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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562 

 รายละเอียดโครงการ 
๑. ข้อมูลทั่วไปโครงการ 
  ก.  หน่วยงาน      งานวิจัยและประเมินผล    ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   
                                             กองวิชาการและแผนงาน 
 

  ข.  ปีงบประมาณ   ที่ด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕62   ไตรมาสที่  4 
 

  ค.  สนองนโยบาย  พัฒนาระบบการประเมินผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ทั้งในรูปแบบของการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง
พัฒนาระบบ    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสร้างระบบคุณธรรมและสร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงาน 
 

          ง.  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชน          
สู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะ
ด้านและท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรร
มาภิบาล 

จ.  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
  ฉ. ลักษณะโครงการด้าน    เศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวิต 
         บริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
         อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................... 
  ช. สถานภาพโครงการ    ใหม่        ต่อเนื่อง 
  ญ. ประเภทโครงการ      พัฒนา   ด าเนินการตามปกติ 
 
๒. ที่ตั้งโครงการ      ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3. หลักการและเหตุผล 

- อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 
 

4. เหตุผล/ความจ าเป็น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๑๓(5) ก าหนดให้



๒ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการติดตามและประเมินผลโครงการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว นอกจากจะท าใหทราบถึงประสิทธิภาพ ของการด าเนินโครงการ
ตลอดจน     ปญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงโครงการที่จะ
ด าเนินการในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมือง
ทุ่งสงเป็นกระบวนการก าหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย น าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม ในการบริหารจัดการ  เป็นเครื่องรับรองคุณภาพในการให้บริการ ช่วยแก้ปัญหาใน
การคัดเลือกโครงการช่วยให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าส าหรับการบริหารงานของเทศบาล 
 กองวิชาการและแผนงาน จึงขออนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง (กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพ่ิมคุณภาพการจัดท ารายงาน       ผล
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562) เพ่ือนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม พร้อมทั้งเสนอแนะการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
รูปแบบเดียวกันมีความน่าเชื่อถือ  ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน  จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง (กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพ่ิมคุณภาพ
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562) ขึ้น 
 

 
5. จุดมุ่งหมายของโครงการ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
(กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพ่ิมคุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจ าปี 2562) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ผลประโยชน์เบื้องต้น 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ              
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกข้ันตอน 

6.2 ผลประโยชน์ขั้นกลาง 
จากการที่ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้และทักษะแล้วจะสามารถจัดท ารายงานการติดตามและ

ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ือให้สามารถรวบรวมน าเสนอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารและผู้บริหารเสนอต่อสภาเทศบาล 

6.3 ผลประโยชน์ระยะยาว 
ประชาชนได้รับประโยชน์โครงการและกิจกรรมที่ได้จัดท าขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาเมืองทุ่งสงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาล  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงดีขึ้น 

 



๓ 
 

6.4 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 โดยตรง 

- พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการ  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562  

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 โดยอ้อม 

- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

 
7. วัตถุประสงค์โครงการ 

7.1 เพ่ือเพ่ิมทักษะแก่บุคลากรของเทศบาล ในการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

7.2 เพ่ือนิเทศและติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง การเขียนรายงานผล
โครงการ/กิจกรรม ได้ถูกต้อง 
 
 

8. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตการด าเนินงาน 
เป้าหมาย : ผู้เข้าอบรมฯ จ านวน 80 คน  ดังนี้ 
8.1 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่เก่ียวข้อง จ านวน 73 คน  
8.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน  7  คน 

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 

1.  ตัวชี้วัดที่  1 (เชิงปริมาณ) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
67 คน 

คน 70 70 70 

2.  ตัวช้ีวัดที่  2 (เชิงความพึงพอใจ) ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ มาก มาก มาก 
๓.  ตัวช้ีวัดที่ ๓ (เชิงคุณภาพ) 
     คุณภาพจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงผ่านเกณฑ์ 

 
5 ระดับ 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
ระดับดี 

 
 

 
9. ระยะเวลา และข้ันตอนการด าเนินงาน  

 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เดือนสิงหาคม (ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน 4 วัน) 
 

วัน เดือน ปี เวลา หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายส านัก/กอง/โรงเรียน 
5 สิงหาคม 2562 08.30 น. – 16.00 น. - ส านักปลัดเทศบาล , กองสวัสดิการสังคม และผู้แทน

ประชาคมเมืองทุ่งสง, สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาล
เมืองทุ่งสงคัดเลือก 

6 สิงหาคม 2562 08.30 น. – 16.00 น. - กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
และผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง, สมาชิกสภาเทศบาลที่สภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงคัดเลือก 



๔ 
 

วัน เดือน ปี เวลา หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายส านัก/กอง/โรงเรียน 
8 สิงหาคม 2562 08.30 น. – 16.00 น. - กองช่าง และ กองช่างสุขาภิบาล  และกองสาธารณสุขฯ 

และผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง, สมาชิกสภาเทศบาลที่สภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงคัดเลือก 

