
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  

(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล  
ประจ าปี 2563) 

 รายละเอียดโครงการ 
๑. ข้อมูลทั่วไปโครงการ 
  ก.  หน่วยงาน      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   
                                             กองวิชาการและแผนงาน 
 

  ข.  ปีงบประมาณ   ที่ด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕๖๑   ไตรมาสที่  ๑ 
 

  ค.  สนองนโยบาย  นโยบายรัฐบาลในการเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนองนโยบายผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วม  ร่วมคิด  ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมรับผลการพัฒนา และร่วมภาคภูมิใจกับความส าเร็จจากผลของการ
พัฒนาเมืองทุ่งสงที่ได้ร่วมกันท าอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสง
ร่วมกัน” 
 

          ง.  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชน
สู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

แนวทางการพัฒนาที่  ๖  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน 

จ.  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
  ฉ. ลักษณะโครงการด้าน    เศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวิต 
          บริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
         อ่ืน ๆ ระบุ
.......................................................................... 
  ช. สถานภาพโครงการ    ใหม่       ต่อเนื่อง 
  ญ. ประเภทโครงการ     พัฒนา      ด าเนินการตามปกติ 
 

๒. ที่ตั้งโครงการ       ณ อาคารด ารงธรรมภิบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 

 

 
 
 
 



๒ 
 

๓. เหตุผล/ความจ าเป็น 
   

ตามท่ีรัฐบาลโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น าเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศโดยมีจ านวน17 
เป้าหมาย 241 ตัวชี้วัด  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ  และThailand 
4.0 เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนให้รับทราบและน าเป้าหมายดังกล่าวมา
ใช้ด าเนินการ   ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การวางแผนพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ และ Thailand 4.0 
 ซึ่งฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้ด าเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงาน
และการติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลร่วมกัน และรวบรวมจัดท าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเทศบาล และใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

๔. จุดมุ่งหมายของโครงการ 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล   มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้
ร่วมกันทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน   และรวบรวมจัดท าเป็นร่างยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล  และใช้ในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลประโยชน์เบื้องต้น 

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือการจัดท าแผนด าเนินงาน และการ
ติดตามและประเมินผลแผน และน าไปทบทวนจัดท าเป็ฯร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล  และใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง    
 

ผลประโยชน์ขั้นกลาง 
- ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ และน าไปใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
- สามารถจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัดการพัฒนา 
 

ผลประโยชน์ระยะยาว 
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ยั่งยืน   ตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ได้

จัดท าขึ้นอย่างมีคุณภาพ  สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองทุ่งสงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงดีขึ้น 

 
 

 
 
 
 



๓ 
 

กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ 
โดยตรง  
- คณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
- ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรของเทศบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
  เมืองทุ่งสง 
  

โดยอ้อม 
- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

๕. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าแผนการด าเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลแผน และน าความรู้ ในเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
เทศบาลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
๖. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตการด าเนินงาน 
 เป้าหมาย  ผู้เข้าอบรมฯ จ านวน  50  คน  ดังนี้  

- บุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกหน่วยงาน 

 
๗. ระยะเวลา และข้ันตอนการด าเนินงาน  

๗.๑ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
วันที่  29 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 
 

๗.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน  ๕   ขั้นตอนหลัก 
 

ที ่
กิจกรรมของ

โครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

 ขั้นตอนที่ ๑ 
 

การส ารวจความต้องการการฝึกอบรม โดย
ด าเนินการดังนี้ 
- ประสานกอง/ฝ่ายต่างๆ เพ่ือสอบถามความ
ต้องการเบื้องต้น น าเรียนผู้บริหารเพ่ือตัดสินใจ 
พร้อมเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 
 

 

วันที่  25 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 
 

 ขั้นตอนที่ ๒ 
 

- การออกแบบหลักสูตร 
โดยด าเนินการดังนี้ 
๑. ประสานวิทยากร  
๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ด าเนินการอนุมัติจัดซื้อ/จ้างและขออนุมัติ

 
 
ภายวันที่ 25 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 

วันที่ 25 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 
วันที่ 25 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 



