
รายงานผลการดำาเนนิงานโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลกูจา้งประจำา
พนกังานจา้ง และผูน้ำาชุมชนตำาบลนาเหรง ประจำา

ปีงบประมาณ 2563

................................................................
....................................................................

...........

1. ชือ่โครงการ
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจำา พนักงานจา้ง และผูน้ำาชมุชน
ตำาบลนาเหรง ประจำาปีงบประมาณ 2563

2. ผูร้บัผดิชอบโครงการ
งานการเจา้หนา้ที ่สำานักปลดัเทศบาล เทศบาลตำาบลนาเหรง 

อำาเภอนบพติำา จังหวดันครศรธีรรมราช
3. วตัถปุระสงค์

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจำา พนักงานจา้ง และกลุม่
ผูน้ำาชมุชนของเทศบาลตำาบลนาเหรง 

2. เพือ่ใหผู้บ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้ง
ประจำา พนักงานจา้ง และกลุม่ผูน้ำาชมุชนของเทศบาลตำาบลนาเหรง ได ้
รับความรูแ้ละประสบการณ์จากการดงูานและสามารถนำามาปรับใชเ้หมาะ
สมกบัตำาบลนาเหรง 

3. เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิความรักความสามัคคภีายในหน่วยงาน
4. จำานวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ

จำานวน 49 คน ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจำา พนักงานจา้ง และผูน้ำาชมุชนตำาบลนา
เหรง
5. วธิดีำาเนนิการ

5.1 จัดทำาโครงการเสนอผูบ้รหิารอนุมัติ
5.2 ประสานงานกลุม่เป้าหมาย
5.3 ตดิตอ่ประสานงานสถานทีศ่กึษาดงูาน วทิยากร 
5.4 ฝึกอบรม/ศกึษาดงูาน
5.5 ประเมนิผลโครงการ

6. ระยะเวลาดำาเนนิการ
    วนัที ่14 - 15 กนัยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.

7. สถานทีด่ำาเนนิการ



เทศบาลตำาบลนาเหรง อำาเภอนบพติำา จังหวดันครศรธีรรมราช 
และ องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
แกว้แสน อำาเภอนาบอน จังหวดันครศรธีรรมราช
8. งบประมาณในการดำาเนนิการ

เบกิจา่ยจากเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนงานบรหิารทัว่ไป งานบรหิารทั่วไป หมวดคา่ใชส้อย 
ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะหมวด
รายจา่ยอืน่ ๆ คา่ใชจ้า่ยโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผู ้
บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจำา พนักงาน
จา้ง และกลุม่ผูน้ำาชมุชน เทศบาลตำาบลนาเหรง อำาเภอนบพติำา จังหวดั
นครศรธีรรมราช ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำานวน 250,000 

บาท โดยมรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย ดงันี้

/(1)

-2-

(1) คา่จัดทำาป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการ (ขนาด 1.20 x 2.40 

เมตร)       เป็นเงนิ 432.-บาท
(2) คา่พัสดเุพือ่ใชใ้นโครงการฯ (จำานวน 50 ชดุ ๆ ละ 90 บาท) 

เป็นเงนิ 4,500.-บาท
(3) คา่จา้งเหมารถโดยสารไมป่ระจำาทาง (ไป – กลบั จำานวน 1 

คนั)            เป็นเงนิ 12,000.-บาท
(4) คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ (จำานวน 4 มือ้ ๆ ละ 25 บาท 

จำานวน 50 คน) 

                                                                                        

เป็นเงนิ 5,000.-บาท
5) คา่อาหารกลางวนั

              วันที ่14 กันยายน 2563 (จำานวน 1 มือ้ ๆ ละ 50 บาท 
จำานวน 50 คน)       เป็นเงนิ 2,500.-บาท 
                วันที ่15 กันยายน 2563 (จำานวน 1 มือ้ ๆ ละ 80 บาท 
จำานวน 50 คน)     เป็นเงนิ  4,000.-บาท
  6) คา่อาหารเย็น (จำานวน 1 มือ้ ๆ ละ 50 บาท จำานวน 50 คน)  
เป็นเงนิ 2,500.-บาท

7) คา่สมนาคณุในการดงูาน (จำานวน 1 ชิน้ ๆ ละ 1,500 บาท)
          เป็นเงนิ 1,500.-บาท

