
 



 
 

แบบสรุปผลการด าเนนิงาน 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร และหลักสูตรงานศิลปะประดิษฐ์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

************************************* 
 

1. โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร และหลักสูตร
งานศิลปะประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/เสนอโครงการ นางสาวสมบัติ  เหล่าพันนา  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
 

3. ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม  
๓.๑ นางอาภรณ์  แสงยศ    ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 ๓.๒ นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
 ๓.๓ นายสยาม  ภูหนองโอง  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
 ๓.๔ นางสาวอรุณณี  ศรีมงคล  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 3.๕ นางยุพเรศ  นาเมืองรักษ์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ    วันท่ี ๒๙–31 สิงหาคม ๒๕๖๓  
 

5. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม     
อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดกลางเชียงยืน ต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 

6.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
      6.1  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ   
      6.1.1 หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร   เป้าหมาย ๓๐  คน ผู้เข้าอบรมจริง ๓๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วย 
                ๖.๑.๑.๑ กลุ่มแปรรูปผลผลิตและถนอมอาหาร  จ านวน  ๑๐ คน  
                ๖.๑.๑.๒ กลุ่มสตรี     จ านวน   ๒๐  คน 
      6.1.2 หลักสูตรงานศิลปะประดิษฐ์ เป้าหมาย ๓๐ คน ผู้เข้าอบรมจริง ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ประกอบด้วย 

               ๖.๑.๒.๑ กลุ่มถักทอเส้นใยเทศบาลต าบลเชียงยืน จ านวน  ๒๖ คน  
                ๖.๑.๒.๒ กลุ่มสตรี     จ านวน   ๓  คน 
                ๖.๑.๒.๒ กลุ่มผู้สูงอายุ    จ านวน   ๑  คน 
      6.2  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบประเมินโครงการฯ  

     ในการด าเนินงาน “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร           
และหลักสูตรงานศิลปะประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” เพื่อใหท้ราบถึงความส าเร็จ และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ใช้แบบประเมินผลโครงการฯ ด าเนินงานกับผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
      6.2.1 หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร     จ านวน   ๓๐  คน  

     ๖.๒.๒ หลักสูตรงานศิลปะประดิษฐ์      จ านวน   ๓๐  คน  
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7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  
การด าเนินงาน “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร และหลักสูตร

งานศิลปะประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” ใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00๒๕๐) งานส่งเสริม     
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจ านวน  ๖๑,๖๐๐.- บาท           
(-หกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-) งบประมาณใช้จริง ๕๗,๗๔๙.- บาท (-ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน-) 
งบประมาณคงเหลือ ๓,๘๕๑.- บาท  (-สามพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน-) 
 

8.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  
 

ท่ี วัตถุประสงค์ มาก
ที่สุด 

ปานกลาง น้อย 

8.1 เพื่อการฝึกอบรมในหลักสูตรอาชีพระยะส้ันให้กับกลุ่มอาชีพ       
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 

 
 

 
 

 

8.2 เพื่อ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ ด้านอาชีพท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้  ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านอาชีพและเพิ่มรายได้     
ให้แก่ประชาชน 
 

 
 

 
 

 

8.3 เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เสริมสร้าง    
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

 

  

 

๙. สรุปผลการประเมินโครงการ 
การด าเนินงาน “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร และหลักสูตร

งานศิลปะประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” ประเมินโครงการฯ โดยใช้แบบประเมินผลด าเนินงาน   
กับผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๓๐ คน  ซึ่งได้ผลสรุป ดังนี้ 

9.1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายรวม (คน) เข้าร่วมกิจกรรม (คน) ร้อยละ (%) 

๑.หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร 
     1.1 กลุ่มแปรรูปผลผลิตและถนอมอาหาร 
     ๑.๒ กลุ่มสตรี 
 

30 30 100 

2.หลักสูตรงานศิลปะประดิษฐ ์
     ๑.๑ กลุ่มถักทอเส้นใยเทศบาลต าบลเชียงยืน 
     ๑.๒ กลุ่มสตรี 
     ๑.๓ กลุ่มผู้สูงอายุ 
 

30 30 100 
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9.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน 
        ในการด าเนินงาน “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร           
และหลักสูตรงานศิลปะประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตอบ
แบบประเมิน มีข้อมูลปรากฏตามรายละเอียดดังนี้ 
       9.2.1 หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร ประกอบด้วยเพศหญิง จ านวน ๓๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐  โดยแยกตามกลุ่มในชุมชนประกอบด้วย กลุ่มแปรรูปผลผลิตและถนอมอาหาร จ านวน ๑๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ กลุ่มสตรี จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ 
       ๙.๒.๒ หลักสูตรงานศิลปะประดิษฐ์  ประกอบด้วยเพศชาย ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 3.33   
เพศหญิง จ านวน  ๒๙  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ โดยแยกตามกลุ่มในชุมชนประกอบด้วย กลุ่มถักทอเส้นใย
เทศบาลต าบลเชียงยืน จ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ กลุ่มสตรี จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๐๐ กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน  ๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 

9.3 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการ 
กลุ่มตัวอย่าง/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการแปรรูป    

และถนอมอาหาร และหลักสูตรงานศิลปะประดิษฐ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓” มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินการจัดกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้  

 

9.3.1 หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร 
 

 

ล าดับ 
 

หัวข้อประเมิน 
สรุประดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

/การน าความรู้ไปใช ้(คิดเป็นร้อยละ) 
หมายเหตุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
1 ด้านหลักสูตรการอบรม 48.33 36.67 14.17 0.83 0  
2 ด้านวิทยากร 23.33 52.22 24.45 0 0  
3 ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความ

เหมาะสม 
66.67 26.66 6.67 0 0  

4 เอกสารประกอบและอุปกรณ์ที่ ใช้     
ในการอบรม 

33.33 20.00 46.67 0 0  

5 อาหารและเครื่องด่ืม 93.33 6.67 0 0 0  
6 สถานที่และบริการอื่นๆ 76.67 20.00 3.33    
7 ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 93.33 6.67 0 0 0  
 
       9.3.2 หลักสูตรงานศิลปะประดิษฐ์ 

 
 

ล าดับ 
 

หัวข้อประเมิน 
สรุประดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

/การน าความรู้ไปใช ้(คิดเป็นร้อยละ) 
หมายเหตุ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
1 ด้านหลักสูตรการอบรม 44.16 40.00 12.50 1.67 1.67  
2 ด้านวิทยากร 65.56 31.11 3.33 0 0  
3 ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความ

เหมาะสม 
50.00 46.67 3.33 0 0  

4 เอกสารประกอบและอุปกรณ์ที่ ใช้     
ในการอบรม 

50.00 36.67 13.33 0 0  

5 อาหารและเครื่องด่ืม 76.67 23.33 0 0 0  
6 สถานที่และบริการอื่นๆ 56.67 30.00 13.33 0 0  
7 ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 80.00 16.67 3.33 0 0  
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๙.๕ ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
  ๙.๕.๑ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน    
ได้รับความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะส้ัน 
            ๙.๕.๒ เกิดการวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้านอาชีพที่สามารถพึ่งตนเองได้ และสร้างรายได้ 
ให้แก่ประชาชน 
  ๙.๕.๓ ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันพัฒนา 
เกิดความรักความสามัคคี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

9.6 ปัญหาอุปสรรคในการจัดโครงการ 
การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังมีข้อติดขัดบ้างเล็กน้อย แต่กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 

ก็ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี
 

 9.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชนในการจัดท าโครงการคร้ังต่อไปของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
  ชุมชนขอบคุณเทศบาลต าบลเชียงยืน เทศบาลฯ มีการด าเนินงานท่ีดีมาก 
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