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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคมุโรคตดิต่อโรคสัตว์สูค่น 

และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันโลกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆพัฒนาทั้งเรื่อง
การอยู่อาศัย ลักษณะการใช้ชีวิต และการรวมตัวเป็นสังคมขนาดใหญ่มากขึ้น ขณะเดียวกันธรรมชาติ ก็มีการ
ปรับเปลี่ยนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและรุนแรงมากกว่าในอตีต เหล่านี้ล้วนกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ 
สัตวแ์ละสิ่งแวดล้อม และที่เห็นได้ชัดคือการเกิดโรคอุบัติใหม่ ซึ่งในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 
๗5 ของโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ที่ เกิดขึ้นในมนุษย์นั้น เป็นโรคติตต่อระหว่างสัตว์แ ละคน ในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการพบรายงานการระบาดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนจ านวนมาก เช่น การ
ระบาดโรควัวบ้าในประเทศอังกฤษและการระบาดโรคไข้หวัดนก ในทวีปเอเซีย ซึ่งพบว่าปัจจัยส าคัญที่กระตุ้น
ให้มีการระบาดมากขึ้น ได้แก่ การเร่งเพ่ิมผลผลิตจากสัตว์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคของ
มนุษย์ท าให้มีการใช้สารเคมีจ านวนมากในการผลิตขนส่งหรือเก็บรักษาอาหารซึ่งสารเคมีบางชนิดส่งผลเสียต่อ
สุขภาพร่างกายของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น พฤติกรรมการเลี้ยง
สุนัข และแมว การท าฟาร์มสัตว์ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้ ดังนั้น
เพ่ือให้หนว่ยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ภาคสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของแนวคิดเรื่องสุขภาพ
หนึ่งเดียว มีการร่วมมือกันเป็นเครือข่าย เพ่ือท างานร่วมกันตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ส่วนร่วมสูงสุด ดังนั้นแนวคิดเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว (One Heath) จึงเกิดขึ้นจากความพยายาม
บูรณาการการท างานร่วมกันของหลายสาขาวิชาชีพ เพ่ือแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนที่เกิดจากผลกระทบร่วมกัน
ระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

ในปีพ.ศ.๒๕๕๕ โดยส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการน า
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) มาใช้ในแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยได้จัดท ายุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน 
รักษา และควบคุมโรคภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมมือกันด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคแบบ
บูรณาการ อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ทั้งด้านสุขภาพคน สัตว์ 
สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วาง
ไว้ ตามหลักการของแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในระดับ 
ระหว่างประเทศ ภูมิภาคระดับประเทศ และในระดับท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว อีกทั้งยุทธศาสตร์การก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ือท าให้
ประเทศไทยเป็นประเทศปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใน ปี ๒๕๖๓ 

 
 



๒ 
 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดท าโครงการการเสริมสร้างแนวคิด 

สุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรค และศักยภาพเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) 
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดต่อ
โรคอุบัติใหมภ่ัยจากอาหารหรือภัยธรรมชาติต่างๆได้ 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. พัฒนาและเสริมศักยภาพแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่
คน โรคอุบัติใหม่และการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยของเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชนและประขาขน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food borne Disease) 
และโรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 ๓. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มี 
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่หรือภัยธรรมชาติต่างๆได้ 
 
 
3.ตัวชี้วัด 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคภายใต้สุขภาพหนึ่ง 
เดียว (One Health) ร้อยละ ๘๐ 

๒. รายงานเหตุการณ์ /ปัญหาที่ได้รับจากระบบการเฝ้าระวังโรคได้รับการตอบสนองเบื้องตัน ร้อยละ 
๘๐  

๓. อาสาสมัครเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) มีความรู้พ้ืนฐานในการตอบสนอง
และสามารถแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเบื้องต้นได้ ร้อยละ ๘๐ 
 
4.กลุ่มเป้าหมาย 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๑ ประกอบด้วย  

๑. คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เทศบาลเมืองทุ่งสง  
จ านวน ๒๐  คน 

๒.เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง     จ านวน ๔   คน 
๓.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ       จ านวน ๑   คน 
๔.ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ       จ านวน ๓   คน 

รวม      จ านวน ๒๘ คน 
๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๒ ประกอบด้วย 

๑. อาสาสมัครชุมชนละ ๑ คน ๒๐ ชุมชน     จ านวน ๒๐ คน 
๒. กรรมการชุมชนละ ๑ คน ๒๐ ชุมชน     จ านวน ๒๐ คน 
๓. ตัวแทนครู จ านวน ๑๔ โรง      จ านวน ๑๔ คน 
๔. นักเรียน จ านวน ๗ โรง      จ านวน ๒๖ คน 