9 สิงหาคม 2562 08.30 น. – 16.00 น. - กองคลัง และ กองวิชาการและแผนงาน และผู้แทน
ประชาคมเมืองทุ่งสง, สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาล
เมืองทุ่งสงคัดเลือก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  งบประมาณ / แหล่งท่ีมา 
 โดยเบิกจ่ายจาก เงินในงบประมาณของเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 ปรากฏตามแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ตั้งไว้เป็นเงิน   80,000  บาท  
 
แผนการประเมินโครงการ 
 
11.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 

 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562 

 วันที่  5-6 ,8-9 สิงหาคม  25๖2 
  

 ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรม อบรม
เชิงปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562 
ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งส ง กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562 ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม จ านวน 80 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ 71 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.75  และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผล ประมวลผล 
วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพ่ิมคุณภาพการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562 รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้   
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพ่ิมคุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจ าปี 2562  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทักษะแก่บุคลากรของเทศบาล ในการจัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และเพ่ือนิเทศและติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง การเขียนรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ได้ถูกต้อง 

ในครั้งนี้ นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 

 
1. ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ โครงการเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากร เพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน
เพ่ิมคุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562  มีขอบเขตการ
ประเมิน คือ 

๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม กอง/สังกัด  ด้านเนื้อหาวิชาการ   ด้านวิทยากร ด้านการบริหาร
จัดการและสถานที ่และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 

๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร  ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพ่ิมคุณภาพการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  5-6 ,8-9 สิงหาคม  25๖2 ทั้งหมด 65 คน 
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๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพ่ิมคุณภาพการจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562  ณ ห้องประชุม (เล็ก)และห้องประชุมเทศบาลเมือง
ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้  ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาจากเอกสารโครงการ ณ ห้องประชุม (เล็ก)และห้องประชุม เทศบาล
เมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ส าเนา
โครงการฯ และก าหนดการโครงการฯ 
 ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ ง
ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 

 
๓. ประชากร  

ประชากรผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพ่ิมคุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562 ทั้งหมด ในวันที่  5-6 ,8-9 สิงหาคม  25๖2 จากการทอดแบบสอบถาม
ทั้งหมด 80 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้จ านวน 71 ชุด 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตอบแบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม 
 

๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 

๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว 
๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือประกอบการ

ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

๖. การประมวลผลข้อมูล 
คือ การประมวลผลประเด็นความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ   ด้านวิทยากร ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ส าหรับค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การประมวลผลข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่
ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
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๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้น ต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้ว
หาค่าเฉลี่ย  ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง
และการบรรยาย 

๗.๒ หาค่าเฉลี่ย  ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 

 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพ่ิมคุณภาพการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562  ทั้งหมด แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 
ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

    
                        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 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562 

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

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 12 16.90 
         หญิง 59 81.10 

รวม 71 100.00 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน 59  คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.10 และระบุว่าเป็นเพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
          20 – 30 ป ี 10 14.10 
          31 – 40 ป ี 14 19.70 
          41 – 50 ป ี 31 43.70 
          51 ปีขึ้นไป 16 22.50 

รวม 71 100.00 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 43.70 รองลงมาอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50  
อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 และล าดับสุดท้าย อายุ 20 – 30 ปี จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.10 ตามล าดับ  

 
 
 
 
 

 
 



๙ 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม   
         คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล - - 
         หัวหน้าสว่นราชการ/เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล 57 80.30 
         ครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 15.50 
         คณะกรรมการฯ 3 4.20 
         อ่ืน ๆ  - - 

รวม 71 100.00 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้  ส่วนใหญ่ระบุว่าหัวหน้าส่วนราชการ/
เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 รองลงมาระบุว่าผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง 
และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30  
ตามล าดับ 
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 

 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถเพ่ิมทักษะใน
การจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพียงใด 

4.41 0.80 88.20 มาก 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าในการนิเทศและการ
ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
การเขียนรายงานผลโครงการ/กิจกรรมได้ถูกต้อง เพียงใด 

4.39 0.78 87.80 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
หลักการและแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม เพียงใด 

4.39 0.82 87.80 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการตามแผน
ด าเนินงาน เพียงใด  

4.35 0.86 87.00 มาก 

รวม 4.39 0.82 87.70 มาก 



๑๐ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ  ในครั้งนี้ มีความพึง

พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถเพ่ิมทักษะในการจัดท ารายงานการติดตามและ

ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.41 อยูใ่นระดับมาก 
2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าในการนิเทศและการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองทุ่งสง การเขียนรายงานผลโครงการ/กิจกรรมได้ถูกต้อง เพียงใด และจากการเข้าร่วม
โครงการฯ ท่านได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพียงใด ค่าเฉลี่ย 
4.39 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการตามแผนด าเนินงาน เพียงใด  4.35  อยู่ในระดับมาก 

