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รายงานสรุปผลการฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ผูนำชุมชน ตลอดจนหนวยงาน

อ่ืนที่เก่ียวของ ประจำปงบประมาณ 2564                                       

ระหวางวันที่  30  พฤศจิกายน  2563  -  4  ธันวาคม  2563                               

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ  อำเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

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

บทคัดยอ 

องคการบริหารสวนตำบลเปนราชการสวนทองถิ่นที่ไดมีการจัดตั้งมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  โดยเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ

บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ทองที่ใดที่เปนสภาตำบลและมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนใน

ปงบประมาณที่ลวงมาติดกันสามปเฉลี่ยไมต่ำกวาปละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยอาจ

จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตำบลได โดยทำเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย  บรรดา

งบประมาณ  ทรัพยสิน  สิทธิ  สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาที่ของสภาตำบลใหโอนไปเปนของ

องคการบริหารสวนตำบล  

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาที่จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของ

ตนเอง การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทา

เทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการสงเสริมการลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว 

การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส การ

บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น การปรับปรุง

แหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยูอาศัย การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอน

ใจ การสงเสริมกีฬา การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การ

รักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำ

เสีย การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล การจัดใหมีและควบคุมสุสาน

และฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว การรักษาความ

ปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ การจัดการ 

การบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไมที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การผังเมือง 

การขนสงและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร  การปองกันและ
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บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งอำนาจหนาที่ในการปองกันและระงับโรคติดตอ การใหมีน้ำ

เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ไฟฟาและแสงสวาง สงเสริมพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ 

ผูพิการ สงเสริมอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน สงเสริมการประกอบอาชีพของผูราษฎร ตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  

ในปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลอีเซเปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดกลาง มี

งบประมาณปละประมาณ 26 ลานบาท (รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) มีจำนวนผูบริหาร สมาชิกสภา 

ขาราชการ และพนักงานจาง รวมทั้งหมด 64 คน แบงสวนราชการออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 

สำนักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม นอกจาก

ภารกิจ ในขางตนที่ตองรับมอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจแลว ยังมีภารกิจเดิมที่ไดรับมอบยัง

ตองปฏิบัติอยูและการบูรณาการการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลในปจจุบันนั้นทุกภาคสวน

โดยเฉพาะสวนราชการจะตองปฏิบัติงานใหสอดคลอง และสามารถเก้ือกูลกัน โดยมีเปาหมายอยูที่

ประชาชนเปนหลัก ตามปรัชญาการปกครองทองถิ่น 

ดังนั้น เม่ือมีภารกิจเดิมที่จะตองพัฒนาและเตรียมรับภารกิจใหมที่กำลังจะตองรับมอบการถาย

โอนภารกิจจากคณะกรรมการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ..... ซึ่งคาดวาจะดำเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ องคการบริหาร

สวนตำบลอีเซ จึงจำเปนที่จะตองพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลอีเซ และกลุมเครือขายเหลือที่

ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลประชาชน 

 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 องคการบริหารสวนตำบลอีเซ ถือเปนหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใกลชิดกับ

ประชาชนซึ่งเปนองคกรที่มีภารกิจบทบาทอำนาจหนาที่ เพื่อใหทองถิ่นไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน 

ใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี นอกเหนือไปจากการพัฒนาดานอื่น ๆ สิ่งที่จำเปนอยางหนึ่งคือ การพัฒนา

บุคลากรในองคกรซึ่งถือเปนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสูความสำเร็จของการบริหารจัดการองคกร โดยการ

นอมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เขาใจ เขาถึง 

และพัฒนา” มาเปนแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชน และสรางจิตสำนึกในการมีสวนรวมในการแกไข

ปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนรวมถึง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาง ๆ 

ซึ่งเปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ ไดทรง

เล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ำ ที่ดินทำกิน ขาด

ความรูในการแกไขปญหาเฉพาะหนา จึงทรงมีพระราชดำริใหดำเนินการพัฒนาดานตาง อาทิ ดาน
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พัฒนาแหลงน้ำ ดานสิ่งแวดลอม ดานการเกษตร ดานสงเสริมอาชีพ ดานสวัสดิการและสังคม ดาน