๓ 
 

๕. จนท. เทศบาลเมืองทุ่งสง      จ านวน ๑๕ คน 
๖. ตัวแทนร้านจ าหน่ายอาหาร      จ านวน ๕   คน 

รวม      จ านวน ๑๐๐ คน 
 

๓.ถอดบทเรียน การเฝ้าระวังและรายงานโรคสัตว์สู่คนโรคสัตว์อุบัติใหม่และอาหารปลอดภัยอย่างมี
ส่วนร่วมต้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นผ่อดีดีและแผนตรวจติดตามระบบงาน
ผ่อดีดีเพ่ือพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) เทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบด้วย 

3.1 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุง่สง จ านวน ๒๐ คน,อาสาสมัครเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (อาสาสมัคร
ผ่อตีดี) จ านวน ๔๐ คน 

๓.๒ ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน ๒๐ คน 
๓.3 ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร,ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล และผู้ประกอบการร้าน

จ าหน่ายเนื้อสัตว์ จ านวน ๒๐ คน 
๓.๔ เจ้าหน้าที่และวิทยากร ๑๕ คน 

รวมจ านวน ๑๑๕ คน 
 
5.วิธีด าเนินการ 

ในการด าเนินโครงการการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเตียวในการปัองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
โรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุง่สง เป็นการพัฒนาระบบการป้องกัน และควบคุมโรคติตต่อ
และโรคอุบัติใหม่ ทั้งด้านสุขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาโดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวนี้
จ าเป็นต้องได้รับสมรรถนะหลัก 4 ประการ อันได้แก ่

๑ การวางแผนและการจัดการ (planning and management) 
๒ ระบบการคิด (system thinking) 
๓. การสือสารและการให้ข้อมูล (cornmunication) 
๔ ภาวะผู้น า(leadership) 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ หรือภัย

ธรรมชาติต่างๆได้ คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เทศบาลเมืองทุ่งสง
ด าเนินการดังนี้ 

1.ขออนุมัติโครงการ 
๒.ประชุมคณะกรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เทศบาลเมืองทุ่งสง 

จ านวน ๒o คน เรื่องการเฝ้าระวังและรายงานโรคสัตว์สู่คนโรคสัตว์อุบัติใหม่และอาหารปลอดภัยอย่างมีส่วน
รว่มด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอลและการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นผ่อดีดีและแผงตรวจติตตามระบบงานผอดีดี
เพ่ือพัฒนาเครือซ่าย สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) เทศบาลเมืองทุ่งสง  

๓.อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและรายงานโรคสัตว์สู่คนโรคสัตว์อุบัติใหม่ และอาหารปลอดภัย 
อย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นผ่อดีดีและแผนตรวจติดตาม
ระบบงานผ่อดีดี เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) เทศบาลเมืองทุง่สง ไดแ้ก่ 

 
 
 



๔ 
 

๓.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ประกอบต้วย  
- คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เทศบาล

เมืองทุ่งสง จ านวน ๒๐ คน 
   - เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง จ านวน ๔ คน 
     - สาธารณสุขอ าเภอทุ่งสง 
     - ปศุสัตว์อ าเภอทุ่งสง  
     - ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน  
   -เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและผู้ช่วยผู้ดูแลระบบจ านวน ๔ คน  
    รวม ๒๘ คน 

๓.2 การอบรบเชิงปฏิบัติการ ครั้งที ่๒ ประกอบต้วย  
-อาสาสมัครชุมชนเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (อาสาสมัครผ่อดีตี) กรรมการ    

ชุมชนตัวแทนครู นักเรยีน และจนท.เทศบาลเมืองทุ่งสง ตัวแทนร้านจ าหน่ายอาหาร  
รวมจ านวน 1๐๐ คน  

 
4.ถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและรายงานโรคสัตว์สู่คนโรคสัตว์อุบัติใหม่และอาหารปลอดภัยอย่างมี

ส่วนร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นผ่อดีดี และแผยตรวจติดตามระบบงาน
ผ่อดีดี เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แก่ 

4.1 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 20 คน อาสาสมัครเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (อาสา
สมัครผ่อดีด)ี จ านวน 4๐ คน 

4.2 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน 2๐ คน 
4.3 ผู้ประกอบการร้านอาหารจ าหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล และ

ผู้ประกอบการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ จ านวน 20 คน 
๔.๔ เจ้าหน้าที่และวิทยากร ๑๕ คน 

