นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม ส าหรับการตรวจรับรอง

มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะท างานตรวจรับรองมาตรฐาน

การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่จังหวัดแต่งตั้ง ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงจัดให้มี

อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อ เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ของ

คณะท างานจังหวัด และให้ความรู้เรื่องการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2554 

และการจัดท ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 
 

 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ เกี่ยวกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน

การปฏิบัติงานได้ 

2. เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะ เรื่องการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

2554 และการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 
 

 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

56,630 บาท 
 

 วิธีด าเนินการ 

1. กิจกรรมการประสานงานจัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/เชิญวิทยากรและจักส่ง

หนังสือเชิญประชุม 

2. กิจกรรมจัดท าเอกสาร อุปกรณ์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร 



                                          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2555                                            [287] 
 

 

 

งานวจิยัและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุง่สง   
 

3. การเตรียมการเบิกจ่ายในโครงการฯ 

4. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการจัดท าค ารับรอง

การปฏิบัติราชการเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ผลการด าเนนิงาน 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเทศบาล  เมืองทุ่งสง ให้กับพนักงาน

เทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร ปลัดและรองปลัดเทศบาลและ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งสิ้น 

70  คน  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


