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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562 

 รายละเอียดโครงการ 
 
1.หลักการและเหตุผล 

อัคคีภัยนับเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ า เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะสร้างความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต ปัจจัยหรือสาเหตุกิดอัคคีภัย สืบเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ
ประชาชน ท าให้มีการสร้างบ้านเรือนหนาแน่น ตลอดจนการพัฒนาประเทศจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม ท า
ให้มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการก าหนดมาตรการต่างๆเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากอัคคีภัย และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 11
เมืองปลอดภัย, เสาหลักประชาคมอาเซียน เสาหลักที่ 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ,
ยุทธศาสตร์ระยะ 20ปี ข้อ 1 ด้านความมั่นคง, แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 , ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององ๕ปกครองส่วนท้องถิ่นและเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสคตร์ที่ 3    
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, แผนพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศษฐกิจและสังคมสู่เศรษฐกิจที่
ดีกว่ากลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ภัยพิบัตให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม นั้น 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยในท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เพ่ืงสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอย่างครอบคลุมและมี
เอกภาพ สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยหนีไฟได้อย่างถูกต้องปลอดภัย  ดังนั้นงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดท าโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น 
          
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเทศบาลในการให้บริหารประชาชน 
2. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการประสานงานการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและประชาชน 
3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แสดงความรู้ความสามารถในการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย อีกท้ังการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนและหลักการ 
4. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.เป้าหมายในการด าเนินการ 
 

กลุ่มเป้าหมาย  ด าเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม จ านวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วย 

1. สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง 
2. โรงพยาบาลทุ่งสง 
3. เทศบาลต าบลชะมาย 
4. เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน 
6. มูลนิธิประชาร่วมใจทุ่งสง 
7. มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ 
8. มูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง 
9. มูลนิธิธรรมรัศมี มณีรัตน์(กู้ภัยมังกรทุ่งสง) 
10. พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป 
11. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. สมาชิก อปพร. และประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

  ผู้มีส่วนได้เสีย  ประชาชนผู้อาศัยอยู่ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและใกล้เคียง 
 

 

4.ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
วันที่ 21  สิงหาคม  2562 
 

5.สถานที่ด าเนินการ  
       ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

 
6.งบประมาณของโครงการ 

 เงินในงบประมาณของเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานการรักษาความสงบภายในงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ประจ าปี 2562  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจ าปี 2562 
เป็นเงิน 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  
 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีความช านาญ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกธี 
- ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ฯ สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ 
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แผนการประเมินโครงการ 
 
8.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562 
 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562  ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้
ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประจ าปี 2562 โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 80 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ 66 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 82.50 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและ
ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 
2562 รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของเทศบาลในการให้บริหารประชาชน เพ่ือให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและ
กว้างขวางในการประสานงานการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน   เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แสดงความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
อีกทั้งการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและหลักการ  และเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562  คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ผู้เข้าร่วมอบรม ด าเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายใน
ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม จ านวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วย สถานีต ารวจภูธรทุ่ง
สง โรงพยาบาลทุ่งสง เทศบาลต าบลชะมาย เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน
มูลนิธิประชาร่วมใจทุ่งสง มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์มูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง มูลนิธิธรรมรัศมี มณีรัตน์(กู้ภัยมังกร
ทุ่งสง) พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. 
และประชาชนบริเวณใกล้เคียงและผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562    

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจ าปี 2562   ในครั้งนี้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมือง
ทุ่งสง 

  
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจ าปี 2562   2.เอกสารประกอบการอบรม 
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๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 
2562    
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมอบรม ด าเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายใน
ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม จ านวนประมาณ 100 คน ประกอบด้วย สถานีต ารวจภูธรทุ่ง
สง โรงพยาบาลทุ่งสง เทศบาลต าบลชะมาย เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน
มูลนิธิประชาร่วมใจทุ่งสง มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์มูลนิธิใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง มูลนิธิธรรมรัศมี มณีรัตน์(กู้ภัยมังกร
ทุ่งสง) พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. 
และประชาชนบริเวณใกล้เคียงและผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562   
จ านวน 150  คน และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 80 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 
66 ชุดคิดเป็น ร้อยละ 82.50 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประจ าปี 2562    เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความ ถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวล
ระดับความคิดเห็น 
 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 



๖ 
 

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

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจ าปี 2562    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 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคภีัย ประจ าปี 2562   

 
การประเมินแบบท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 17 25.80 
         หญิง 49 74.20 

รวม 66 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน           

49  คน คิดเป็นร้อยละ 74.20 และเป็นเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 ตามล าดับ 
 
 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ   

ต่ ากว่า 20 ปี - - 
20 – 29 ปี 7 10.60 
30 – 39 ปี 14 21.20 
40 – 49 ปี  40 60.60 
50 – 59 ปี                       5 7.60 
60 ปี ขึ้นไป - - 