สาธารณสุข เปนตน พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางดำเนินงานใหหนวยงานตางๆ นำไปวางแผน

ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจน 

ตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรก ให

สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสำหรับ “ความ

กินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย 

จากสถิติยอนหลังการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลอีเซในการดูแลและแกไขปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ ดานการบริหารจัดการน้ำ  ตำบลอีเซมีลำน้ำหวยทับทันและ

สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาจำนวน  2  สถานี  คือสถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานพระ  หมูที่  2  และสถานีสูบ

น้ำดวยไฟฟาบานหนองฮู  หมูที่  3  จึงเปนโอกาสดีในการนำน้ำจากลำน้ำหวยทับทันมาใชในการทำ

การเกษตร  และการอุปโภคบริโภค การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญเปนอยางย่ิง  

ดานการคุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตำบลอีเซมีปาโนนใหญซึ่ง

ถือเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ โดยมีพันธไมที่สำคัญ เชน ไมพะยูง มะคาโมง  ยางนา  

พะยอม เปนตน องคการบริหารสวนตำบลอีเซ ไดจัดทำโครงการปลูกปา เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ปาใหมี

ความอุดมสมบูรณย่ิงขึ้น การปองกันมีการจัดตั้งกลุมอาสาและเครือขายในการดูแลและแจงเตือนการ

ดำเนินการลักลอบตัดไมที่สำคัญคือ ไมพะยูง แตก็ยังมีการลักลอบตัดไมอยูเร่ือยๆ  

ดานการบริหารจัดการมลภาวะ ปญหามลภาวะในตำบลอีเซ ที่สำคัญ คือปญหาในเรื่องของกลิ่นเหม็น

จากการเลี้ยงสุกร ในพื้นที่บานนอยดงเมือง หมูที่ 9 ปญหาการเผาเศษวัชพืชจากการทำการเกษตร ซึ่ง

เปนปญหาที่ประชาชนไดรับผลกระทบในวงกวาง 

จากที่ไดกลาวมาขางตน บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลอีเซ สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตำบลอีเซ และกลุมเครือขายที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จึงมีความสำคัญในการดูแลประชาชนและเปนกำลังขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา ที่จะตอง

ทำงานรวมกัน มีการประสานงานที่ดี มีความเขาใจบทบาท และอำนาจหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติ

ตามกฎหมายไดอยางถูกตอง โดยการนอมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” มาเปนแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนและสราง

จิตสำนึกในการมีสวนรวมในการแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้น บุคคล

ตาง ๆ เหลานี้ควรจะไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเพิ่มมากขึ้นโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล การบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อที่จะไดทำงานตอบสนองความตองการของประชาชนและองคกรอีกทั้งเพื่อ

พัฒนาองคการบริหารสวนตำบลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการบริหารงานที่ดี โปรงใส ยึดหลักการมี

สวนรวมในการทำงานเปนทีมที่ดีขององคกร 

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ผูนำชุมชน  ตลอดจนหนวยงานอื่นที่
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เก่ียวของ ประจำปงบประมาณ 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ เพื่อใหผูเขารวมโครงการ ไดมี

องคความรู ในการพัฒนาศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงานใหกับชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

ตนสังกัดอยู ดานการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหารจัดการน้ำ 

และดานการสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ ชวยใหผูฝกอบรมมีทัศนคติที่ดี และสามารถนำความรูที่ไดรับ

จากการเขารวมโครงการฯ นำมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

          1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการ ไดมีองคความรู ในการพัฒนาศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงาน

ใหกับชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนสังกัดอยู ดานการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมและ

เศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหารจัดการน้ำ และดานการสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ  

 2. เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำ

ความรูจากการฝกอบรมและศึกษาดูงานนำมาปรับใชในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบล 

 3. เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอกัน มีวิสัยทัศนในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเกิดความรักใคร

สมัคร สมานสามัคคี กันในหมูคณะ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวในการอยูรวมกัน 

