ชื่อโครงการ

โครงการ“อบรมจริ ยธรรมและคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง” ประจาปี 2563
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่)
ระยะเวลาดาเนินการ
กันยายน 2563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตาบลห้วยกระเจาเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและ
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งยังมีห น้ าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัด ทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีให้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่น จะมีความเป็น อยู่ ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึง ขึ้ นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนั กงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิต สานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย
การกระทาทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์
และส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ แก้ ก ฎระเบี ย บที่ เ อื้ อ ต่ อ การทุ จ ริ ต ใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คล
ตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัด การบ้า นเมืองและสังคมที่ ดี ส่งเสริม
ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัตติ นเป็นแบบอย่าง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน
ได้แก่
๑.พึงดารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ซึ่งเทศบาลตาบลห้วยกระเจาได้ยึดถือเป็นแนวทางสาหรับประพฤติตนและเป็นหลักการ
ในการปฏิบัติงาน

-2ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสามารถนาหลักคุณธรรม
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจาวันและประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม เทศบาลตาบล
ห้วยกระเจา จึงได้จัด ทาโครงการ“อบรมจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการและพนักงานจ้าง” ประจาปี 2563
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน
ของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานได้อย่าง
เหมาะสม
๒.๒ เพื่ อให้ คณะผู้ บริห ารและพนัก งานของเทศบาลตาบลห้ว ยกระเจาเกิด การเรี ยนรู้
ในการอยูร่ ่วมกันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันรวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ
๒.๓ เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
๓. เป้าหมาย
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภาเทศบาล
- พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล
- ลูกจ้างประจา
- พนักงานจ้าง
๔. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาตัวร่างโครงการนาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดพิจารณา
๒. เสนอโครงการเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ
๓. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการดาเนินโครงการ
๔. แจ้งหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อใช้ในการอบรม ฯ
๕. ประชุมชี้แจงความพร้อมในการดาเนินโครงการ
๖. ดาเนินการอบรมตามโครงการดังกล่าว
๗. จัดทารายงานและสรุปผลการดาเนินการตามโครงการฯ
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563
๖. สถานทีด่ าเนินการ
ณ สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

-3๗. งบประมาณ
เทศบาลตาบลห้ วยกระเจา สานักปลัด เทศบาล (งานการเจ้ าหน้าที่) ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ“ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับ
ผู้บ ริห าร สมาชิก สภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้า ง” ประจาปี 2563 งบประมาณอนุมัติ
30,000.- บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จานวน 1 มื้อ)
- วันที่ 11 กันยายน 2563 (จานวน 55 คนๆ ละ 25.-บาท)
เป็นเงิน 1,375.- บาท
2. ค่าวิทยากร (จานวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 600.- บาท)
เป็นเงิน 2,400.- บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฝึกอบรม/สัมมนาฯ
เป็นเงิน 1,325.- บาท
รายการดังต่อไปนี้
(1) ปากกาน้าเงิน จานวน 55 ด้ามๆ ละ 7.- บาท
(2) สมุดปกอ่อน จานวน 55 เล่มๆ ละ 10.- บาท
(3) กระดาษ A 4 จานวน 3 รีมๆ ละ 130.- บาท

เป็นเงิน 385.- บาท
เป็นเงิน 550.- บาท
เป็นเงิน 390.- บาท

4. ค่าจ้างเหมาทาป้าย (จานวน 1 ป้ายๆ ละ 450.- บาท)
เป็นเงิน 450.- บาท
ข้อความ
โครงการ“อบรมจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการและพนักงานจ้าง” ประจาปี 2563
วันที่ 10 กันยายน 2563
ณ สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

(ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒.๕ เมตร ตารางเมตรละ ๑๒๐.- บาท)
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ : รายจ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลีย่ ได้ 

เป็นเงิน 5,550.-บาท

-48. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ คณะผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของเทศบาลต าบลห้ ว ยกระเจา ได้ น าหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสม
8.2 คณะผู้ บริ ห ารและพนัก งานของเทศบาลตาบลห้ วยกระเจาเกิด การเรี ยนรู้ ในการ
อยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ
9. การประเมินผล
แบบการประเมิน (ก่อน/หลัง) การฝึกอบรมโครงการฯ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล (งานการเจ้าหน้าที่)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
11. ผู้เขียน/เสนอโครงการ
ปั้นหยา สุนทรสุวรรณ์
(ลงชื่อ).....................................................ผู
้เขียนโครงการ
(นางปั้นหยา สุนทรสุวรรณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๑2. ผู้ตรวจโครงการ
ธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา
(ลงชื่อ).....................................................ผู
้เสนอโครงการ
(นายธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๑3. ผู้เห็นชอบโครงการ
ปราณี ลาเภา
(ลงชื่อ).....................................................ผู
้เห็นชอบโครงการ
(นายปราณี ลาเภา)
ปลัดเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
๑4. ผู้อนุมัติโครงการ
สิริพงศ์ สืบเนียม
(ลงชื่อ).....................................................ผู
้อนุมัติโครงการ
(นายสิริพงศ์ สื บเนียม)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา

แบบประเมินหลังการอบรม ฯ

แบบสารวจความพึงพอใจ
โครงการ “อบรมจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง” ประจาปี 2563
วันที่ 10 กันยายน 2563
คาชี้แจง แบบสารวจความพึงพอใจชุดนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการอบรมในภาพรวม และปรับปรุงคุณภาพ
การจัดทาโครงการ “อบรมจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง” ประจาปี
2563 ของเทศบาลตาบลห้ วยกระเจา จึงใคร่ ขอความร่ว มมือจากท่านโปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยให้ ท่าน
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุผู้ประเมิน
เพศ

 ฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานจ้าง
 20 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 ปีขึ้นไป
 ชาย
 หญิง

ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมฯ ประจาปี 2563
หัวข้อการประเมินผล
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในหน่วยงาน
2. ความรู้ ความเข้าใจการใช้ คุณธรรมในการดาเนินชีวิตให้มี ความสุขในการ
ปฏิบัติหน้าที่
3. ความรูค้ วามเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและหมูค่ ณะ
4. บรรยากาศและสถานที่ในการอบรม/ศึกษาดูงาน
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
6. การจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างฝึกอบรม มีความเหมาะสม
7. การบรรยายของวิทยากรเข้าใจได้ง่ายและมีความสุภาพเรียบร้อย
8. หลักจากอบรมแล้ว มีความรู้เพิม่ ขึ้นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้

พอใจ
มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
ปาน
พอใจ
มาก
กลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

ไม่
พอใจ
(1)

รายงานสรุปผลความพึงพอใจ (หลังการอบรม)
โครงการ “อบรมจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง” ประจาปี 2563
วันที่ 10 กันยายน 2563
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ผู้ตอบแบบประเมิน
ฝ่ายการเมือง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
รวม

ความถี่ (คน)
12
18
1
24
55

คิดเป็นร้อยละ
21.81
32.73
1.82
43.64
100

อายุของผู้ตอบแบบประเมิน
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปีขึ้นไป
รวม

ความถี่ (คน)
5
15
35
55

คิดเป็นร้อยละ
9.09
27.28
63.63
100

เพศของผู้ตอบแบบประเมิน

ความถี่ (คน)
33
22
55

คิดเป็นร้อยละ
60
40
100

ชาย
หญิง
รวม

ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมฯ ประจาปี 2563
หัวข้อการประเมินผล
1. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในหน่วยงาน
2. ความรูค้ วามเข้าใจการใช้คุณธรรมในการดาเนินชีวิตให้มีความสุขในการ
ปฏิบัติหน้าที่
3. ความรูค้ วามเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและหมูค่ ณะ

พอใจ
มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ (ความถี่)
พอใจ
ปาน
พอใจ
มาก
กลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

ไม่
พอใจ
(1)

ระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ)
พอใจ
พอใจ
ปาน
พอใจ
มากที่สุด
มาก
กลาง
น้อย
(5)
(4)
(3)
(2)

ไม่
พอใจ
(1)

26

25

4

-

-

47.27

45.46

7.27

-

-

38

14

3

-

-

69.10

25.45

5.45

-

-

20

30

5

-

-

36.36

54.55

9.09

-

-

4. บรรยากาศและสถานที่ในการอบรม

17

24

14

-

-

30.09

43.64

25.46

-

-

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม

17

27

11

-

-

30.09

49.10

20

-

-

6. การจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างฝึกอบรม มีความเหมาะสม

16

30

9

-

-

29.09

54.55

16.36

-

-

7. การบรรยายของวิทยากรเข้าใจได้ง่ายและมีความสุภาพเรียบร้อย

15

24

16

-

-

27.27

53.64

19.09

-

-

8. หลักจากอบรมแล้ว มีความรู้เพิม่ ขึ้นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้