รวม 66 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 40 – 49 ปี จ านวน           

40  คน คิดเป็นร้อยละ 60.60 รองลงมาระบุว่าอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 
ระบุว่าอายุ 20 – 29 ปี จ านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 10.60 และล าดับสุดท้ายระบุว่าอายุ 50 – 59 ปี                       
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม    

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล  - - 
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างทั่วไป 55 83.30 
สมาชิก อปพร.   - - 
อ่ืน ๆ 11 16.70 

รวม 66 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็น พนักงานเทศบาล/

พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 55  คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 ระบุว่าอ่ืน ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานป้องกับและ
บรรเทาสาธารณภัย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ตามล าดับ 
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านคิดว่าเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของเทศบาลในการให้บริการ
ประชาชน เพียงใด 

4.45 0.64 89.00 มาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านคิดว่าสามารถท าให้เกิด
เครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการประสานงานการปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเพียงใด 

4.41 0.63 88.20 มาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯท่านคิดว่าสามารถท าให้เจ้าหน้าที่
งานป้องกันและบรร เทาสาธารณะภัย  ได้ แสดงความรู้
ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อีกทั้งการอพยพ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและ
หลักการเพียงใด 

4.40 0.63 88.00 มาก 

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯท่านคิดว่าเป็นการเตรียมความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพได้เพียงใด 

4.45 0.61 89.00 มาก 

5. จากการเข้าร่วมโครงการฯท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ประชุมชี้แจง และซักซ้อมในเรื่อง  “ แผนการดับเพลิง และ
วิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ ” เพียงใด 
 

4.36 0.69 87.20 มาก 



๙ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
6. จากการเข้าร่วมโครงการฯท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ประชุมชี้แจง และซักซ้อมในเรื่อง  “ แผนการอพยพหนีไฟ และ
วิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ ” เพียงใด 

4.36 0.72 87.20 มาก 

7. จากการเข้าร่วมโครงการฯท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ประชุมชี้แจง และซักซ้อมในเรื่อง  “ การค้นหา ช่วยเหลือ และ
เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ” เพียงใด 

4.26 0.54 85.20 มาก 

8. จากการเข้าร่วมโครงการฯท่านได้มีส่วนร่วมในการจ าลอง
สถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ การค้นหาผู้ประสบภัยการอพยพ
หนีไฟและการปฐมพยาบาล เพียงใด 

4.42 0.68 88.40 มาก 

รวม 4.39 0.64 87.78 มาก 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึง
พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านคิดว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของ
เทศบาลในการให้บริการประชาชน เพียงใด และจากการเข้าร่วมโครงการฯท่านคิดว่าเป็น
การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
อย่างมีประสิทธิภาพได้เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯท่านได้มีส่วนร่วมในการจ าลองสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ การ
ค้นหาผู้ประสบภัยการอพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาล เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ใน
ระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านคิดว่าสามารถท าให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางใน
การประสานงานการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเพียงใด  
ค่าเฉลี่ย 4.41 อยูใ่นระดับมาก 

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯท่านคิดว่าสามารถท าให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย ได้แสดงความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อีกทั้งการอพยพ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและหลักการเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.40 
อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมโครงการฯท่านมีความรู้ความเข้าใจในการประชุมชี้แจง และซักซ้อมในเรื่อง  
“ แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ ” เพียงใด และจากการ
เข้าร่วมโครงการฯท่านมีความรู้ความเข้าใจในการประชุมชี้แจง และซักซ้อมในเรื่อง  “ 
แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ ” เพียงใด ค่าเฉลี่ย 
4.36 อยู่ในระดับมาก  

6. จากการเข้าร่วมโครงการฯท่านมีความรู้ความเข้าใจในการประชุมชี้แจง และซักซ้อมในเรื่อง   
“ การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ” เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ใน
ระดับมาก  



๑๐ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 5  รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.41 0.63 88.20 มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.40 0.63 88.00 มาก 

3. มีความครบถ้วนของเนื้อหา 4.45 0.61 89.00 มาก 

4. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.42 0.68 88.40 มาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.36 0.72 87.20 มาก 

รวม 4.41 0.65 88.16 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที ่ 5  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. มีความครบถ้วนของเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 
2. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก 
3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 
4. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา  
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา  
ตารางท่ี 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา  
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.36 0.72 87.20 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.26 0.54 85.20 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.42 0.68 88.40 มาก 

รวม   4.35   0.65  86.93 มาก 

 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา ในครั้ งนี้ มี

ความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก 
2. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 
3. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 7 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4.66 0.48 93.20 มากที่สุด 

2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.31 0.47 86.20 มาก 

3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.34 0.57 86.80 มาก 

รวม 4.44 0.51   88.73 มาก 
 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ 

1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 
3. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

การประเมินแบบท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของภาพรวมโครงการฯ 
ตอนที่ 6 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 
2562    
ตารางท่ี 8 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 
2562   ทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหาวิชาการ  4.39 0.64 87.78 มาก 
ด้านวิทยากร  4.41 0.65 88.16 มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    4.35   0.65  86.93 มาก 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.44 0.51   88.73 มาก 
รวม 4.29 0.55 85.80 มาก 