๔ 
 

ที ่
กิจกรรมของ

โครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

เบิกจ่ายเงิน 
๔. จัดท าหนังสือเชิญประชุม,เชิญวิทยากร ,ส่ง
หนังสือเชิญประชุม 
๕. เตรียมเอกสารประกอบการอบรมฯ 
 

 
วันที่ 25 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 

 
 

วันที่ 25 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 
 

 ขั้นตอนที่ ๓ 
 

(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท า
แผนการด าเนินงานและการติดตามและ

ประเมินผล ประจ าปี 2563) 
 

 
วันที่ 29 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 

 

 ขั้นตอนที่ ๔ 
 

- การวัดผลการฝึกอบรม 
 

วันที่ 29 พฤศจิกายน  ๒๕๖2 
 

 ขั้นตอนที่ ๕ 
 

จัดท ารายงานสรุปผลการอบรมฯ 
 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
ภายใน 60 วัน 

 
 

๘. ขั้นตอนหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    

  ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนตัดสินใจ        
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดสินใจให้ด าเนินโครงการในขั้นการประชุมประชาคม 

 

      ขั้นตอนที่ ๒ ตัดสินใจ     
           ตัวแทนประชาชนคือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลร่วมตัดสินใจในการพิจารณาจัดล าดับโครงการ 
   ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินการ    

 ตัวแทนประชาชนคือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลร่วมกิจกรรมโครงการเข้ารับการอบรม 

 

ขั้นตอนที่ ๔ ส่งมอบ     
                   -     

      ขั้นตอนที่ ๕ หลังส่งมอบ   
ผู้แทนประชาคมเมืองทุ่งสงมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

นี้ของเทศบาล 
 
9.  งบประมาณ / แหล่งที่มา 

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (รายการค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น         
แบบบูรณาการ) ตั้งไว้  50,000 บาท  ซึ่งจะด าเนินการ 2 วัน (2 ครั้ง)  

 
 



๕ 
 

10.วัตถุประสงค์การประเมิน 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/

เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  

(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล  
ประจ าปี 2563) 

(ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) 
 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  ซึ่งในการด าเนินงานของ
ข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและ
การติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 38 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 76.00 และได้ด าเนินการ
ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนิน โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการ
ด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อ
นี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าแผนการด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผล
แผน และน าความรู้ ในเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

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

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงาน
และการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่  ผู้เข้าอบรมฯ จ านวน  50  คน   ได้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกหน่วยงาน และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

 
 



๗ 
 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563) ในครั้งนี้ ครั้งที่ 1  ในวันที่  29 พฤศจิกายน  2562 ณ อาคาร
ด ารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)   2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล 
ประจ าปี 2563)    
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าอบรมฯ จ านวน  50  คน   ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกหน่วยงาน  และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าปี 2563)  ครั้งที่ 1 จ านวน 50 คน และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 50 ชุด 
สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน  38  ชุดคิดเป็น ร้อยละ 76 .00 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าปี 2563)   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 
 

 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)   ในครั้งนี้  
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 เคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

   
  หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ

โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)   แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ 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 
 

 
 
 
 



๙ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)   

(ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจกิายน 2562) 
 

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

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 4 10.50 
         หญิง 34 89.50 

รวม 38 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน           

34   คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 และเป็นเพศชาย จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามล าดับ 
 
 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ   
๒๐ – ๓๐ ปี   3 7.90 
๓๑ – ๔๐ ปี   11 28.90 
๔๑ – ๕๐ ปี    14 36.80 
๕๑ ปี ขึ้นไป  10 26.30 

รวม 38 100.00 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน          
14  คน คิดเป็นร้อยละ 36.80  รองลงมาระบุว่ามีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี   จ านวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ 
28.90 ระบุว่ามีอายุ ๕๑ ปี ขึ้นไป จ านวน  10  คน คิดเป็นร้อยละ  26.30 และล าดับสุดท้ายระบุว่าอายุ 
๒๐ – ๓๐ ปี จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ  7.90 ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล - - 
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา  16 42.10 
เจ้าหน้าที่ /บุคลากรของเทศบาล   22 57.90 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 38 100.00 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่/พนักงาน
เทศบาล จ านวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 รองลงมาระบุว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน  16   คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 ตามล าดับ 