เปาหมาย              

 ผูเขารวมศึกษาดูงาน  จำนวน  50  คน  ประกอบดวย  ผูบริหารอบต., สมาชิกสภา อบต., 

พนกังานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานจาง อบต. ผูสังเกตการณ และผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ

หนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก อปท. ใหเขารับการฝกอบรม  รวม  จำนวน  50  คน 

   

วิธีดำเนินการ            

 1.  บันทึกเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ       

 2.  ประชุมรวมกับผูบริหาร และผูที่มีสวนเก่ียวของ                

 3.  ประชาสัมพันธโครงการ        

 4.  ติดตอประสานงานกับวิทยากร  และสถานที่ที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน  

 5.  ดำเนินการตามโครงการ         

 6.  สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ  และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

สถานท่ีดำเนินโครงการตามโครงการ        

 1.  วันที่  30  พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ฝกอบรม ณ หองประชุม

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ         
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 2.  วันที่  1 - 3  ธันวาคม  2563  ทัศนศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดเลย 

 3.  วันที่  4  ธันวาคม  2563  การสรุปผลและการประเมินหลังการฝกอบรม 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.  ผูเขารวมโครงการ ไดมีองคความรู ในการพัฒนาศักยภาพตนเองในการปฏิบัติงานใหกับ

ชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนสังกัดอยู ดานการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมและ

เศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหารจัดการน้ำ และดานการสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ  

   2.  ผูเขารวมโครงการ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและนำความรูจากการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานนำมาปรับใชในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบล    

   3.  ผูเขารวมโครงการ เกิดทัศนคติที่ดีตอกัน มีวิสัยทัศนในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน

เกิดความรักใครสมัคร สมานสามัคคี กันในหมูคณะ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวในการอยูรวมกัน 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

1. แบบสำรวจความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ 

2. รายงานการฝกอบรมของผูเขารวมโครงการ 

 

 

 

 

 

การดำเนินการ 

 วันจันทรที่  30  พฤศจิกายน  2563                           

เวลา  08.30 - 09.30  น.  ลงทะเบียนเขารับการอบรมสัมมนา 
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เวลา  09.30 - 10.00  น.  พิธีเปดการอบรม  กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดโครงการฯ  โดย

นายสุนทร  วงศคำจันทร  ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

  
เวลา 10.00 - 12.00  น.   ประธานในพิธีกลาวเปดงานและบรรยายพิเศษ  ในหัวขอ “ความสำคัญของ

การฝกอบรม และ ทัศนศึกษาดูงาน”  โดย นางขวัญตา  คิดดี  ตำแหนง ปลัดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง 

 
การศึกษาดูงานนั้นมีประโยชนอยางมาก ทั้งในดานความรูความเขาใจ ความคิด ความสัมพันธ 

การทำงานเปนทีม ฯลฯ โดยชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ 

มุมมองความคิดเห็นตางๆ รวมกันบนสถานการณเดียวกัน หรือเหตุการณเดียวกัน ทำใหไดเห็นถึง

เทคนิควิธีการในการนำมาปรับใชหรือการแกไขปญหา อันที่จะกอใหเกิดประโยชนในการทำงาน 

ประเด็นคำถามเก่ียวกับการศึกษาดูงาน ที่สำคัญ 3 ขอ คือ 

การศึกษาดูงานจะมีสวนในการแกปญหาการทำงานใหกับตนเองอยางไร? 

การศึกษาดูงานจะกอใหเกิดความคิดใหมๆ ที่นำใชกับการทำงานไดอยางไร ? 

การศึกษาดูงานมีประโยชนตอทีมงาน และหนวยงานอยางไร ? 

