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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1.หลักการและเหตุผล 
         ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่และให้ยกเลิก ประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ,(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุกและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ตลอดจนท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนที่ต่อไป  

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่หรือพ้ืนที่  พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกองทุน มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
ประกาศหรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือให้คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนมามีความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว   

        กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้เห็นความส าคัญของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงได้จัดท า
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕6๒ ขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพและศึกษานวัตกรรมต่างๆให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ คณะท างานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงขึ้นในครั้งนี้ 
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2.วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์  ระเบียบ  และประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ิมข้ึน 

 

3.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ๑.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  ๘๐ 
 ๒.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๐ 
 ๓.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85   
 
4.กลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรรมอบรมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 คณะกรรมการ  อนุกรรมการ และคณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  ๕0  
คน 

 

5.วิธีด าเนินการ 

 ๑.  จัดท าโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๒.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม  และยานพาหนะในการเดินทาง 

   ๔. จัดอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพ ความรู้ด้ านวิชาการและซักซ้อมความพร้อมผู้ เข้าร่วมโครงการ               
จ านวน  ๑  วัน   
   ๕.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ๒  วัน  ๑  คืน   
   ๖.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  ๗.  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

 
6.ระยะเวลาด าเนินการ  
 ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 กิจกรรมอบรมวิชาการ   ๑๑ กุมภาพันธ์ 2562 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนเมษายน-กันยายน 

 
7.พื้นที่ด าเนินกิจกรรม 
  กิจกรรมอบรมวิชาการ   ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ  พื้นที่จังหวัดสงขลา/จังหวดัพัทลุง 
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8.งบประมาณ 
         จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง หมวดบริหารจัดการกองทุนฯ ข้อ 10 (4) 
จ านวน 280,454 บาท โดยขอเบิกจ่ายกิจกรรมนี้เป็นเงิน ๑0๗,810 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อย สิบบาท
ถ้วน) 
 
 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะกรรมการกองทุน  อนุกรรมการ  คณะท างาน มีศักยภาพในองค์ความรู้  ความเข้าใจในหลักเกณฑ์  
ระเบียบ  ประกาศ และค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองทุ่งสง   
 
10.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
น าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 

 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บ
แบบสอบถามโครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 40 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 34 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 85.00 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการ
ประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562  รายละเอียด
ขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล
เมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์  
ระเบียบ  และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ิมขึ้น 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คณะกรรมการ  อนุกรรมการ และคณะท างานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  ๕0  คน และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ ในวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และระหว่างวันที่ 
30 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา  
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพ  เทศบาลเมืองทุ่ งสง  ประจ าปี งบประมาณ 2562                       
2.เอกสารประกอบการ 
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๒.๒ ข้อมูลปฐมภู มิ  ใช้ เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการ  อนุกรรมการ และคณะท างานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน  ๕0  คน  และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 และด าเนินการทอด
แบบสอบถามทั้งหมด 40 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 34 ชุดคิดเป็น ร้อยละ 85.00   
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕ . ๒  ด า เ นิ น ก า ร ออก แ บบ ส อบถ า ม แล ะ เ ก็ บ ข้ อ มู ล  ต ร ว จ ส อบ ค ว าม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ข้ อ มู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล
เมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัว
แปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
โ ด ย น า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ม า จั ด ห ม ว ด ห มู่ แ ล้ ว ห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย   แ ล ะ ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้งต่อไป ซึ่ง
เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่ และเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 
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 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯโดยใช้
เกณฑ ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 แบ่งหัวข้อ
การประเมินออกเป็น 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 
โครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562)   

 

การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 1  รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 
 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ

ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
๑. จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพียงใด และจากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องใน  
การเสริมสร้างความเข้าใจการใช้เงินกองทุนฯให้เกิดประสิทธิภาพเพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ใน
ระดับมาก 

๒. จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ ท่านคิดว่าสามารถเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ.2561 เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 

ประเด็นความคิดเห็น   ̅  S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ท่านคิดว่าสามารถเพ่ิมความรู้ ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 เพียงใด 

4.24 0.82 84.80 มาก 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์และน าเสนอภาพรวมสถานการณ์/วิเคราะห์
ความส าเร็จ-จุดด้อยของการด าเนินงานของกองทุนฯ เพียงใด 

4.15 0.56 83.00 มาก 

         3.จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลักเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เพียงใด 

4.29 0.63 85.80 มาก 

    4.จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้  ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องใน  
การเสริมสร้างความเข้าใจการใช้เงินกองทุนฯให้เกิดประสิทธิภาพ
เพียงใด 

4.29 0.63 85.80 มาก 

    5.จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความ
เสี่ยงและข้อระวังในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพียงใด 

4.21 0.84 84.20 มาก 

รวม 4.24 0.70 84.72 มาก 



๘ 
 

๓. จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและข้อระวังในการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ เพียงใด  
ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก 

๔. จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการชี้แจงวัตถุประสงค์และน าเสนอภาพรวม
สถานการณ์/วิเคราะห์ความส าเร็จ-จุดด้อยของการด าเนินงานของกองทุนฯ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.15 
อยู่ในระดับมาก 
 

การประเมินตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา และการเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ใน

ระดับมาก 
3.  มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 
4.  การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅  S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.38 0.82 87.60 มาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.32 0.81 86.40 มาก 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.32 0.73 86.40 มาก 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.29 0.72 85.80 มาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.15 0.93 83.00 มาก 
6.การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.25 0.86 85.00 มาก 

รวม 4.29 0.81 85.70 มาก 



๙ 
 

การประเมินตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / 
อาหาร 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตารางท่ี 3  รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ในครั้งนี้ มี

ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม และระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่
ในระดับมาก 

2. อาหาร มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 
3. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก 

 
 

การประเมินตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ ในครั้งนี้ มีความพึง

พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และ มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปใช้ได ้ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
2. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก 

 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅  S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.32 0.77 84.60 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.15 0.62 83.00  มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.32 0.80 86.40  มาก 

4. อาหาร มคีวามเหมาะสม 4.29 0.80 85.80 มาก 
รวม 4.25 0.75 84.95 มาก 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅  S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.32 0.68 86.40 มาก 
2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.32 0.64 86.40  มาก 
3.คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.15 0.74 83.00  มาก 

รวม 4.26 0.69 85.27 มาก 



๑๐ 
 

การประเมินแบบที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 
ด้านวิทยากร ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร และด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 5 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ  ทั้ง 4 ตอน 

 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅  S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ  4.24 0.70 84.72 มาก 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 4.29 0.81 85.70 มาก 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / 
อาหาร 

4.25 0.75 84.95 มาก 

ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.26 0.69 85.27 มาก 

รวม 4.26 0.74 85.16 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการในครั้งนี้  ทั้ง 4 ตอน มีความ

พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้     
1. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.29 อยู่ในระดับมาก 
2. ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.26 อยู่ในระดับ 

มาก 
3. ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.25 

อยู่ในระดับมาก 
4. ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.24 อยู่ในระดับ

มาก 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ   
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562) ในครั้งนี้ 

  คิดเป็นร้อยละ 85.16 
 



๑๑ 
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผู้ตอบแบบสอบถามจากการอบรมฯในครั้งนี้ 
สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1. มีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
2. รู้บทบาทหน้าที่และรู้กฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการกองทุน มีความรู้เพ่ิมเติมในการคัดกรองกองทุนฯ 
3.มีความรู้ ความเข้าใจความเป็นมาของกองทุนฯมากขึ้น 
4.มีความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนฯเพ่ิมเติม 
5.รู้ถึงความเสี่ยงที่จะใช้ในการอนุมัติโครงการ 
6.มีความเข้าใจ หลักเกณฑ์ ระเบียบ สามารถให้ค าแนะน าแก่ทีม และพิจารณาโครงการได้ถูกต้อ งตาม
เกณฑ ์
7.น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  
8.เข้าใจและใช้เงินกองทุนฯอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
9.ท าให้รู้ เข้าใจถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในทุกๆด้านทั้ง 4 ด้าน และทราบถึง
งบประมาณท่ีทาง สตง. ให้มา และสามารถท าโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ท่านจะน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 

1.ใช้ในการคัดกรองโครงการ 
2.ได้ประโยชน์ในฐานะคณะกรรมการกองทุนฯ 
3.เผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชน รู้จักกองทุนฯและเข้าถึงกองทุนฯ 
4.ใช้ในการพิจารณาร่วมอนุมัติโครงการเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยง และพิจารณาโครงการได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
พิจารณาแต่ละโครงการง่ายข้ึน 
7.น าไปให้ความรู้แก่ชุมชนถึงขอบข่าย การบริหารกองทุน เพ่ือท าให้โครงการเสนอของบประมาณด าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านต่างๆ 

 
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ 

1. เวลาเหมาะสมไม่ล่าช้า วิทยากรเก่งอธิบายเข้าใจง่าย 
2.เป็นการทบทวนให้คณะกรรมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.ท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงกองทุนฯและจะได้ของบประมาณไปด าเนินการในชุมชนจะได้มีการ
พัฒนาสุขภาพอนามัย 
4.อาหารว่างอร่อยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
(ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562)  

ทัศนศกึษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา 
 

การประเมินแบบที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ 
ตอนที่  ๑  ความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.การชี้แจงรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนการไปทัศน
ศึกษาดูงาน 

4.20 0.59 84.00 มาก 

2.การประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 4.33 0.56 87.00 มาก 
3. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม 
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถานที่ที่เข้าไปทัศนศึกษา
ดูงาน 

4.50 0.59 91.00 มาก 

4. ก าหนดการ และระยะเวลาในการทัศนศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้ มีความเหมาะสม 

4.38 0.71 88.00 มาก 

5. ความเรียบร้อยโดยทั่วไปในการเดินทางทัศนศึกษาดู
งาน 

4.46 0.66 89.00 มาก 

6. ความเหมาะสมของที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม 4.33 0.76 87.00 มาก 

7. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 4.58 0.50 92.00 มากที่สุด 
รวม 4.40 0.62 88.29 มาก 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน มีความพึงพอใจ

ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย   4.40   อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย   4.58 อยู่ในระดับมาก 
2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถานที่ที่เข้าไปทัศน

ศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย   4.59 อยู่ในระดับมาก 
3. ความเรียบร้อยโดยทั่วไปในการเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย   4.46 อยู่ในระดับมาก 
4. ก าหนดการ และระยะเวลาในการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย   4.38 อยู่ในระดับ

มาก 
5. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ และความเหมาะสมของที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเฉลีย่   4.33 อยู่ใน

ระดับมาก 
6. การชี้แจงรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนการไปทัศนศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย   4.33 อยู่ในระดับมาก 

 



๑๓ 
 

การประเมินแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดู
งาน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่  2 ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 
ตารางท่ี 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ กิจกรรมเรียนรู้แนว
ทางการบริหารจัดการกองทุนสู่ความเป็นเลิศ เพียงใด 

4.46 0.59 89.00 มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมใน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมือง
เขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพียงใด 

4.42 0.65 88.00 มาก 

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจจากการที่ได้ศึกษารูปแบบ
แนวทางและโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพียงใด 

4.46 0.59 89.00 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมใน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
สงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพียงใด 

4.41 0.50 88.00 มาก 

5.ท่านมีความรู้ความเข้าใจจากการที่ได้ศึกษารูปแบบ
แนวทางและโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา เพียงใด 

4.50 0.51 90.00 มาก 

รวม 4.45 0.57 88.80 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 

มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจจากการที่ได้ศึกษารูปแบบแนวทางและโครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ใน
ระดับมาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ กิจกรรมเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสู่ความเป็นเลิศ เพียงใด 
และท่านมีความรู้ความเข้าใจจากการที่ได้ศึกษารูปแบบแนวทางและโครงการนวัตกรรมการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพียงใดค่าเฉลี่ย 
4.46 อยู่ในระดับมาก 

3. 2. ท่านมีส่วนร่วมใน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล
เมืองเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพียงใด และท่านมีส่วนร่วมใน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 
 



๑๔ 
 

การประเมินแบบที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงานและด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 
ตารางท่ี 8 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ  ทั้ง 2 ตอน 

 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่  ๑  ความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน 4.40 0.62 88.29 มาก 
ตอนที่  2  ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ทัศนศึกษาดูงาน  
 

4.45 0.57 88.80 มาก 

รวม 4.43 0.60 88.55 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการในครั้งนี้  ทั้ง 2 ตอน มีความ

พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้     
1. ตอนที่  2  ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน  ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
2. ตอนที่  ๑  ความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากผู้ตอบแบบสอบถามจากการทัศนศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ 

1. คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล ควรมารับรู้ความรู้ใหม่ๆบ้าง เพราะจะได้รับรู้ และสามารถ
น าไปปรับใช้ได ้

2. ควรให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนร่วมศึกษาดูงานด้วยเพื่อจะได้ทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขด้วยกัน 
3. ประทับใจมากในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้เพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์และความรู้มากมายจากกองทุน 
4. ได้รับความรู้จากกองทุน ระเบียบใหม่ๆท่ีออกมา 
5. ถ้าเป็นไปได้ อยากให้กรรมการ อนุคณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมเดินทางมาศึกษาดูงานเต็ม 100 เปอร์เซ็น 

เพ่ือได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ น าไปพัฒนากองทุนของเราให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป 
6. การศึกษาดูงานส านักงานเทศบาลสงขลาในวันนี้ ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก จากที่ท่านวิทยากร อธิบายแต่

ละข้อ ท าให้มีความรู้กว้างขึ้น และจะน าไปพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนของเทศบาลเมือง 
ทุง่สง ให้เกิโครงการที่มีประสิทธิภาพและเกิดโครงการมากข้ึน 

7. ควรจะปรับระเบียบที่ปฏิบัติได้ เพ่ือให้การท างานมีโอกาสพัฒนากองทุนได้มั่นคงและยั่งยืน 
8. อยากให้เพิ่มวันศึกษาดูงาน 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทัศนศกึษาดูงาน  
 ( 30 - 31 พฤษภาคม 2562 ) ในครั้งนี้  

คิดเป็นร้อยละ 88.55 
 



๑๕ 
 

ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาคร ไอยศูยร์ ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรีทุ่งสง 
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเชาวลิต ลิบน้อย หัวหน้างานกลุ่มภารกิจคุ้มครองสิทธิ  
และการมีส่วนร่วม ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 เขต 11 สุราษฏร์ธาน ี
ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมฯครั้งนี้ 

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้        
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานส านักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  



๑๙ 
 

 

 

 

 

 

  

ศึกษาดูงานส านักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  
 



๒๐ 
 

 

  ศึกษาดูงานส านักงานเทศบาลนครสงขลา 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
 



๒๑ 
 

 

ศึกษาดูงานส านักงานเทศบาลนครสงขลา 
 อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
 