 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562   ทั้ง 4 ด้าน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑.  ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย  4.44 อยู่ในระดับมาก 
๒. ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 
๓. ด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 
๔. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา  ค่าเฉลี่ย  3.85 อยู่ในระดับมาก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ในครั้งน้ี  
คิดเป็นร้อยละ  85.80 



๑๓ 
 

ประมวลภาพโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจ าปี 2562  ต่อประธานในพิธีเปิดและผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ประจ าปี 2562   
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 

 



๑๔ 
 

 
  

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562 ในครั้งนี้ 

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
 

วิทยากรไดป้ระชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เรื่องแผนการ
ดับเพลิง และวิธีการดับเพลิง, แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟ 

การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ซึ่งโดยจะมีการจ าลอง
เหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณจ์ริง 

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
 



๑๕ 
 

 
  

ผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและซักซ้อมในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562  

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
 



๑๖ 
 

 
 

 
  

เหตุการณ์จ าลอง สมมุติใหเ้กิดเพลงไหม้
ทีก่องสวัสดิการสังคม 

 

เกิดเหตุเพลิงท่ีกองสวัสดิการสังคม 
ผู้ปฏิบัติงาน ที่เห็นเข้าดับเพลิง ด้วยเครื่อง
ดับเพลิงมือถือ และแจ้งเพื่อร่วมงานทราบ 

ทีมดับเพลิงกองสวสัดิการสังคม  
เข้าด าเนินการดับเพลิง และพบว่าไม่สามารถ

ระงับเพลิงได้  

แจ้งผอ.ดับเพลิง (ผอ.กองสวัสดิการสังคม ) 
ทราบโดยวิธีการโทรศัพท์ 

และตดัสินใจสั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ 
 



๑๗ 
 

  
  

นางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ รักษาการ ผอ.กอง
สวัสดิการสังคม เป็นผูร้วบรวมกลุม่ 

และน าทางหนีไฟของกลุม่กองสวดัิการสังคม 
เพื่ออพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล 

นางอารีย์  สุวรรณา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

เป็นผู้รวบรวมกลุ่มและน าทางหนีไฟของกลุ่ม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เพื่ออพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล 

นางจตุพร  แก้วเนิน รักษาราชการแทน 

ผอ.กองการศึกษา เป็นผูร้วบรวมกลุ่ม
และน าทางหนีไฟของกลุม่กองกอง
การศึกษา เพื่ออพยพพนักงานไปยังจุด
รวมพล 



๑๘ 
 

  
  

นางสาวรติชา ชนะศักดิ์  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

เป็นผู้รวบรวมกลุ่มและน าทางหนีไฟ 

ของกลุ่มกองวิชาการและแผนงาน 

เพื่ออพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล 

พนักงานอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

พนักงานอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

 และเริม่ตรวจสอบยอดผู้หนไฟ 



๑๙ 
 

 
  

รายงานยอดผู้หนีไฟต่อผู้บญัชาการเหตุ
ฉุกเฉิน ซึง่รายงานผูสู้ญหาย  

เพื่อท่ีจะค้นหาต่อไป 
 

รายงานยอดผู้หนีไฟต่อผู้บญัชาการเหตุ
ฉุกเฉิน ซึง่รายงานผูสู้ญหาย  

เพื่อท่ีจะค้นหาต่อไป 
 

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง เข้ามาสมทบเพือ่ช่วย
ดับเพลิงในครัง้นี ้

 



๒๐ 
 

ล าเลียงผูสู้ญหาย มายังจุดปฐมพยาบาล   
เพื่อท าการปฐมพยาบาลเบื้องตน้ และน าส่ง

โรงพยาบาลทุ่งสงต่อไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

ค้นหาและล าเลียงผูสู้ญหาย  

จากกองการศึกษาโดยทมีงานกู้ภัย  
 

ค้นหาและล าเลียงผูสู้ญหาย  

จากกองวิชาการและแผนงาน 

โดยทีมงานกู้ภยั  
 



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง ฉีดน้ าเพื่อควบคุมเพลิง 

บนอาคารส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง  เตรยีมสายยางฉีดน้ าเพื่อ
ควบคุมเพลิงบนอาคารส านักงาน 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง  เตรยีมสายยางฉีดน้ าเพื่อ
ควบคุมเพลิงบนอาคารส านักงาน 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



๒๒ 
 

  
  

ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน  สรุปเหตุการณ์
เพลิงไหม้ทีเ่กิดขึ้น รวมทั้งขอบคุณ

เจ้าหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับการดับเพลงิในครั้งนี ้
 

ผู้เข้าร่วมในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 

และระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562 ในครั้งนี ้
บันทึกภาพร่วมกันเพื่อเป็นท่ีระลึก 

 



๒๓ 
 

 
ภาพการล าลองเหตุการณ์เพลิงไหม้จากถังแก๊ส 

ฝึกซ้อมวิธีการดับเพลิง 
  