รวมจ านวน ๑๑๕ คน 
5.ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health )  เทศบาลเมืองทุ่งสง

เพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการประมวลผลการเฝ้าระวังและรายงานโรคสัตว์ติดต่อโรคสัตว์อุบัติใหม่  และ
อาหารปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นผ่อดีดี และแผน
ตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จ านวน 20 คน 
 
6.ระยะเวลาด าเนินการ  
 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒ 
  -การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
   -ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
   -ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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  -การถอดบทเรียน 
   -ครั้งที่ ๑ ในวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   -ครั้งที่ ๒ ในวันที่ สิ่งหาคม 256๒ 
7. สถานทีด่ าเนินการ 
  -ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  
  -จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวฯ ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
8.งบประมาณ 
 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน ๒๒๐,๑๒๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่ง
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 ๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและรายงานโรคสัตว์สู่คนโรคสัตว์อุบัติใหม่และอาหาร
ปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล และการประยุกต์ใช้แอพพลิดชั่นผ่อดีดีและแผงตรวจ
ติดตามระบบงาน ผ่อดีดีเพ่ือพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

1.1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท    เป็นเงิน 3,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 28 คนๆละ 75 บาท  เป็นเงิน 2,100 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 28 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท 
          เป็นเงิน 1,400 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่และวิทยากร จ านวน 15 คนๆละ 75 บาท  เป็นเงิน 1,125 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่และวิทยากร จ านวน 15 คนๆละ มื้อๆละ 25 บาท 
             เป็นเงิน 750 บาท 
             รวมเป็นเงิน 8,975 บาท 

1.๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จ านวน ๓ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท    เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จ านวน ๑๐ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน ๓ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท  

        เป็นเงิน ๑๘,๐๐0 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ๆ ละ 7๕ บาท   เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒5 บาท 

เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่และวิทยากร จ านวน ๑๕ คนๆละ 7๕ บาท   เป็นเงิน ๑,1๒๕ บาท 
-ค่าอาหารว่าและเครื่องด่ืมของเจ้าหน้าที่และวิทยากร จ านวน ๑๕ คน ๆ ละ ๖ มื้อๆละ ๒๕ บาท 

เป็นเงิน    ๗๕๐ บาท 
-คู่มือส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๑๒๘ ชุดๆ ละ ๒๐๐ บาท           เป็นเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท 
-ค่าปากกา ๑๐ โหล โหลละ ๙๐ บาท      เป็นเงิน    ๙๐๐ บาท 
- ค่ากระดาษ A๔ จ านวน ๒ รีม รีมละ ๘๕ บาท              เป็นเงิน     17๐ บาท 
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- ค่าพาหนะวิทยากร จ านวน ๑๐ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท            เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน ๑๐ คน เป็นเวลา ๓ คืน คืนละ ๘๐๐ บาท (เหมาจ่าย)       เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าสรุปรายงาน          เป็นเงิน   5๐๐ บาท  
- ค่ากระดาษขาวเทา, กระดาษเขียนแบบ ,ค่าปากกาเคมี    เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท  

         รวมเป็นเงิน ๑๓๖,๓๔๕ บาท- 
 

2.ถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและรายงานโรคสัตว์สู่คนโรคสัตว์อุบัติใหม่และอาหารปลอดภัยอาหาร
อย่างมีส่วนร่วม ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอล และการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นผ่อดีดีและแผนตรวจติดตาม
ระบบงานผ่อดีดี เพ่ือพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team) เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน ๒ 
ครั้ง ได้แก่  

๒.๑.อาสาสมัครเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดี่ยว (อาสาสมัครผ่อดีดี) จ านวน ๔๐ คน และเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน ๒๐ คน  

รวม ๖o คน 
๒.๒.ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน ๒๐ คน 
๒.๓.ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล และผู้ประกอบการจ าหน่าย

เนื้อสัตว์ในเขตเทศบาล จ านวน ๒๐ คน 
๒.๔ เจ้าหน้าที่และวิทยากร ๑๕ คน  
รวม 1๑๕ คน  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๐๐ คน คนละ ๗๕ บาท * ๒ วัน          เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๔ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท 

                  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่และวิทยากร จ านวน ๑๕ คน คนละ ๓๕ บาท * ๒ วัน 

          เป็นเงิน ๒,๒๕๐ บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่และวิทยากร จ านวน ๑๕ คน คนละ ๒๔ บาท* ๒ วัน  