ทรัพยากรหรือปจจัยทีนักบริหารตองใหความสนใจ  

เพื่อใหการดำเนินการตามวัตถุประสงคขององคการประสบความสำเร็จ  ซึ่งประกอบดวยปจจัย

ดังตอไปนี้ คือ คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลทีเปนหัวใจขององคการ ซึ่งมีผลตอความสำเร็จในการ
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จัดการ เงิน (Money) คือ ปจจัยสำคัญที่จะชวยสนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ ขององคการดำเนินการ

ตอไปได วัสดุ (Materials) คือ วัตถุดิบซึ่งเปนปจจัยทีสำคัญไมแพปจจัยอื่น จำเปนตองมีคุณภาพและมี

ตนทุนที่ต่ำ เพราะมีผลกระทบตอตนทุนการผลิต เคร่ืองจักร (Machine) คือ เครื่องจักรอุปกรณ ทีมี

ศักยภาพทีดีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการผลิต เชนกัน      

เวลา  12.00  -  13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00  -  16.00  น.  ใหความรูเร่ือง บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการทำงานรวมกับ

ชุมชน  โดย นายชวดล  สงาศรี  ตำแหนง  ทองถิ่นอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  

     

 
แผนแมบทชุมชน  คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่ชุมชนรวมกันพัฒนาขึ้น โดย

กระบวนการเรียนรูที่ทำใหเขาใจศักยภาพที่เปน “ทุน”  ที่แทจริงและพบแนวทางในการพัฒนาทุน

ดังกลาวไปสูการพึ่ งตนเอง  ซึ่งกระบวนการเรียนรูนี้ เรียกวา ประชาพิจัยและพัฒนา (People 

Research and Development-PR&D) หัวใจของประชาพิจัยและพัฒนา คือ การสรางกระบวนการ

เรียนรูใหกับคนในชุมชน เพื่อใหชุมชนหลุดพนจากวิธีคิดแบบพึ่งพาและรอความชวยเหลือจากรัฐหรือ

ภายนอก  การทำประชาพิจัยและพัฒนา มีหลักสำคัญ ๗ อยาง คือ 

๑. รูจักตัวเอง  รูจักโลก                                                 

๒. รูจักรากเหงาและเอกลักษณ                                         

๓. รูจักศักยภาพและทุนของชุมชน                                     

๔. ทำบัญชีรายรับ - รายจาย หนี้สินและปญหาตางๆ 

๕. เรียนรูจากตัวอยางและความสำเร็จของชุมชนอื่นๆ 

๖. วิเคราะหขอมูลและคนหาทางเลือกใหม 
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๗. รางแผนแมบทและทำประชาพิจารณ 

 

 วันท่ี  1  ธันวาคม  2563 

เวลา 13.00 – 15.00 น. นำคณะเขาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลแคมปสน อำเภอเขาคอ จังหวัด

เพชรบูรณ เพื่อศึกษาดูงานดานการบริหารจัดน้ำ (บรรยายโดย นายวีระ จันทรเพ็ง  ตำแหนง  

ปลัดเทศบาลตำบลแคมปสน) 

 
การบริหารจัดการน้ำเทศบาลตำบลแคมปสน เนนการบริหารจัดการตามบริบทของพื้นที่ โดยในการ

บริหารจัดการน้ำบาดาล 

5 ภารกิจดานน้ำบาดาล ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก 

1.) การขุดเจาะน้ำบาดาล 

2.) การพัฒนาเปาลางบอบาดาลเดิม 

3.) การซอมบำรุงรักษาเคร่ืองสูบน้ำแบบบอลึก 

4.) การเรียกเก็บคาใชน้ำบาดาล 

5.) การอนุญาตการขุดเจาะบอน้ำบาดาลที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตอนบนสุด นอยกวา 4 นิ้ว (100 

มิลลิเมตร) และมอบอำนาจการอนุญาตใชน้ำบาดาล ที่อนุญาตใชไมเกินวันละ 10 ลูกบาศกเมตร 
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 วันที่  2  ธันวาคม  2563 

เวลา 13.00 – 15.00 น. นำคณะเขาศึกษาดูงานที่ศึกษาดูงานดานการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม

และเศรษฐกิจพอเพียง บานสวนอุนรักฮักแพง อ.เชียงคาน จ.เลย  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง  (บรรยายโดย  นางธันยนันท  ธงชัย  ตำแหนง  

ปลัดอำเภอฯ)  
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 วันที่  3  ธันวาคม  2563 

เวลา 09.00 – 12.00 น. นําคณะเขา้ศกึษาดูงานที ่ เทศบาลตาํบลเชียงคาน  อาํเภอเชียงคาน  

จงัหวดัเลย  ดูการบริหารด้านการส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพ  บรรยายโดย  นางไพรินทร แกว

กัญญา  ตำแหนง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
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ลักษณะกลุมที่พ่ึงตนเองได 

1.  กลุมมีผูนำที่ดี 

2.  สมาชิกมีความเตม็ใจทำงานเพื่อใหกลุมบรรลุเปาหมาย 

3.  มีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ทำไดจริง  มีความสอดคลองกับความสามารถของผูนำและสมาชิก 

รวมทั้งตองมีความรวมมือกันภายในกลุมเปนอยางดี 

4.  สมาชิกมีความสนใจที่เปนอิสระดวยตนเอง 

5.  กลุมมีการตัดสินใจที่เปนอิสระดวยตนเอง 

6.  ผูนำ และสมาชิกมีสวนรวมในการวางแผน และควบคุมการทำงานซึ่งกันและกัน 
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 วันที่  4  ธันวาคม  2563 

เวลา 08.30 – 16.30 น. การสรุปผลและการประเมินหลังการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมและ

เจาหนาที่โครงการฯ 
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การอภิปราย 

1.  ผลการประเมินความพึงพอใจ  “โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง  ผูนำชุมชน ตลอดจนหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

ประจำปงบประมาณ 2564”  ขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัด      

ศรีสะเกษ   

วิเคราะหคาเฉลี่ย  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการฯ  โดยกำหนดเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ยดังนี้  

คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00  แปลความวา  พึงพอใจมากที่สุด    

 คาเฉลี่ย   3.41 – 4.20  แปลความวา  พึงพอใจมาก    

 คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40   แปลความวา  พึงพอใจปานกลาง   

 คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60   แปลความวา  พึงพอใจนอย    

 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80   แปลความวา  พึงพอใจนอยที่สุด 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง  ผูนำชุมชน ตลอดจนหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ                            

ประจำปงบประมาณ 2564 

รายการ จำนวน รอยละ (%) 
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ขนาดตัวอยาง ผูเขารวมโครงการจำนวน 50 คน 50 100 

เพศ         (๑) เพศชาย 

              (๒) เพศหญิง 

27 

23 

54.00 

46.00 

อายุ         (๑) ต่ำกวา 20 ป 

              (๒) ต้ังแต 21 – 30 ป 

              (๓) ต้ังแต 31 – 40 ป 

              (4) ต้ังแต 41 – 50 ป 

              (๔) ต้ังแต 51 ปขึน้ไป 

- 

4 

11 

14 

21 

0.00 

8.00 

22.00 

28.00 

42.00 

ระดับช้ัน   ประถมศึกษา 

              มัธยมศึกษา 

              ปรญิญาตร ี

              สูงกวาปริญญาตรี 

4 

21 

22 

3 

8.00 

42.00 

44.00 

6.00 

 สรุปจากตารางที่ 1  ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนเพศชายจำนวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  

54.00 และเพศหญิง  23  คน  คิดเปนรอยละ  46.00  และผูเขาอบรมมีอายุในชวง  51 ปขึ้นไป จำนวน  21  

คน  คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมาอายุ 41 – 50 ป จำนวน 14 คน คดิเปนรอยละ 28.00 และนอยที่สุด

อายุ 20 - 30 ป จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8.00  ดานการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 22 คน คิดเปน

รอยละ 44.00 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 42.00 และสูงกวาปริญญาตรี 

จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.00  

 

 

ตารางที่  2  ขอมูลความพงึพอใจในการดำเนนิกิจกรรม 

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของความพึงพอใจในดานเจาหนาที่/วิทยากร 

ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ ของหนวยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

x รอยละ 
5 4 3 2 1 

1. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 7 38 5 - - 4.04 80.8 

2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 10 33 7 - - 4.06 81.2 

3. การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝกอบรม 9 37 4 - - 4.10 82.0 

4. มีความครบถวนของเน้ือหาในการฝกอบรม 4 40 6 - - 3.96 79.2 

5. การใชเวลาตามที่กำหนดไว 7 39 4 - - 4.06 81.2 

รวม 37 187 26 - - 4.07 80.88 
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จากตารางที่ 2  พบวาผูเขารับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจโครงการฯ ในดานเจาหนาที/่วิทยากร ใน 3 

