
๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

และพนักงานเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

หลักการและเหตุผล 

   ด้วยเทศบาลตำบลหนองรี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่นำนโยบายของคณะ
ผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ให้คำปรึกษาเสนอข้อมูล เพ่ือการตัดสินใจของผู้คณะผู้บริหาร 
การติดตามประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติการจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับงาน และการให้ประสบการณ์ตรงในการไปศึกษาดูงานร่วมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน นอกจากจะทำให้
ได้รับรู้และเรียนรู้ในเรื่องการจัดการ และการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนแล้ว ยังช่วยสร้างความกลม
เกลียวในหมู่คณะและแรงบันดาลใจที่จะพัฒนา ปรับปรุงงานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การได้ไปศึกษาดูงานใน
ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น   

และสามารถพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการ เพ่ือการ

ให้บริการในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๓. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานและสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
๔. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของ

เทศบาลตำบลหนองรี   
๕. เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๖. เพ่ือการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

   
เป้าหมาย 

  บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองรี จำนวน 3๖ คน ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหนองรี พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองรี 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  วันที่  ๒๘ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.256๒ 
 

วิธีดำเนินการ 
  ๑.  กำหนดแผนงาน / โครงการ  กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินการ 

๒.  นำเสนอโครงการต่อท่ีประชุม 
๓.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.  จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 
๕.  ศึกษาดูงานตามกำหนดการ 
๖.  ประเมินผล 

 



๒ 

 

สถานที่จัดการฝึกอบรม 
  ๑. ภาควิชาการ 

- ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองรี 
๒. ภาคทัศนศึกษาดูงาน 
- ณ   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดเชียงใหม่ 

 

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 
  ตามที่ เทศบาลตำบลหนองรี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕62 ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  แยกเป็น
รายละเอียดดังนี้ 

๑.  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการอบรม   จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท 
ค่าจัดทำป้ายโครงการ   
๒.  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  67,68๐ บาท 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรและผู้ที่เก่ียวข้อง   
๓.  ค่าเช่ายานพาหนะ (รถโดยสารปรับอากาศ) จำนวน   78,๐๐๐ บาท 
๔.  ค่าท่ีพัก     จำนวน   73,8๐๐ บาท 
๕.  ค่าของที่ระลึกสถานที่ศึกษาดูงาน  จำนวน   ๖,๐๐๐  บาท 
๖.  ค่าตอบแทนวิทยากร    จำนวน   6,0๐๐  บาท 
๗.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ / กระเป๋าเอกสาร  จำนวน   10,๐๐๐ บาท 
๘.  ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม  จำนวน   ๕,5๐๐  บาท 
๙. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ  จำนวน   1,๐2๐  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  250,0๐๐.-  บาท 
หมายเหตุ     ( ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแทนกันได้ ) 

 
กิจกรรมที่เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. ศึกษาอบรมภาควิชาการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองรี 
๒. ทัศนศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒  ในครั้งนี้ งานการ
เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองรี ได้ติดตามและประเมินผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงดำเนินการกำหนด
เนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 

1. ขอบเขตการประเมิน 
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมิงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โครงการฝึกอบรมและทัศน 

ศึกษาดูงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ มีขอบเขตการประเมิน คือ 
 



๓ 

 

  ๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลด้านความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และประโยชน์
ที่ได้รับจากการอบรม  ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนิน
โครงการในครั้งต่อไป 

  ๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ***จำนวน ๓๗ คน**** 

  ๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  จัดเก็บข้อมูลเฉพาะ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี ้

 
2. แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้  ได้ทำการศึกษามาจาก 2 แหล่ง คือ 

  ๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ทำการศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ 
  ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งได้ดำเนินการถอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปี 
๒๕๖๒ 
 

    ๓. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ➢ ประชากร ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปี 
๒๕๖๒  ทั้งหมด***จำนวน ๓๗ คน**** 

 
  ➢ กลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปี 
๒๕๖๒ การจัดอบรมในวันที่  ๒๘ – ๓๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๕ คน จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด ๓๗ คน เป็นร้อยละ 6๗ % 

 
๔. เครื่องมือในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการทำประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ 

และประโยชน์ที่ได้รับ จากสุ่มตัวอย่างถอดแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ 
 
   ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
            ๕.๑ คณะผู้ประเมิน โดย เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล 
                     ๕.๒ ดำเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือประกอบ 
การประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 



๔ 

 

๖. การประมวลผลข้อมูล 
    การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึง
พอใจในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้ โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วคำนวณ ค่าเฉลี่ยและสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
 

   ๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

      ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ 
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนำแบบสอบถามมาจัด
หมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการแล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางและการบรรยาย 
                    7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการครั้ง
ต่อไป ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล  
 
 ➢ แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพและบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

                  
เกณฑ์การประเมินผล 

ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ 
4.50 – 5.00   
3.50 – 4.49    
2.50 – 3.49    
1.50 – 2.49    
1.00 – 1.49    

 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง    
          ระดับน้อย            
          ระดับน้อยที่สุด 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพและ
บุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปี 
๒๕๖๒ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  การประเมินแบบท่ี ๑. ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ) 