รวมเป็นเงนิท ัง้ส ิน้                        
32,432.-บาท
9. ผลการประเมนิโครงการ



โดยใชแ้บบสอบถาม จำานวน   49  ชดุ
ผูต้อบแบบสอบถาม จำานวน   49  ชดุ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของ

ผูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้หมด

สรปุผลความคดิเห็นตอ่ผลการดำาเนนิงาน
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลกูจา้งประจำา พนกังานจา้ง และ

ผูน้ำาชุมชนตำาบลนาเหรง ประจำาปีงบประมาณ 2563

สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ขอ้มลูสว่นบคุคล จำานวน (คน) รอ้ยละ

1. เพศ ชาย
หญงิ

24
25

48.98
51.02

2. อายุ 20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี

2
21
20
6

4.08
42.86
40.82
12.24

จากตารางที ่๑ พบวา่ ในจำานวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 49 
คน เป็นเพศชาย คดิเป็น รอ้ยละ 48.98 เพศหญงิ รอ้ยละ 51.02

ผูเ้ขา้รว่มอบรม สว่นใหญอ่ยูใ่นชว่งอาย ุ31 – 40 ปี รอ้ยละ 
42.86 รองลงมา ชว่งอาย ุ41 – 50 ปี รอ้ยละ 40.82 รองลงมา ชว่ง
อาย ุ51 – 60 ปี รอ้ยละ 12.24 และลำาดบัสดุทา้ย ชว่งอาย ุ20 – 30 
ปี รอ้ยละ 4.08

/สว่น...
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สว่นที ่๒ ระดบัความคดิเห็นในการดำาเนนิโครงการ

รายการ
ระดบัความคดิเห็น (รอ้ยละ)

มาก
ทีสุ่
ด

มาก ปาน
กลา

ง

นอ้ย นอ้ย
ทีสุ่
ด



1. ความรูก้อ่นเขา้รับการฝึกอบรม 2.0
4

24.
49

57.1
4

16.
33

0

2. ความรูท้ีไ่ดรั้บหลงัการเขา้รับการฝึก
อบรม

6.1
2

75.
51

18.3
7

0 0

3. การเปิดโอกาสเขา้รว่มกจิกรรม ท่ัวถงึ
และเป็นธรรม

6.1
2

65.
31

28.5
7

0 0

4. ระยะเวลาการจัดโครงการ 8.1
6

67.
35

20.4
1

4.0
8

0

5. สถานทีเ่หมาะสมกบัจำานวนและวยัวฒุิ
ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ

2.0
8

85.
42

10.4
2

2.0
8

0

6. วสัดอุปุกรณ์ อาหาร อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่มคีวามพรอ้มและเหมาะสม

2.0
8

77.
08

18.7
5

2.0
8

0

7. วทิยากรผูใ้หค้วามรู ้ 8.1
6

87.
76

4.08 0 0

8. กจิกรรมน่าสนใจ มปีระโยชนไ์ดค้วาม
รู ้

4.0
8

85.
71

8.16 2.0
4

0

9. เจา้หนา้ทีม่มีนุษยส์มัพันธ ์ตอ้นรับ/ลง
ทะเบยีนตอบขอ้ซกัถามและอำานวยความ
สะดวกเป็นอยา่งดี

26.
53

67.
35

6.12 0 0

10. ประโยชนจ์ากการเขา้รว่มฝึกอบรม
ตอ่การนำามาใชใ้น
การพัฒนาการทำางาน/การนำาไปใชใ้น
ชวีติประจำาวนั

16.
33

77.
55

6.12 0 0

10. ผลทีไ่ดร้บัของโครงการ
11.1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิอาชพี 

โครงการพระราชดำารติามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และนำามาปรับ
ใชใ้นชวีติประจำาวนั หรอืเผยแพรค่วามรูสู้ช่มุชน

11.2 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามรูใ้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
การจัดการสิง่แวดลอ้มและ
การกำาจัดขยะ

11.3 ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถนำาแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการ
จัดการขยะมาประยกุตใ์ชก้บัพืน้ทีช่มุชนของตนเอง 

11. ปญัหา อปุสรรคในการดำาเนนิงานของโครงการ
-ไมม่-ี

12. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการดำาเนนิโครงการ คร ัง้ตอ่ไป
-ไมม่-ี



ภาคผนวก



1.4.4,1.4.5 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผู ้
บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน  

                      เทศบาล ลกูจา้งประจำา พนกังานจา้ง และผูน้ำา
ชุมชนตำาบลนาเหรง ประจำาปีงบประมาณ 2563