 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าโครงการฯ ในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนการด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผล
แผน  เพียงใด 

4.39 0.72 87.80 มาก 

2.จากการเข้าโครงการฯ ในครั้งนี้ ท่านคิดว่าสามารถน าความรู้
ในเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเทศบาลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง เพียงใด 

4.34 0.75 86.80 มาก 

3.จากการเข้าโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
หลักการและการจัดท าแผนการด าเนินงาน แนวคิดการ
ประเมินผล/การจัดรายงานติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานประจ าปี เพียงใด 

4.21 0.84 84.20 มาก 

4.จากการเข้าโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่ม
ปฏิบัติการจัดท าแผนรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2562 และวางแผนการรายงานผลการด าเนินงานและติดตาม
ผล ประจ าปี 2563  เพียงใด 

4.16 0.95 83.20 มาก 

5.จากการเข้าโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2562 และแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 
2563   

4.29 0.75 85.80 มาก 



๑๑ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
6.จากการเข้าโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
หลักการปฏิบัติการวางแผนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพียงใด 

4.34 0.75 86.80 มาก 

รวม 4.29 0.79 85.77 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

๑. จากการเข้าโครงการฯ ในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
และการติดตามและประเมินผลแผน  เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 

๒. จากการเข้าโครงการฯ ในครั้งนี้ ท่านคิดว่าสามารถน าความรู้ในเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพียงใด และจากการเข้าโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ หลักการ
ปฏิบัติการวางแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่
ในระดับมาก 

๓. จากการเข้าโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
และแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563   ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

๔. จากการเข้าโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ หลักการและการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน แนวคิดการประเมินผล/การจัดรายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปี เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก 

๕. จากการเข้าโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดท าแผนรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2562 และวางแผนการรายงานผลการด าเนินงานและติดตามผล 
ประจ าปี 2563  เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย 4.47 0.76 89.40 มาก 
2.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความ
เข้าใจในการบรรยาย 

4.42 0.76 88.40 มาก 

3.วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  4.39 0.79 87.80 มาก 



๑๒ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
4.วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

4.42 0.79 88.40 มาก 

5.ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ 4.39 0.79 87.80 มาก 
รวม 4.42 0.78 88.36 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่  5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ

ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
 
1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการบรรยาย และวิทยากรสามารถ

อธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่
ในระดับมาก 

3. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม 
เพียงพอ  ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.21 0.91 84.20 มาก 
2.อาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯมี
เหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

4.34 0.75 86.80 มาก 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มี
ความเหมาะสม 

4.34 0.78 86.80 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการจัดท า
โครงการฯ 

4.31 0.74 86.20 มาก 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.39 0.72 87.80 มาก 

รวม 4.32 0.78 86.36 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ใน

ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

 
 



๑๓ 
 

1. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 
2. อาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯมีเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และ

การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับ
มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการจัดท าโครงการฯ ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 
4. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก 

 
ตอนที่ 5 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าปี 2563)  ครั้งที่ 1  
ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าปี 2563)  ครั้งที่ 1 ทั้ง 3 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.29 0.79 85.77 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  4.42 0.78 88.36 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 4.32 0.78 86.36 มาก 

รวม 4.34 0.78 86.83 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและ
การติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)   ทั้ง 3 ตอน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 
4.34  อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร   ค่าเฉลี่ย  4.42 อยู่ในระดับมาก 
๒. ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  
ในครั้งนี้ (ครั้งที่ 1 ในวันที่  29 พฤศจิกายน 2562) 

คิดเป็นร้อยละ  86.83  



๑๔ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  

(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล 
ประจ าปี 2563) 

(ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม  2562) 
 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  ครั้งที่ 2  ซึ่งในการ
ด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการ
ด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม  2562 โดย
ได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 41 
ชุด คิดเป็น ร้อยละ 85.00 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล
และอภิปรายผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  
รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าแผนการด าเนินงาน และการติดตามและประ เมินผล
แผน และน าความรู้ ในเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

