
โครงการอบรม  “การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการ
พิจารณางบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดท าบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น ส าหรับฝ่ายบริหาร 

ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถ่ิน” รุ่นท่ี 2 วันที่ 22 – 24
กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวรรณ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สรุปโครงการบริการทางวิชาการ 



ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล

1.1  ช่ือ นายกฤชณัท พรหมเสนะ และนายธิติพงษ์ เผ่าฟู

1.2  ต าแหน่ง  นักวิชาการ

1.3  สังกัดส่วนงาน     วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา (TSU-MDC)

ตอนท่ี 2  ผลการด าเนินโครงการ

2.1  วัน เวลา และสถานท่ีด าเนินโครงการ

2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการ 

วิทยากร จ านวน 2 คน

ผู้ช่วยวิทยากร จ านวน 2 คน

ผู้อบรม จ านวน 45 คน

ศิษย์เก่าและประชาชนท่ัวไป จ านวน  - คน

รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 49 คน

สรุปและประเมินผล

สรุปโครงการบริการทางวิชาการ 

โครงการอบรม  “การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการพิจารณางบประมาณประเภทต่าง ๆ เพ่ือ

การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเพ่ิมประสิทธิภาพ

เทคนิคการประชุมสภาท้องถ่ิน ส าหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถ่ิน” รุ่นท่ี 2 วันท่ี 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวรรณ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันท่ี 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวรรณ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย



 2.3 ผลท่ีได้รับจากการจัดโครงการคร้ังน้ี

ตอนท่ี 3  การประเมินสัมฤทธ์ิผลของโครงการ

3.1  วัตถุประสงค์

3.2  เป้าหมาย

√  บรรลุตามแผนท่ีก าหนดไว้ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 49 คน

o   ไม่บรรลุตามแผนท่ีก าหนดไว้ เพราะ.…

 - เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการงบประมาณ

ประเภทต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติและเร่งด่วนให้เกิดความพึงพอใจได้โดยไม่ขัดต่อ

กฎหมาย 

- เพ่ือให้เกิดเครือข่ายฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินเกิดประโยชน์ในการประสานงาน แสวงหา

ความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ  

- เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรับทราบและเข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังการ ท่ีเก่ียวข้อง     

 กับการประชุมสภาท้องถ่ินสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

√บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

 - เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการงบประมาณ

ประเภทต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติและเร่งด่วนให้เกิดความพึงพอใจได้โดยไม่ขัดต่อ

กฎหมาย 

- เพ่ือให้เกิดเครือข่ายฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินเกิดประโยชน์ในการประสานงาน แสวงหา

ความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพ  

- เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรับทราบและเข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังการ ท่ีเก่ียวข้อง     

 กับการประชุมสภาท้องถ่ินสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

o ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   เพราะ……



3.3  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

  - เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าอบรม ไม่เกินจานวน 150 คน / รุ่น/สถานท่ี โดยแบ่งตามข้อมูลดังน้ี

ผลการประเมินค่าเฉล่ียความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบสอบถามมีคะแนนในระดับเฉล่ีย จากคะแนน เต็ม 5 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักเกณฑ์การค านวณร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในส่วนของการ

แปลความหมายจากมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังน้ี

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก

3.50 - 4.49  หมายถึง ดี

2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช้

1.50 - 2.49 หมายถึง น้อย

1.00 - 1.49 หมายถึง น้อยมาก

สรุปผลการด าเนินโครงการ

ท่ี ค่าเฉล่ีย S.D. ระดับความ

คิดเห็น

1 4.5000 0.50437 ดีมาก

2 4.4310 0.49955 ดี

3 4.5517 0.50166 ดีมาก

4 4.5172 0.50407 ดีมาก

5 4.4483 0.50166 ดี

6 4.4828 0.50407 ดี

7 4.4483 0.50166 ดี

8 4.5172 0.50407 ดีมาก

9 4.4655 0.50317 ดี

10 4.4828 0.50407 ดี

11 4.5690 0.49955 ดีมาก

12 4.5690 0.49955 ดีมาก

13 4.5172 0.50407 ดีมาก

กิจกรรมท่ีจัดสอดคล้องกับหัวข้อ/ประเด็น

กิจกรรมท่ีจัดท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมท่ีจัดเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมโครงการ

วิทยากรใช้เทคนิคน่าสนใจ

วิทยากรสามารถท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้/ความเข้าใจ/ปฏิบัติได้

ช่วงเวลาท่ีจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

การอ านวยความสะดวกของบุคลากรท่ีจัดโครงการฯ

อาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสม

ส่ือ/อุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับกิจกรรม

เน้ือหาท่ีจัดครอบคลุมเพียงพอ

หญิง 8 16.67

รายละเอียด

การประชาสัมพันธ์โครงการได้ท่ัวถึงกลุ่มเป้าหมาย

สถานท่ีท่ีจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม

เพศ

ชาย 41 83.33

รายการ จ านวน ร้อยละ



14 4.4483 0.50166 ดี

15 4.6207 0.48945 ดีมาก

16 4.5517 0.50166 ดีมาก

17 4.4655 0.50317 ดี

18 4.5862 0.49681 ดีมาก

4.5096 0.50135 ดีมาก

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉล่ีย) 4.5096

 - เชิงคุณภาพ

การฝึกอบรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาท่ีฝึกอบรมท้ังหมด จึงจะได้รับเกียรติบัตร

 - เชิงเวลา

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม จานวน 12 ช่ัวโมง ต่อ 1 คร้ัง

 - เชิงความคุ้มค่า

มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 

3.4  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ

√  ไม่มี

o   มี

ตอนท่ี 4  ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)

4.1	ความต่อเน่ืองของโครงการจากปีท่ีผ่านมา

 4.1.1	ปัญหา/อุปสรรคท่ีพบในปีท่ีผ่านมา

 -

4.1.2การแก้ไขปัญหา/อุปสรรคของปีท่ีผ่านมาจากการด าเนินโครงการคร้ังน้ี

 -

4.2ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการปีต่อไป

ความรู้ความเข้าท่ีได้รับ

ประสบการณ์/ทักษะท่ีได้รับ

การน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือหน้าท่ีการงาน

การตอบสนองความต้องการ/วัตถุประสงค์/

รวม

4.2.1 -

วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรให้ค าแนะน าช่วยเหลือ








