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คุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับผู บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ ำงเทศบำลต ำบลก อ 
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เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลก อ 

  เรื่องเดิม 
ตำมที่  เทศบำลต ำบลก อ ได จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ

เสริมสร ำงคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับผู บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ ำง
เทศบำลต ำบลก อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำน
บุคคลส่วนท องถิ่น เรื่องมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของข ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท องถิ่น ลงวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ.2546 และประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำน
บุคคลส่วนท องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงทำงจริยธรรมของข ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ ำงขององค์กำร
ปกครองส่วนท องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2556 ก ำหนดให ข ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท องถิ่น ยึดถือเป็นหลักกำร แนวทำงปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของตน มีหน ำที่
ด ำเนินกำรให เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ อ ำนวยควำมสะดวกและ
ให บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  

ข้อเท็จจริง 

          เทศบำลต ำบลก อ จึงได มีกำรจัดกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ
เสริมสร ำงคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับผู บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ ำง
เทศบำลต ำบลก อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได อย่ำงมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
3. เพ่ือให บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู ที่ได รับไปปรับใช ในกำรท ำงำนซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 
4. เพื่อสร ำงจิตส ำนึกท่ีดีให บุคลำกร สำมำรถน ำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยำมำใช 

ในกำรด ำเนินชีวิตให มีกำรพัฒนำด ำนอำรมณ์ รับฟังควำมคิดเห็นของผู อ่ืน สำมำรถน ำมำใช ในกำรปฏิบั ติงำน
และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

5. เพ่ือส่งเสริมให บุคลำกรได รับกำรพัฒนำทำงจิตใจ สร ำงจิตส ำนึกรักองค์กร สร ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงำน ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรมและน ำ
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำปรับใช ในกำรปฏิบัติงำนได อย่ำงเหมำะสมตำมบทบำทและภำรกิจให บรรลุผล
สัมฤทธิ์ 

6. เพ่ือให บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู ที่ได มำปรับใช ในกำรด ำรงชีวิต และกำรปฏิบัติงำน โดย
ตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยกันเสริมสร ำงควำมเจริญก ำวหน ำให กับองค์กร ชุมชน และ
สังคม 

7. เพ่ือใช เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและข ำรำชกำรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข อบังคับอ่ืนๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

/ข อพิจำรณำ... 
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ข้อพิจารณา 
       บัดนี้ โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร ำงคุณธรรม จริยธรรม 
ส ำหรับผู บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ ำงเทศบำลต ำบลก อประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ได ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล วตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร จึงขอรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรฯ ดังรำยละเอียดทีแ่นบมำพร อมนี้ จ ำนวน 1 เล่ม 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      

           (ลงชื่อ)....................................................  
             (นำงสำวณัฐฑิกำ  สุยะใหญ่) 
            นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...................... 

 

 
(ลงชื่อ)………………..………….……….……………………… 

(นำงสำวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล) 
หัวหน ำส ำนักปลัดเทศบำล 

 
ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลก้อ 
.............................................................................................................. ................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 
 

ว่ำที่ร อยตรี………………..………….……….………………… 
(ชัยยุทธ  คุณำพรสุจริต) 
ปลัดเทศบำลต ำบลก อ 

 
ความเห็นของนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
............................................................................................................................................................... ...............
.............................................................................................................................................................. ................ 

 
 
 

(ลงชื่อ)…………………….……….……………………… 
(นำยอุดม  เชียงยศ) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลก อ 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจา้งเทศบาลต าบลก้อ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก้อ  

 
 
 
 
 
 

โด            

         จัดโดย ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลก้อ 
อ า                  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 
 



          ก 
 

ค าน า 
 

ด วย เทศบำลต ำบลก อ ได จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและ
เสริมสร ำงคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับผู บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ ำง
เทศบำลต ำบลก อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ภำยใต กำรเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน  ท องถิ่น
จ ำเป็นต องมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำท องถิ่นให เหมำะสม ซึ่งตำมประกำศ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท องถิ่น เรื่อง มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ ำงขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุ นำยน 2556 ก ำหนดให 
ข ำรำชกำรพนักงำนและลูกจ ำงขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่น ยึดถือเป็นหลักกำร แนวทำงปฏิบัติ และเป็น
เครื่องก ำกับควำมประพฤติของตน มีหน ำที่ด ำเนินกำรให เป็นไปตำมกฎหมำยเพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชำติ อ ำนวยควำมสะดวก และให บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต องยึดมั่นใน
ค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม 