 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ    
          ชาย     ๑๓ ๕๒ 
          หญิง ๑๒ ๔๘ 

รวม ๒๕ ๑๐๐ 
 



๕ 

 

อภิปรายผล 
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงจำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ และเป็นเพศชายจำนวน ๑๓ คิดเป็น

ร้อยละ ๕๒ ตามลำดับ 
  

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (อายุ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
2.อายุ   

     น้อยกว่า 20 ปี                                ๐ ๐๐.๐ 
     20-๓๐ ป ี ๐ ๐๐.๐ 
     ๓๑-๔0 ป ี  ๙ ๓๖ 
     ๔1-5๐ ป ี
     51-60 ป ี  

๑๔ 
1 

๕๖ 
๔ 

     มากกว่า ๖๐ ปี    ๑ ๔ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

อภิปรายผล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุอายุ  51-60 ปี จำนวน 1๔ คน  คิดเป็นร้อยละ 5๖ อายุ ๓1-๔
0 ปี จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ อายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ อายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน 
๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔ ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ระดับการศึกษา) 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
3.ระดับการศึกษา   

     ต่ำกว่าประถมศึกษา                                ๐ ๐.๐๐ 
     ประถมศึกษา ๐ ๐.๐๐ 
     มัธยมศึกษาตอนต้น  ๐ ๐ 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐ ๔๐ 
     อนุปริญญา 
     ปริญญาตรี  

๐ 
๑๒ 

      ๐.๐๐ 
๔๘ 

     สูงกว่าปริญญาตรี    ๓ ๑๒ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 
อภิปรายผล 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ 
ระดับการศึกษามัธยมปลาย จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๒ ตามลำดับ 
 
 
 
 



๖ 

 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
4. อาชีพ/ตำแหน่ง   

     ผู้บริหาร อปท.                                     2 8 
     สมาชิกสภาเทศบาล ๓ 12 
     พนักงานเทศบาล ๑๓ ๕๒ 
     พนักงานจ้าง ๗ ๒๘ 

          อ่ืนๆ     - - 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 
อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุเป็นอาชีพพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ อาชีพ
พนักงานจ้าง จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘  อาชีพสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ อาชีพ
ผู้บริหาร อปท. จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘ ตามลำดับ 
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดงาน 
ตารางท่ี5  แบบสอบถามด้านความพึงพอในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็นความคิดเห็น  S.D. ระดับความพอใจ 
ด้านสถานที ่ ระยะเวลา  อาหาร  เครือ่งดื่ม    
๑.สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.70 0.53 มากที่สุด 
๒.ความพร้อมของเอกสาร อุปกรณ์ประกอบการอบรม 4.57 0.68 มากที่สุด 
๓.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.47 0.63          มาก 
๔.อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มมีความเหมาะสม 4.43 0.68 มาก 
ด้านวทิยากร    
๑.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.60 0.44 มาก 
๒.ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.60 0.56 มาก 
๓.การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.40 0.67 มาก 
๔.มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.63 0.49 มากทีสุ่ด 
๕.การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 4.50 0.68 มากที่สุด 
๖.การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.47 0.63 มาก 
ด้านความรูค้วามเขา้ใจ    
๑.ความรู้ความเข้าใจในเรื่องฝึกอบรม ก่อนการอบรม 4.47 1.01 มาก 
๒.ความรู้ความเข้าใจในเรื่องฝึกอบรม หลังการอบรม 4.67 0.55 มากที่สุด 
ดา้นการนำความรู้ไปใช ้    
๑.มีความม่ันใจในการนำความรู้ไปใช้ 4.57 0.57 มากที่สุด 
๒.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.40 0.57 มากที่สุด 
๓.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดให้คนอ่ืนได้ 4.53 0.46 มากที่สุด 



๗ 

 

รวม 4.53 0.46 มากที่สุด 
    

 
อภิปรายผล 

จากการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
และบุคลากร เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล 
ประจำปี ๒๕๖๒ ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.53  อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป  
(โดยเรียงลำดับตามความถี่ของผู้ตอบแบบสอบถามจากมากไปหาน้อย) 
 

  - เทศบาลตำบลหนองรี ควรจัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปอีก เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจ 
มีทัศนคติและเกิด วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

- เทศบาลตำบลหนองรี ควรจัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปอีก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าที่ให้มีศักยภาพยิ่งข้ึน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและ

บุคลากร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปี ๒๕๖๒  
อบรมในวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.256๒ 

ภาควิชาการ ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองรี  
 

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและ
บุคลากร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

และพนักงานเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปี ๒๕๖๒ 
อบรมในวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.256๒ 

ภาคทัศนศึกษาดูงาน  ณ  จังหวดัแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

  
 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและ
บุคลากร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

และพนักงานเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปี ๒๕๖๒ 
อบรมในวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.256๒ 

ภาคทัศนศึกษาดูงาน  ณ  จังหวดัแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดเชียงใหม่ 
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและ
บุคลากร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

และพนักงานเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปี ๒๕๖๒ 
อบรมในวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.256๒ 

ภาคทัศนศึกษาดูงาน  ณ  จังหวดัแม่ฮ่องสอน  และจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

   
 

   
 

   