 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร  
 

ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
(คุณเจษฏา  สมาธิ   ที่ปรึกษาด้านวิชาการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช) 
ชชชชชชชชช  

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร (คุณเจษฏา  สมาธิ   ที่

ปรึกษาด้านวิชาการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช) ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ใน
ภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับ 
มาก 

2. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
3. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับ มาก 
4. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง

ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับความ 
คิดเห็น 

1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย 4.37 0.93 87.40 มาก 
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจใน
การบรรยาย 

4.55 0.77 91.00 มากที่สุด 

3. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น 4.46 0.92 89.20 มาก 
4. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

4.35 0.91 87.00 มาก 

5. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ 4.31 0.98 86.20 มาก 
รวม 4.41 0.90 88.10 มาก 



๑๑ 
 

5. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับ มาก 
 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
(คุณมนัส สีด า อดีตผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง) 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร (คุณมนัส สีด า อดีตผู้จัดการ การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง) ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ในภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับ
มาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 
ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 

2. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 
3. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการบรรยาย  ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ใน

ระดับมาก 
5. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 3.19 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 7 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับความ 
คิดเห็น 

1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย 4.23 0.94 84.60 มาก 
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจใน
การบรรยาย 

4.21 0.95 84.20 มาก 

3. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  4.19 0.99 83.80 มาก 
4. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

4.35 0.93 87.00 มาก 

5. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ 4.27 0.96 85.40 มาก 
รวม 4.25 0.95 85.00 มาก 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับความ 
คิดเห็น 

1. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ 4.62 0.57 92.40 มากที่สุด 
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ 

4.37 0.95 87.40 มาก 

3. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสมหรือไม ่

4.30 0.87 86.00 มาก 



๑๒ 
 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ในครั้งนี้ 

มีความพึงพอใจในภาพรวม ในภาพรวมค่าเฉลี่ย   4.33 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่  ค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯมีเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

หรือไม ่ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 
3. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมหรือไม่  ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ใน

ระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่  ค่าเฉลี่ย 4.23  อยู่ในระดับมาก 
5. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามภาพรวมโครงการฯ 
ตารางท่ี 8 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ  ทั้ง ๓ ตอน 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหา
วิชาการ 

4.39 0.82 87.70 มาก 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร   
( คุ ณ เ จ ษ ฏ า   ส ม า ธิ  ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น วิ ช า ก า ร
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

4.41 0.90 88.10 มาก 

 (คุณมนัส สีด า อดีตผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาทุ่งสง)  

4.25 0.95 85.00 มาก 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหาร
จัดการและสถานที ่

4.33 0.86 86.60 มาก 

รวม    4.35   0.88   86.85   มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในภาพรวมจากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 3 
ตอน ในการด าเนินโครงการปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็นในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.35 อยู่
ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับความ 
คิดเห็น 

4. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม
หรือไม ่

4.13 0.99 82.60 มาก 

5. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ 4.23 0.93 84.60 มาก 
รวม 4.33 0.86 86.60 มาก 



๑๓ 
 

๑. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร   (คุณเจษฏา  สมาธิ ที่ปรึกษาด้าน
วิชาการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช)  ค่าเฉลี่ย  4.41 อยู่ในระดับ
มาก 

๒. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ย  4.39 อยู่ในระดับ
มาก   

๓. ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย  
4.33 อยู่ในระดับมาก   

๔. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร (คุณมนัส สีด า อดีตผู้จัดการ การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง)  ค่าเฉลี่ย  4.25 อยู่ในระดับมาก   
 

 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ 
ในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ 86.85 

ซึ่งอยู่ในระดับมาก 



๑๔ 
 

ประมวลภาพโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร  
เพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเพิ่มคุณภาพการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562  
ในวันที่  5 - 6 , 8 - 9 สิงหาคม  25๖2  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับเกียรติจาก คุณเจษฎา  สมาธิ ที่ปรึกษาด้านวิชาการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณมนัส  สีด า อดีตผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง 

ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับหลักการและแนวทาง 
การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม และการปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนด าเนินงาน และได้รับเกียรติจาก 
นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสงและ

นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 

ในวันที่  5 - 6 , 8 - 9 สิงหาคม  25๖2  
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 
กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เป็นพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง และ

กองสวัสดิการสังคม,ผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง,สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงคัดเลือก,
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ณ ห้องประชุม (เล็ก) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เป็นพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา 

 และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ,ผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง,สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาล
เมืองทุ่งสงคัดเลือก,คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ณ ห้องประชุม (เล็ก) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 
กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เป็นพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของกองช่าง กองช่างสุขาภิบาล 

 และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,ผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง,สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลเมืองทุ่ง
สงคัดเลือก,คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ณ ห้องประชุม (เล็ก) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 
กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เป็นพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของกองคลัง กองวิชาการและแผนงาน,

ผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสง,สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงคัดเลือก 
,คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ณ ห้องประชุม (เล็ก) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 