   เป็นเงิน 7๕๐ บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร จ านวน ๓ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท ๒ ครั้ง          เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าที่พักวิทยากร จ านวน ๓ คน เป็นเวลา ๔ คืน คืนละ ๘๐๐ บาทเหมาจ่าย)   เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จ านวน ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท จ านวน ๒ วัน เป็นเงิน 7,๒๐๐ บาท  

   รวมเป็นเงิน ๗๔,๘๐๐บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๑๒๐ บาท (สองแสนสองหม่ืนหนึ่งร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. พัฒนาแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่สามารถน าไปใช้ในการติดตั้งระบบการป้องกัน
และโรคควบคุม โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food borne Disease) และโรคอุบัติใหม่เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่
เน้นความร่วมมือระหว่างภาครุฐ เอกชนและประชาชน ท าให้มีแผนการตอบแสดงต่อสถนการณ์โรค ร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นๆเป็นไปอย่างทันท่วงที 
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2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (0ne Health team) ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรตติดต่อ โรคอุบัติใหม่ หรือภัยธรรมชาติต่างๆได้เพ่ือ
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

๓. เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นต้นแบบของการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คน โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food 
borne Disease) และโรคอุบัติใหม่ โรคพิษสุนัขบ้า ที่มีส่วนร่วมจากชุมชนสามารถปรับใช้ในระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ และนานาชาติอย่างยั่งยืนให้แก่องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ 
 
แผนการประเมินโครงการ 
10.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคมุโรคตดิต่อโรค

สัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

 (การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1) 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ 
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการ
ทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยได้
ทอดแบบสอบถามในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  ได้ทอดแบบสอบถาม จ านวน 28 ชุด ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 25 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 89.29 และได้ด าเนินการ
ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรค
อุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเสริมศักยภาพ
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเตียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่และการเผ้าระวัง
อาหารปลอดภัยของเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่นันความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและ ประขาขน เพ่ือพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คน โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food borne Disease) และ โรคอุบัติใหม่ 
(Emerging Disease) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง และเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One 
Health team) ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มี ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ หรือภัยธรรมชาติต่างๆได้ 

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

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างแนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ประกอบต้วย คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔ คน รวม ๒๘ คน และผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่ง
เดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 



๙ 
 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่ง
เดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2562  ในครั้งนี้  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง 
ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก ่1.โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ประกอบต้วย คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆที่เก่ียวข้อง จ านวน ๔ คน รวม ๒๘ คน และผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 และด าเนินการทอดแบบสอบถามในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 28 ชุด และสามารถเก็บ
แบบสอบถามได ้จ านวน 25 ชุดคิดเป็นร้อยละ 89.29  
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่
ค น  แ ล ะ โ ร ค อุ บั ติ ใ ห ม่ ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ทุ่ ง ส ง  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 2  ใ น ค รั้ ง นี้  



๑๐ 
 

ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล  หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่ง
เดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 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 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



๑๑ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคมุโรคตดิต่อโรคสัตว์สูค่น 

และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  

(การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1) 
 

การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักการแนวคิด และโครงสร้างความส าคัญของระบบงาน
ผ่อดีดีเพียงใด 

4.28 0.84 85.60 มาก 

2.จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถใช้ระบบเฝ้าระวัง
หนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชนและเครื่องมือดิจิทัลผ่อดีดีส าหรับ
เจ้าหน้าที่องค์กีปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงใด 

4.24 0.66 84.80 มาก 

3.จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถพัฒนาและเสริม
ศักยภาพแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัตใหม่ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน เพียงใด 

4.44 0.65 88.80 มาก 

      4.จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถเฝ้าระวังโรคสู่คน 
โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food borne Disease )และ
โรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease)เพียงใด 

4.36 0.64 87.20 มาก 

     5.จากการอบรมในครั้งนี้  ท่านสามารถพัฒนาเครือข่าย
สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team)ของแทศบาลเมือง
ทุ่งสงให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อการ
ระบาดของโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ หรือภัยธรรมชาติต่างๆ
ได้ เพียงใด 

4.44 0.51 88.80 มาก 

รวม 4.35 0.66 87.04 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย     
ได้ดังนี ้

 



๑๒ 
 

1. จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถพัฒนาและเสริมศักยภาพแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัตใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่เน้นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพียงใด และจากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถ
พัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team)ของแทศบาลเมืองทุ่งสงให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ หรือภัยธรรมชาติ
ต่างๆได้ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก  

2. จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถเฝ้าระวังโรคสู่คน โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food 
borne Disease )และโรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease) เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับ
มาก 

3. จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการแนวคิด และโครงสร้าง
ความส าคัญของระบบงานผ่อดีดีเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 

4. จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถใช้ระบบเฝ้าระวังหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชนและเครื่องมือ
ดิจิทัลผ่อดีดีส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กีปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับ
มาก 

 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.64 0.557 92.80 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.08 0.81 81.60 มาก 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.36 0.81 87.20 มาก 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.16 0.75 83.20 มาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.28 0.74 85.60 มาก 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.52 0.65 90.40 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.71 86.8 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 
4. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 
5. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก 
6. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก 

 



๑๓ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.48 0.59 89.60 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.52 0.56 90.40 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.44 0.51 88.80 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.63 0.63 92.60 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.57 90.35 มากที่สุด 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ใน
ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อย  ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. อาหาร มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 

 

การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

4.40 0.76 88.00 มาก 

2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ใช้ได้ 

4.48 0.65 89.60 มาก 

3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด
ได ้

4.56 0.58 91.20 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.66 89.60 มาก 
 

 
 
 



๑๔ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้  ในครั้งนี้ มีความ

พึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้  ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโครงการฯ 
ตอนที่ 5 สรุปผลความคิดเห็นของโครงการฯ 
ตารางที่ 5 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.35 0.66 87.04 มาก 
ด้านที่ 2 ด้านวิทยากร  4.34 0.71 86.8 มาก 
ด้านที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.52 0.57 90.35 มากที่สุด 
ด้านที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.48 0.66 89.60 มาก 

รวม 4.42 0.65 88.45 มาก 
 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 5 ผลจากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 4 ด้าน ในการด าเนินโครงการปรากฏว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่
คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562  มีความคิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 
4.42 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้   

๑. ด้านที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมาก 

๒. ด้านที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 

๓. ด้านที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 

๔. ด้านที่ 2 ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 

 
 

 
ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  

(การอบรมเชิงปฏิบตัิการครั้งที่ 1)       
ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 88.45 

 



๑๕ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคมุโรคตดิต่อโรค

สัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  

(การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2) 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ 
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการ
ทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยได้
ทอดแบบสอบถามในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ทอดแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้  80 ชุด คิดเป็น ร้อยละ  80.00 และได้ด าเนินการ
ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรค
อุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเสริมศักยภาพ
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเตียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน โรคอุบัติใหม่และการเผ้าระวัง
อาหารปลอดภัยของเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่นันความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและ ประขาขน  เพ่ือพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คน โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food borne Disease) และ โรคอุบัติใหม่ 
(Emerging Disease) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง และเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One 
Health team) ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มี ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ หรือภัยธรรมชาติต่างๆได้ 

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

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างแนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ การอบรบเชิงปฏิบัติการครั้งที่  ๒ ประกอบต้วย 
อาสาสมัครชุมชนเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (อาสาสมัครผ่อดีดี) กรรมการ ชุมชนตัวแทนครู นักเรียน และ
จนท.เทศบาลเมืองทุ่งสง ตัวแทนร้านจ าหน่ายอาหาร รวมจ านวน 1๐๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 



๑๖ 
 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่ง
เดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ ในวันที่  8 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง 
ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก ่1.โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การอบรบเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ ประกอบต้วย อาสาสมัครชุมชน
เครอืข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (อาสาสมัครผ่อดีตี) กรรมการ ชุมชนตัวแทนครู นักเรยีน และจนท.เทศบาลเมืองทุ่ง
สง ตัวแทนร้านจ าหน่ายอาหาร รวมจ านวน 1๐๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่ง
เดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 และด าเนินการทอดแบบสอบถามในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 100 ชุด และ
สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 80 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 

 
๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
 
 
 



๑๗ 
 

๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่
ค น  แ ล ะ โ ร ค อุ บั ติ ใ ห ม่ ข อ ง เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ทุ่ ง ส ง  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 2  ใ น ค รั้ ง นี้  
ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
  

 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมคีวามหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่ง
เดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 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 

 
 
 

 
 
 



๑๘ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคมุโรคตดิต่อโรคสัตว์สูค่น 

และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  

(การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2) 
 

 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านได้ความรู้จากการแนะน า
ระบบเฝ้าระวังหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน และการฝึกใช้งาน
แอปพลิเคชั่นผ่อดีดี เพียงใด 

4.46 0.67 89.20 มาก 

2.จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านได้ความรู้ในการร่วมกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ ทั้ง 5 ฐาน เพียงใด 

