
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(กิจกรรม การอบรมกฎหมายระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล) 

 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลัก          
ธรรมาภิบาล เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต 
และสามารถตรวจสอบได้ โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน สอดส่อง ดูแล และ
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงสนับสนุนให้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรมกฎหมายระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล) วันท่ี 9 พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จ านวน 350 คน ได้แก่ พนักงานครูเทศบาล บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลท่ีดีในหน่วยงาน และกระตุ้นและมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของครูในสังกัดเทศบาล ให้มีความรู้ ความสามารถและน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และเป็นการสร้างรู้
ความเข้าใจ สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลได้
เป็นอย่างดี  
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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล) 

 
รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล     

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainble Development Goals) เป้าหมายที่ 4 การศึกษาเท่าเทียม
และทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน ตามแผนพัฒนาอาเซียนในด้านกาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
พัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยของชุมชนในรูปแบบภาคี และสอดคล้องกับยุทธศาตร์ชาติว่าด้วย การพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพคน เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ปัญหาด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย และครอบคลุมพันธกิจของแผนจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในการพัฒนาการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ส่งเสริมการจัดการทุกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลทุกช่วงวัย  
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2557 
  ระเบียบว่าด้วยกระทรวงการคลังวว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 
 สภาพปัญหาความต้องการ : คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง มีนโยบายการจัดการศึกษาน าการ
พัฒนา เพ่ือกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพของครูในสังกัดเทศบาล  ให้มีความรู้ ความสามารถและการน าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 ความจ าเป็นเร่งด่วน : เนื่องจากมี กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งหนังสือสั่งการใหม่ ๆ จ านวนมาก        
ทีพ่นักงานข้าราชการในสังสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าเป็นต้องศึกษา เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ในด้านกฎหมาย 
และระเบียบการใช้เงิน  เพ่ือให้สะดวกและคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล  การเลื่อนขั้นเงินเดือนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  (เปอร์เซ็น)
หน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม กฎหมาย 

ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ๒. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขัน้เงินเดือน และการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3. เป้าหมายของโครงการ  
 ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 - พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๕๐ 
คน  
 ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 - พนักงานครูทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ
ว่าด้วยเงินรายได้  และการจ่ายเงินของสถานศึกษา  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการปฏิบัติงานตาม                    
หลักธรรมาภิบาล 
 
4.วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ขั้นตอนการ วัน/เดือน/ปี 
1. ประชุมวางแผน - ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- ประสานวิทยากร 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
2.น าเสนอโครงการพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

-แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการทราบ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

3.ด าเนินโครงการ - ด าเนินตามโครงการ 
 

9 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

4.ติดตามประเมินผลกิจกรรม - ติดตามประเมินผล 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

5.รายงานผลการด าเนินงาน - สรุปรายงาน 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงยิมเนเซี่ยม  เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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7. งบประมาณของโครงการ 
 เงนิในงบประมาณของเทศบาลประจ าปี 2563  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษา   (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่า
ด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 5,000 .-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โอนเพิ่ม 95,000.- บาท รวม 100,000 .-บาท  
   
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม กฎหมาย ระเบียบ 
ว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการปฏิบัติงานตาม            
หลักธรรมาภิบาล 
 2. พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย 
ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
9.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล) 
 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)   ซึ่งในการ
ด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)  โดยได้ทอดแบบสอบถาม
จ านวน 300 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 257 ชุด คิดเป็น    
ร้อยละ 85.67 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปราย
ผลการด าเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงิน
รายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)   
รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงิน
รายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม 
กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนข้ันเงินเดือน และการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

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

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)   คือ 
 ๑.1 ขอบเขตด้านประชากร  พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๕๐ คน  และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการ
อบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)    



๕ 
 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้น
เงินเดือนและการปฏิบัติ งานตามหลักธรรมาภิบาล)   ในครั้ งนี้   ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2562                  
ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้น
เงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)   2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรม
การอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)    

 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๕๐ คน  และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการ
อบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)   และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 300 ชุด และสามารถเก็บ
แบบสอบถามได ้จ านวน 257 ชุดคิดเปน็ ร้อยละ 85.67 
 

 
๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้น
เงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)   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 
 

๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่า
ด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล)   ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่ งใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ 
ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 
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 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)   แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
                       ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 

 2.51 – 3.50 
 1.51 – 2.50 
 1.00 – 1.50 

 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง  
          ระดับน้อย  
          ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา  
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล)    

 
 

การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ท่านมีความเข้าใจในหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบว่าด้วย
เงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพียงใด 

4.24 0.99 84.80 มาก      

    2.ท่านมีความเข้าใจในหัวข้อ  แผนพัฒนาการศึกษา       
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนา
การศึกษา เพียงใด 

4.20 0.92 84.00 มาก 

รวม 4.22 0.96 84.40 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

1. ท่านมีความเข้าใจในหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.24  อยู่ในระดับมาก 

2. ท่านมีความเข้าใจในหัวข้อ แผนพัฒนาการศึกษา    การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนพัฒนาการศึกษา เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ ระดับความ             
คิดเห็น 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.30 0.93 86.00 มาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา  4.29 0.81 85.80 มาก 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.30 0.94 86.00 มาก 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.34 0.91 86.80 มาก 



๘ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ ระดับความ             
คิดเห็น 

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.35 0.93 87.00 มาก 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.32 0.92 86.40 มาก 

รวม 4.32 0.91 86.33 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4. 34 อยู่ในระดับมาก 
3. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
4. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน   และการเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 

ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 
5. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

 

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

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ ระดับความ 
คิดเห็น 

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.19 0.89 83.80 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.33 0.90 86.60 มาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.29 0.95 85.80 มาก 
4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.35 0.88 87.00 มาก 

รวม 4.29 0.91 85.80 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ใน
ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

1. อาหาร มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 
4. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

 
 

 
 
 



๙ 
 

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

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4.35 0.95 87.00 มาก 

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.33 0.94 86.60 มาก 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.24 0.97 84.80 มาก 

รวม 4.31 0.95 86.13 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ ในครั้งนี้ มีความ

พึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้  

1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 
2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินแบบท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการฯ 
ตอนที่ 5 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการ
อบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล) 
ตารางท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรม
การอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล) ทั้ง 4 ด้าน 
 
 
 

 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ ระดับ 
ความคิดเห็น 

ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.22 0.96 84.40 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร 4.32 0.91 86.33 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.29 0.91 85.80 มาก 
ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.31 0.95 86.13 มาก 

รวม 4.29 0.93 85.67 มาก 
 

 
 
 



๑๐ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา      
การเลื่อนข้ันเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 
4.29 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้   

1. ตอนที่ 2  ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
2. ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก  
3. ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 
4. ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก 

   
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

1.ควรจะจัดการอบรมในสถานที่ที่เหมาะสมกว่านี้  เนื่องจากโรงยิมส์เนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง       
มีความกว้างท าให้เสียงได้ยินไม่ค่อยชัดเจน 

2.ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 85.67 
 



๑๑ 
 

 
ประมวลภาพโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล)    

 
 

  

นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
เป็นผู้กลา่วรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้  

และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนและการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภบิาล)    

ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงยมิเนเซยีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม 
กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภบิาล)   
 ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงยมิเนเซยีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

 



๑๒ 
 

 
  

คุณมนัส สุวรรณรินทร์ เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ    
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมการอบรม 
กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภบิาล)   
 ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงยมิเนเซยีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 



๑๓ 
 

 

ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (กิจกรรมการอบรม กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และการจา่ยเงินของสถานศึกษา 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภบิาล)   
 ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงยมิเนเซยีมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 