17

25

13

-

-

30.90

56.46

23.64

-

-

149

199

75

-

-

300.17 382.85 126.36

-

-

รวม

รายงานผลโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจาปี 2563
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 10 กันยายน 2563
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรม จานวน 55 คน
2. ผลการประเมินโครงการฯ จากการสรุปผลการประเมินโครงการฯ สานักปลัดนามาใช้ปรับปรุงระยะเวลาในการจัดอบรม
ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 1 วัน
บทสรุปผลการประเมินโครงการ
การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
หน่วยงาน
2. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลฯ มีความเข้าใจการใช้คุณธรรมในการดาเนินชีวิตให้มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้มาเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตและปฏิบัติงานตั้งอยู่ในความไม่
ประมาท มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยกันเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรชุมชนและสังคม
4. สร้างวิสัยทัศน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร
5. เพื่อนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
6. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างมีความอดทน รู้จักประหยัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
7. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างรู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ รู้จักคุณค่าของการทางาน
8. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตระหนักถึงความสาคัญของจริยธรรมว่าเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับ
ชีวิตและมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้
9. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง รู้จักแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมอย่างมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
10. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างมีความรู้เรื่องวินัยในการปฏิบัติตนตลอดจนวินัยในการทางาน
11. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างมีเมตตาธรรมในการให้บริการประชาชน

ผลการศึกษาพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 43.64 ลาดับรองลงมาเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อย
ละ 32.23 ฝ่ายการเมือง คิดเป็นร้อยละ 21.81 และลูกจ้างประจา คิดเป็นร้อยละ 1.82
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุช่วง 40 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 63.63 ลาดับรองลงมามีอายุช่วง 31 – 40
ปี คิดเป็นร้อยละ 27.28 และอายุช่วง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.09
3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ วิเคราะห์ได้ ดังนี้
พอใจ
มากที่สุด
(5)

หัวข้อการประเมินผล
1. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในหน่วยงาน
2. ความรูค้ วามเข้าใจการใช้คุณธรรมในการดาเนินชีวิตให้มีความสุขในการ
ปฏิบัติหน้าที่

ระดับความพึงพอใจ (ความถี่)
พอใจ
ปาน
ค่า
มาก
กลาง
เฉลี่ย
(4)
(3)

26

25

4

4.4

38

14

3

3.72

20

30

5

4.27

4. บรรยากาศและสถานที่ในการอบรม

17

24

14

4.05

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม

17

27

11

4.10

6. การจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างฝึกอบรม มีความเหมาะสม

16

30

9

4.12

7. การบรรยายของวิทยากรเข้าใจได้ง่ายและมีความสุภาพเรียบร้อย

15

24

16

3.98

8. หลักจากอบรมแล้ว มีความรู้เพิม่ ขึ้นและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้

17

25

13

4.07

3. ความรูค้ วามเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและหมูค่ ณะ

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
พอใจ
มาก
ปาน
กลาง
พอใจ
มาก
พอใจ
มาก
พอใจ
มาก
พอใจ
มาก
ปาน
กลาง
พอใจ
มาก

จากข้อมูลข้างต้น ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายงานพบว่า
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใจมาก ยกเว้นด้านความเข้าใจการใช้คุณธรรม ด้านการบรรยายของ
วิทยากร และด้านการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละด้าน พบว่า ความคิ ดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย
มากตามลาดับที่ 1 คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน
ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา ..............................................................................................................................
(นายสิริพงศ์ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา

แบบประเมินก่อนการอบรม ฯ

แบบสารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ค าชี้ แ จง แบบส ารวจชุ ด นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ส ารวจความต้ อ งการในการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลต าบล
ห้วยกระเจา ทั้งนี้กลุ่มงานการเจ้ าหน้าที่จะได้น าผลจาการสารวจไปจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในสั งกัด ประจาปี 2563
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุผู้ประเมิน
เพศ

 ฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานจ้าง
 20 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 ปีขึ้นไป
 ชาย
 หญิง

ส่วนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม
2.1 ต้องการฝึกอบรมในด้าน (เรียงลาดับความต้องการจากมากไปหาน้อย)
1.
2.
3.
2.2 ระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่สามารถเข้าอบรมได้
 1 วัน

 2 – 3 วัน

 3 – 5 วัน

 มากกว่า 5 วัน

2.3 ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงวันใด
 วันจันทร์ – ศุกร์

 วันหยุดราชการ (เสาร์/อาทิตย์)

 อื่นๆ

ขอให้ท่านได้ตอบแบบสารวจแล้วส่งข้อมูลดังกล่าว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา

