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รายงานผลการด าเนินงาน 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
     ทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติราชการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จาก
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา  ๗๒  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
ด าเนินการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ  และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญมีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
     คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) เป็นสิ่งที่ทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญ 
เพราะคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นจะส่งผลต่อองค์กรสามประการ คือ ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์กร ช่วยเพ่ิมพูน
ขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท างาน และช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน แต่
ในสภาพปัจจุบันบุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ มีความเครียดเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการท างานเปลี่ยนไป 
โลกเข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์ การแข่งขันและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจึงท าให้โอกาสในการเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆมีมากขึ้น เกิดรูปแบบการท างานใหม่ๆ การท างานมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีแนวคิดว่า การ
ท างานคือสิ่งจ าเป็นเพ่ือการเลี้ยงชีวิต แต่ในปัจจุบันการท างานมิใช่เพียงเพ่ือความอยู่รอดของชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็น
สิ่งแสดงความส าเร็จอีกด้วย จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างาน ได้แก่  ปัจจัย
ด้านการท างาน บุคคลากรต้องเผชิญกับภาระงานที่มากขึ้น การกระจายงานไม่เหมาะสม ลักษณะสภาพแวดล้อม
ในการท างานไม่เหมาะสม ขาดความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน  ปัจจัยส่วนตัว ในด้านความเป็นอยู่
และครอบครัว ขาดความสมดุลของชีวิตการท างานกับชีวิตด้านอ่ืนๆ ความเครียดและปัญหาสุขภาพ อัน
เนื่องมาจากต้องใช้เวลาท างานมากขึ้น  ปัจจัยด้านสังคม ขาดความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงานทุกระดับ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมและไม่พอเพียง  ฯลฯ 
จากปัญหาดังกล่าว ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ในการท างานทั้งสิ้น ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาบุคคลากร ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร จึงได้จัดท าโครงการเทคนิคการสื่อสาร 
ด้วยรักเหนือรัก ในองค์กร คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

๑.เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของบุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การท างานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน  
   ๓.เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ท าให้เกิดความสุขในการ
ท างาน 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ  
  บุคลากรทุกระดับของ คปสอ.เจริญศิลป์  จ านวน  ๑๐๐  คน 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 2 กันยายน 2562 
 
5. ผลการประเมินโครงการ 

๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน 
 ๒. ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การท างานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน  
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๓. ผู้เข้ารับการอบรม มีแนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ท าให้เกิด
ความสุขในการท างาน 
 
6. การประเมินผล 
    การประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม สังเกตการณ์ขณะท าการฝึกอบรม 
          
7. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม   ดังนี้ 

7.1 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เบิกจ่ายจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ เป็นจ านวนเงิน ๒๐,๑๐๐ บาท 
(สองหม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้ 

๑. ค่าวิทยากร  อัตราชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท จ านวน ๘ ชัว่โมง เป็นเงิน  ๙,๖๐๐.- บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม  จ านวน ๑๐๐ คน  อัตรามื้อละ ๒๕  บาท จ านวน 

๒ มื้อ เป็นเงิน   ๕,๐๐๐.- บาท                                                                                 
๓. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน ๑๐๐ คน  อัตรามื้อละ ๕๐  บาท 

เป็นเงิน  ๕,๐๐๐.- บาท                                                                                     
๔. ป้ายโครงการ   เป็นเงิน         ๕๐๐.-  บาท 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้โดยเบิกจ่ายตามอัตรา หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดและระเบียบของ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม และการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการภายในประเทศ 

 7.2 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 100 คนๆละ 50 บาท ต่อวัน จ านวน 1 วัน เป็นเงิน

5,000 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 คนๆละ 25 บาท:มื้อ จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 5,000 บาท  
3. ค่าวิทยากรการอบรม จ านวน 8 ชั่วโมงๆละ 600บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 15,300 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 
7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. ระยะช่วงเวลาการจัดประชุม เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่ยังมีบุคลากรจ านวนหนึ่งที่ประสงค์จะเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ต้องท าหน้าที่ให้บริการจึงเข้าร่วมอบรมได้ไม่เต็มที่ 

2. ควรจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ถึง 2 ครั้ง  เพ่ือเป็นการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง จะท า
ให้เกิดความช านาญมากยิ่งข้ึน 

3. หน่วยงานควรก าหนดให้ 1 วัน  ใน 1 สัปดาห์ เป็นวันที่เจ้าหน้าที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน 
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ภาพกิจกรรม  
 

 
 

1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
 

 
 

2. ชาวต่างชาติร่วมเป็นวิทยากร  และแสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้ป่วยมารับบริการ 
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3. ครูสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์  ร่วมเป็นวิทยากร 
 

 
 

4. แสดงบทบาทสมมุติชาวต่างชาติเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์  
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5. ผู้ป่วยชาวต่างสนทนาเมื่อมาขอรับบริการงานทันตกรรม  
 

 
 

6. ผู้ป่วยชาวต่างสนทนาเมื่อมาขอรับบริการงานให้ค าปรึกษาจิตเวช 