4.31 0.61 86.20 มาก 

3.จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถพัฒนาและเสริม
ศักยภาพแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัตใหม่ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน เพียงใด 

4.30 0.62 86.00 มาก 

     4.จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถเฝ้าระวังโรคสู่คน 
โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food borne Disease )และ
โรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease)เพียงใด 

4.24 0.58 84.80 มาก 

     5.จากการอบรมในครั้งนี้  ท่านสามารถพัฒนาเครือข่าย
สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team)ของแทศบาลเมือง
ทุ่งสงให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อการ
ระบาดของโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ หรือภัยธรรมชาติต่างๆ
ได้ เพียงใด 

4.20 0.58 84.00 มาก 

รวม 4.30 0.61 86.04 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 



๑๙ 
 

1. จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านได้ความรู้จากการแนะน าระบบเฝ้าระวังหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน 
และการฝึกใช้งานแอปพลิเคชั่นผ่อดีดี เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก  

2. จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านได้ความรู้ในการร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ทั้ง 5 ฐาน เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถพัฒนาและเสริมศักยภาพแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัตใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่เน้นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 

4. จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถเฝ้าระวังโรคสู่คน โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ (Food 
borne Disease ) และโรคอุบัติใหม่ (Emerging Disease)เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับ
มาก 

5. จากการอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถพัฒนาเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health team)ของ
แทศบาลเมืองทุ่งสงให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดต่อโรค
อุบัติใหม่ หรือภัยธรรมชาติต่างๆได้ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 7 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.55 0.55 91.00 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.45 0.59 89.00 มาก 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.41 0.57 88.20 มาก 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.38 0.58 87.60 มาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.38 0.64 87.60 มาก 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.40 0.61 88.00 มาก 

รวม 4.43 0.59 88.57 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 
5. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม และการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่

ในระดับมาก 
 



๒๐ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตารางท่ี 8 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.43 0.57 88.60 มากท 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.30 0.70 86.00 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.33 0.63 86.60 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.33 0.65 86.60 มาก 

รวม 4.34 0.63 86.95 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ใน
ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ 

๑. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
๒. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม และอาหาร ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ใน

ระดับมาก 
๓. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก  

 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 9 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ กต์ ใ ช้ ใน          
การปฏิบัติงานได ้

4.38 0.60 87.60 มาก 

2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.21 0.63 84.20 มาก 

3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.23 0.66 84.60 มาก 

รวม 4.27 0.63 85.47 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ ในครั้งนี้ มีความ

พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ 

๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 
๒. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 
๓. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก 



๒๑ 
 

การประเมินแบบท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโครงการฯ 
ตอนที่ 5 สรุปผลความคิดเห็นของโครงการฯ 
ตารางท่ี 10 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.30 0.61 86.04 มาก 
ด้านที่ 2 ด้านวิทยากร  4.43 0.59 88.57 มาก 
ด้านที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.34 0.63 86.95 มาก 
ด้านที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.27 0.63 85.47 มาก 

รวม 4.33 0.62 86.76 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 10 ผลจากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 4 ด้าน ในการด าเนินโครงการปรากฏว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่
คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562  มีความคิดเห็นในภาพรวม   
ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้   

1. ด้านที่ 2 ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
2. ด้านที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 
3. ด้านที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  4.30 อยู่ในระดับมาก 
4. ด้านที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
(การอบรมเชิงปฏิบตัิการครั้งที่ 2)       
ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 86.76 

 



๒๒ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามการอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการฯ ทั้ง 2 ครั้ง 
ตารางที่ 11 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 4.42 0.65 88.45 มาก 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 4.33 0.62 86.76 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ในการด าเนินโครงการปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562  มีความคิดเห็น โดยจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.42 
อยู่ในระดับมาก และจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
(การอบรมเชิงปฏิบตัิการครั้งที่ 1) คิดเป็นร้อยละ 88.45 

และ 
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

(การอบรมเชิงปฏิบตัิการครั้งที่ 2) คิดเป็นร้อยละ 86.76 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง  

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 



๒๓ 
 

ประมวลภาพโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน 
และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
กล่าวรายงานการจัดโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติ

ใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ต่อประธานและผู้เข้าร่วมอบรม 
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่ง

เดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรค
อุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ของเทศบาล

เมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

      



๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

      



๒๖ 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพ
หนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และ

โรคอุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
 

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่ง
เดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรค
อุบัติใหม่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

      



๒๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่ง
เดียวในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคสัตว์สู่คน และโรค
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