ลำดับแรก ประกอบดวย การเช่ือมโยงเน้ือหาในการฝกอบรม คิดเปนรอยละ 82.00 รองลงมา การใชเวลา

ตามที่กำหนดไวและความสามารถในการอธิบายเน้ือหา คิดเปนรอยละ 81.20 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของความพึงพอใจใน ดานสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร 

ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ ของหนวยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

x รอยละ 
5 4 3 2 1 

1. สถานทีส่ะอาดและมีความเหมาะสม 7 39 4 - - 4.06 81.2 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 8 38 4 - - 4.08 81.6 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 5 42 3 - - 4.04 80.8 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 6 43 1 - - 4.10 82.0 

5. ภาพรวมความพึงพอใจ 4 41 5 - - 3.98 79.6 

รวม 30 203 17 - - 4.04 81.04 
  

จากตารางที่ 3 พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการฯ ดานสถานที่/ระยะเวลา/

อาหาร ใน 3 ลำดับแรก ประกอบดวย อาหาร มีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 82.00 รองลงมา ความพรอม

ของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ คิดเปนรอยละ 81.60 และสถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 

81.20  

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางที่ 4  จำนวนและรอยละของความพึงพอใจใน ดานความรูความเขาใจ 

ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ ของหนวยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

x รอยละ 
5 4 3 2 1 

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี กอน การอบรม 10 30 10 - - 4.00 80.0 

2. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม 14 36 - - - 4.28 85.6 

3. ภาพรวมความรูความเขาใจ 12 38 - - - 4.24 84.8 
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รวม 36 104 10 - - 4.17 83.47 

  

จากตารางที่ 4 พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการฯ ดานความรูความเขาใจ 

ประกอบดวย ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม คิดเปนรอยละ 85.60 รองลงมา ภาพรวมความรู

ความเขาใจ คิดเปนรอยละ 84.8 และความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี กอน การอบรม คิดเปนรอยละ 80.00 

ตามลำดับ 

 

ตารางที ่5  จำนวนและรอยละของความพึงพอใจใน ดานการนำความรูไปใช 

ความพึงพอใจตอดานตาง ๆ ของหนวยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

x รอยละ 
5 4 3 2 1 

1. สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได 

4 35 11 - - 3.86 77.2 

2. สามารถนำความรูที่ไดรับไปเผยแพร/ถายทอดได 6 38 6 - - 4.00 80.0 

3. ภาพรวมการนำความรูไปใชประโยชน 3 39 8 - - 3.90 78.0 

รวม 90 40 20 - - 3.92 78.4 

  

จากตารางที่ 5 พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการฯ ดานการนำความรูไปใช 

ใน 3 ลำดับแรก ประกอบดวย สามารถนำความรูที่ไดรับไปเผยแพร/ถายทอดได คิดเปนรอยละ 80.00                      

รองลงมาภาพรวมการนำความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 78.00 และสามารถนำความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได คิดเปนรอยละ 77.20 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ  ผูเขารวมโครงการดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ปงบประมาณ  ๒๕๖3  ในการใหบริการทั้ง  4  ดาน  คิดเปนรอยละ   ดังน้ี 
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1. จากตารางจะเห็นวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ ฯ  คิดเปนรอยละ      

80.95  คาเฉลี่ย  4.06 

 2. เมื่อนำมาหาคาเฉลี่ยแปลงใหเปนระดับความเห็น โดยเทียบเกณฑแปลความหมายซึ่งพบวาตรงกับ

ระดับพึงพอใจมาก   

ดังนั้นสรุปไดวา  กลุมผูเขารับบริการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง ผูนำชุมชน ตลอดจนหนวยงานอ่ืนที่ เก่ียวของ                            