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

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงาน
และการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่  ผู้เข้าอบรมฯ จ านวน  50  คน   ได้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกหน่วยงาน และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม  2562 

 
 



๑๕ 
 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563) ในครั้งนี้ ครั้งที่ 2  ในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2  
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)   2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล 
ประจ าปี 2563  
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าอบรมฯ จ านวน  50  คน   ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกหน่วยงาน  และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าปี 2563)  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม  2562 จ านวน 50 คน และด าเนินการ
ทอดแบบสอบถามทั้งหมด 50 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน  41  ชุดคิดเป็น ร้อยละ 82 .00 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติ ดตามและ
ประเมินผล ประจ าปี 2563) ครั้งที่  2 ในวันที่ 23 -24 ธันวาคม  2562 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมได้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
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 
 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)   ในครั้งนี้  
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 เคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

  หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)   แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ 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 
 

 
 
 
 



๑๗ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  

(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล 
ประจ าปี 2563)   

(ครั้งที่ 2  ในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562) 
 

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

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 3 7.30 
         หญิง 38 92.70 

รวม 41 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน           

38  คน คิดเป็นร้อยละ 92.70 และเป็นเพศชาย จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 ตามล าดับ 
 
 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ   
๒๐ – ๓๐ ปี   6 14.60 
๓๑ – ๔๐ ปี   11 28.80 
๔๑ – ๕๐ ปี    16 39.00 
๕๑ ปี ขึ้นไป  8 19.50 

รวม 41 100.00 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน          
16  คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาระบุว่ามีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี   จ านวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ 
28.80 ระบุว่ามีอายุ ๕๑ ปี ขึ้นไป จ านวน  8  คน คิดเป็นร้อยละ  19.50 และล าดับสุดท้ายระบุว่าอายุ ๒๐ 
– ๓๐ ป ีจ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ  14.60 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล - - 
ผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา  17 41.50 
เจ้าหน้าที่ /บุคลากรของเทศบาล   23 56.10 
อ่ืน ๆ 1 2.40 

รวม 41 100.00 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่/พนักงาน
เทศบาล จ านวน  23  คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 รองลงมาระบุว่าเป็นผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน  17  คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 และล าดับสุดท้ายระบุว่าอ่ืนๆ ได้แก่ นักศึกษาฝึกงาน 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 ตามล าดับ 
 
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลแผน  เพียงใด 

4.34 0.69 86.80 มาก 

2.จากการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ ท่านคิดว่าสามารถน า
ความรู้ในเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพียงใด 

4.32 0.67 86.40 มาก 

3.จากการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบรรยายหัวข้อ การจัดท าแผนการด าเนินงาน และการ
ติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563 
- การวิเคราะห์เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
- การวิเคราะห์เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ      
- การจัดท าแบบ Action Plan 
- การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แบบ ME4  

เพียงใด 
 

4.39 0.63 87.80 มาก 



๑๙ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
4.จากการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ ท่านมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฎิบัติการจัดท าแผนการด าเนินงาน และการติดตามและ
ประเมินผลประจ าปี 2563  
- การวิเคราะห์เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
- การวิเคราะห์เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ      
- การจัดท าแบบ Action Plan 
- การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แบบ ME4  

เพียงใด 

4.34 0.62 86.80 มาก 

5.จากการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ใน สรุปผลลัพธ์แต่ละยุทธศาสตร์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพียงใด  

4.39 0.63 87.80 มาก 

รวม 4.36 0.65 87.12 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

๑. จากการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการบรรยายหัวข้อ           
การจัดท าแผนการด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563 
-การวิเคราะห์เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
-การวิเคราะห์เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ      
-การจัดท าแบบ Action Plan  
-การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แบบ ME4  เพียงใด และจากการเข้าร่วม

อบรมฯ ในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน สรุปผลลัพธ์แต่ละยุทธศาสตร์ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 

๒. จากการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผน  เพียงใด และ จากการเข้าร่วมอบรมฯ 
ในครั้งนี้ ท่านมีส่วนร่วมในการฝึกปฎิบัติการจัดท าแผนการด าเนินงาน และการติดตาม
และประเมินผลประจ าปี 2563  
-การวิเคราะห์เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  
-การวิเคราะห์เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ      
-การจัดท าแบบ Action Plan 
-การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แบบ ME4  เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ใน

ระดับมาก 
๓. จากการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ ท่านคิดว่าสามารถน าความรู้ในเป้าประสงค์ และ

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 



๒๐ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย 4.46 0.64 89.20 มาก 
2.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความ
เข้าใจในการบรรยาย 

4.44 0.67 88.80 มาก 

3.วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  4.39 0.70 87.80 มาก 
4.วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

4.37 0.70 87.40 มาก 

5.ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ 4.29 0.72 85.80 มาก 
รวม  4.39 0.69 87.80 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่  5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ

ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการบรรยาย และวิทยากรเปิดโอกาสให้

ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 
3. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง  

ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.37 0.64 87.40 มาก 
2.อาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯมี
เหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

4.39 0.67 87.80 มาก 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มี
ความเหมาะสม 

4.37 0.70 87.40 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการจัดท า
โครงการฯ 

4.34 0.70 86.80 มาก 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.37 0.72 87.40 มาก 

รวม 4.37 0.69 87.36 มาก 



๒๑ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ใน

ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

1. อาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯมีเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 

2. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ,การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มี
ความเหมาะสม  และระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ใน
ระดับมาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการจัดท าโครงการฯ ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 
 

ตอนที่ 5 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าปี 2563)  ครั้งที่ 2 
ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าปี 2563)  ครั้งที่ 2 ทั้ง 3 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.36 0.65 87.12 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร   4.39 0.69 87.80 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 4.37 0.69 87.36 มาก 

รวม 4.37 0.68 87.43 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและ
การติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563) ครั้งที่ 2  ทั้ง 3 ตอน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   
ค่าเฉลี่ย 4.37  อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร   ค่าเฉลี่ย  4.39 อยู่ในระดับมาก 
๒. ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  
ในครั้งนี้ (ครั้งที่ 2 ในวันที่  23-24 ธันวาคม 2562) 

คิดเป็นร้อยละ  87.43 



๒๒ 
 

ตารางที่ 8 สรุปผลภาพรวมความพึงพอใจของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและ
ประเมินผล ประจ าปี 2563)  ทั้ง 2 ครั้ง 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและ
การติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  ทั้ง 2 ครั้งในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 
4.36 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม  2562   ค่าเฉลี่ย  4.37 อยู่ในระดับมาก 
๒. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 ค่าเฉลี่ย  4.34 อยู่ในระดับมาก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 4.34 0.78 86.83 มาก 
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-24 ธันวาคม  2562   4.37 0.68 87.43 มาก 

รวม 4.36 0.73 87.13 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้ง 2 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 87.13 

 



๒๓ 
 

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล 

ประจ าปี 2563)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงาน

และการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  
 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ครั้งที่ 1 
ในวันที่  29 พฤศจิกายน 2562 

 



๒๔ 
 

 

  

นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
เป็นผู้กล่างรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการฯ ต่อประธาน 

และผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท า

แผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563)  
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

 



๒๕ 
 

 

 

  

ดร.ไพบูลย์ โพธ์สุวรรณ  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  

(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงานและ
การติดตามและประเมินผล ประจ าปี 2563) ครั้งที่ 1  

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
 



๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดร.ไพบูลย์ โพธ์สุวรรณ  ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
ในการจัดท าแผนด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผน  

 
 



๒๗ 
 

 

 

 

 

  

ผู้เข้าร่วมอบรม แบ่งกลุ่มเพ่ือร่วมกันระดมความคิดเพ่ือจัดท า 
แผนด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผน  

 
 



๒๘ 
 

 

 

 

 

 

  

  

ครั้งที่ 2 
ในวันที่  23-24 ธันวาคม 2562 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
(กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจดัท าแผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผล 

ประจ าป ี2563)   ครั้งที่ 2 ในวันที ่23 ธันวาคม 2562 
 



๒๙ 
 

 ดร.ไพบูลย์ โพธ์สุวรรณ  ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
ในการจัดท าแผนด าเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผน  

 
 