 

กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น จึงถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญ และจ ำเป็น
มำกในกำรพัฒนำองค์กร ทั้งในด ำนควำมรู  ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะกำรเป็นผู น ำ 
เทศบำลต ำบลก อตระหนักถึงควำมส ำคัญ และกำรด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล จึงได ก ำหนดจัดโครงกำร
ดังกล่ำว  เพ่ือพัฒนำด ำนคุณธรรม จริยธรรม ให กับผู บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และ
พนักงำนจ ำงเทศบำลต ำบลก อ ผ่ำนกำรเรียนรู ที่หลำกหลำย ให สำมำรถเป็นผู พัฒนำตนเอง พัฒนำทีมงำน และ
น ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กร โดยใช หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำเป็นเข็มทิศน ำชีวิต
ได อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และสำมำรถปฏิบัติตำมภำรกิจของหน่วยงำนได อย่ำงเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
 

งำนบริหำรงำนบุคคล 
ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลก อ 
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1 
ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

1. ชื่อโครงการ โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร ำงคุณธรรม จริยธรรม 
ส ำหรับผู บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ ำงเทศบำลต ำบลก อ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท องถิ่น เรื่องมำตรฐำนทำง

คุณธรรมและจริยธรรมของข ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ ำงขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่น ลงวันที่ 26 
มิถุนำยน พ.ศ.2546 และประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท องถิ่น เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนกลำงทำงจริยธรรมของข ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ ำงขององค์กำรปกครองส่วนท องถิ่น ลงวันที่ 11 
มิถุนำยน 2556 ก ำหนดให ข ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ ำงขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่น เพ่ือยึดถือเป็น
หลักกำร แนวทำงปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของตน มีหน ำที่ด ำเนินกำรให เป็นไปตำมกฎหมำย
เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ อ ำนวยควำมสะดวกและให บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
โดยจะต องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม รวมทั้งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นได รับ
ภำรกิจถ่ำยโอนกำรกระจำยอ ำนำจในควำมรับผิดชอบมำกมำย ท ำให ต องมีควำมรับผิดชอบภำรกิจในกำร
พัฒนำ กำรบริกำรและกำรดูแลควำมทุกข์สุขของประชำชนเพ่ิมมำกขึ้น อ ำนำจหน ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท องถิ่นก็มีมำกขึ้นแทบจะทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดูแลประชำชนให อยู่ดีกินดีและมีควำมสุขทั้งทำงด ำนร่ำงกำย
และจิตใจ จึงท ำให กำรปฏิบัติงำนและกำรให บริกำรประชำชนมีเพ่ิมมำกขึ้นตำมไปด วย ทั้งในด ำนปริมำณและ
คุณภำพ เมื่อเป็นเช่นนี้กำรก ำหนดนโยบำย กำรตัดสินใจและกำรบริหำรจัดกำรของบุคลำกรในองค์กรจึง
จ ำเป็นต องได รับกำรส่งเสริมให มีกำรเรียนรู และพัฒนำอยู่เสมอ เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ กำร
บริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพำะกำรบริหำรจัดกำรบ ำนเมืองที่ดีในด ำนต่ำงๆโดยให องค์กรปกครองส่วน
ท องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให บุคลำกรเข ำร่วมอบรมให มีกำรพัฒนำควำมรู ควบคู่กับกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรรองรับกำรเข ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยเฉพำะกำรบริหำรจัดกำร
ส่งเสริมด ำนกำรท่องเที่ยวด ำนสิ่งแวดล อม ด ำนกำรส่งเสริมอำชีพ สวัสดิกำรสังคม ด ำนวิสำหกิจชุมชน ด ำน
ส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ด ำนกำรก่อสร ำงซ่อมบ ำรุงรักษำสิ่งก่อสร ำง ซึ่งล วนแต่เป็นภำรกิจส ำคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่น เช่นเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