ประจำปงบประมาณ 2564  มีความพึงพอใจในการจัดอบรมโครงการในระดับพึงพอใจมาก 

๓. สรุปแผนการทำแบบประเมินความรูความเขาใจ ผูเขารวมโครงการฯสามารถทำแบบทดสอบผาน    

รอยละ ๖๐ (๖ ขอ) ทุกคน 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

-  การฝกอบรม  และทัศนศึกษาดูงานมีประโยชนอยางย่ิงในการชวยพัฒนาองคกร  บุคลากร  

และสามารถนำมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ของตนเอง  จึงควรมีการดำเนินการฝกอบรม

อยางตอเนื่องในปถัดๆ  ไป 

-  การฝกอบรม  และทัศนศึกษาดูงานควรศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบริบท

ใกลเคียงกับองคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

-  ควรเพิ่มเวลาในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 

 

2.  สิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรม 

ดานการบริหารจัดการน้ำ 

 การไปศึกษาดูงานไดรับประโยชนในการไดเห็นถึงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำของพื้นที่

อื่น  เพื่อนำมาสรางนวัตกรรมใหมปรับใชในพื้นที่ตำบลอีเซ  ตำบลอีเซมีทรัพยากรน้ำเปนตนทุนเดิมอยู

แลว  แตยังขาดการนำน้ำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งการจัดทำแผนงาน

การบริหารจัดการน้ำเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต 

  

โครงการพัฒนาศุกยภาพผูบริหาร สภา อบต.ฯ ป 64  X รอยละ 

1. ดานเจาหนาที่/วิทยากร 4.07 80.88 

2. ความพึงพอใจดานสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร 4.06 81.04 

3. ดานความรูความเขาใจ 4.17 83.47 

4. ดานการนำความรูไปใช 3.92 78.4 

รวมงานบริการ 4 ดานคิดเปนรอยละ 4.06 80.95 
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 ดานการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพอเพียง 

 การศึกษาดูงานไดเห็นถึงการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต โดย

นำ “โคกหนองนาโมเดล” ทำใหสามารถดำรงชีพไดโดยไมตองพึงพิงปจจัยภายนอก ซึ่งผูเขารับการ

ฝกอบรมไดเกิดแนวความคิดตอยอดในการนำมาปรับใชในพื้นที่ของตำบลอีเซ จึงเสนอใหมีการถอด

บทเรียนในพื้นที่ดานดิน น้ำ อากาศ และการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ  

 

 ด้านการส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพ 

 การเขาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเชียงคาน เปนประโยชนอยางมากในการตอยอดแนวคิด

การพัฒนาดานกลุมอาชีพ ซึ่งจะเห็นวาระบบทุกอยางมีความสัมพันธกันทั้งการประชาสัมพันธ การ

ทองเที่ยว การผลิตสินคาโอทอป เปนตน  พื้นที่ตำบลอีเซ มีผลิตภัณฑโอทอปหลายอยาง แตยังขาดใน

เร่ืองของการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปไดทราบ ฉะนั้นจึงอยากให

หนวยงานในพื้นที่ไดรวมกันสงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธและการดำเนินงานเปนระบบ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการฝกอบรมศึกษาดูงานไปใช 

1)  จากผลการฝกอบรม  และทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้  พบวา  ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึง

พอใจในการจัดโครงการฯ  ในภาพรวมระดับพึงพอใจมาก  X = 4.06  

2)  ผลจากการฝกอบรม  และทัศนศึกษาดูงาน  ผูเขารับการฝกอบรมไดเสนอแผนงาน/

โครงการ  และนวัตกรรม  ในดานการบริหารองคกร  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว  และดานการ

จัดการขยะ  เห็นควรนำแผนงาน/โครงการ  และนวัตกรรมที่ไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อ

ดำเนินงานที่เปนประโยชนในการพัฒนาตำบลอีเซตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการฝกอบรมศึกษาดูงานครั้งตอไป 

1)  การฝกอบรม  และทัศนศึกษาดูงานมีประโยชนอยางย่ิงในการชวยพัฒนาองคกร  บุคลากร  

และสามารถนำมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ของตนเอง  จึงควรมีการดำเนินการฝกอบรม

อยางตอเนื่องในปถัดๆ  ไป 

2)  การฝกอบรม  และทัศนศึกษาดูงานควรศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบริบท

ใกลเคียงกับองคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

3)  ควรเพิ่มเวลาในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 



20 
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