เทศบำลต ำบลก อ จึงตระหนักถึงควำมส ำคัญและกำรด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ประกอบกับนโยบำยของรัฐที่ต องกำรส่งเสริมให ข ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ ำงของรัฐมีศักยภำพในกำรท ำงำน
อย่ำงสูงสุด ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ส่งเสริมให ประชำชนใช ชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข จึงอำศัยกระบวนกำร
ปลูกฝังคุณธรรม ตำมหลักพระพุทธศำสนำ ท ำให เกิดสมำธิและสติปัญญำ โดยได ก ำหนดกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร ำงคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับผู บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ ำงเทศบำลต ำบลก อขึ้น เพ่ือพัฒนำด ำนคุณธรรม จริยธรรม ให กับ
พนักงำนเทศบำล พนักงำนครู ลูกจ ำงประจ ำ และพนักงำนจ ำงในองค์กร ผ่ำนกำรเรียนรู ที่หลำกหลำย  ให 
สำมำรถเป็นผู พัฒนำตนเอง พัฒนำทีมงำน และน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กร โดยใช หลักคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำเป็นเข็มทิศน ำชีวิตได อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนได อย่ำงเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได อย่ำงมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
3. เพ่ือให บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู ที่ได รับไปปรับใช ในกำรท ำงำนซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 
4. เพ่ือสร ำงจิตส ำนึกท่ีดีให บุคลำกร สำมำรถน ำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยำมำใช 

ในกำรด ำเนินชีวิตให มีกำรพัฒนำด ำนอำรมณ์ รับฟังควำมคิดเห็นของผู อ่ืน สำมำรถน ำมำใช ในกำรปฏิบัติงำน
และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

5. เพ่ือส่งเสริมให บุคลำกรได รับกำรพัฒนำทำงจิตใจ สร ำงจิตส ำนึกรักองค์กร สร ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงำน ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรมและน ำ
หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำปรับใช ในกำรปฏิบัติงำนได อย่ำงเหมำะสมตำมบทบำทและภำรกิจให บรรลุผล
สัมฤทธิ์ 

6. เพ่ือให บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู ที่ได มำปรับใช ในกำรด ำรงชีวิต และกำรปฏิบัติงำน โดย
ตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำท มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยกันเสริมสร ำงควำมเจริญก ำวหน ำให กับองค์กร ชุมชน และ
สังคม 

 7. เพ่ือใช เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและข ำรำชกำรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ
ควบคูไ่ปกับระเบียบและกฎข อบังคับอ่ืนๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย   
1. คณะผู บริหำรท องถิ่น สมำชิกสภำท องถิ่น  
2. พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ ำงประจ ำ และพนักงำนจ ำงเทศบำล  
3. ผู น ำชุมชนต ำบลก อ  

 

5. วิธีด าเนินงาน 
1. จัดท ำโครงกำรเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงกำร 

  2. ประสำนงำนกับกลุ่มเป้ำหมำย  วิทยำกร  สถำนที่ด ำเนินกำรอบรม 
  3. ด ำเนินกำรฝึกอบรมตำมก ำหนดกำร 
  4. ประเมินผลโครงกำรทั้งก่อนและหลังกำรอบรม   

5. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให ผู บริหำรทรำบ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ตั้งแตว่ันที่ 31 มีนำคม ๒๕65 

 

7. สถานที่ด าเนินโครงการ  
ณ ห องประชุมเทศบำลต ำบลก อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 

 

8. งบประมาณ 
 ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2565  (หน ำที่ 79) แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและเสริมสร ำงคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับ
ผู บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ ำงเทศบำลต ำบลก อ  ตั้งงบประมำณไว  
10,000.- บำท  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู ที่ได รับไปปรับใช กับภำระงำนที่รับผิดชอบ 
2. ผู เข ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถน ำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ

ควำมรู  และประสบกำรณ์ที่ได รับไปปรับใช ในกำรปฏิบัติงำนและชีวิตประจ ำวันได อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถเป็นผู น ำด ำนคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กรได อย่ำงสร ำงสรรค์ 

3. ผู เข ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถใช หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ
ควำมรู  ประสบกำรณ์ท่ีได รับไปประยุกต์ใช ในกำรสร ำงควำมสำมัคคี ปรองดอง ควำมร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และ 
สำมำรถประสำนประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนให เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน
ได  อันจะน ำมำซึ่งประโยชน์สุขของประเทศชำติ และประชำชน 

4. ผู เข ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู ไปประยุกต์ใช ในกำรปฏิบัติงำน ปรับปรุงกำร
ท ำงำนให มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตระหนักและมีควำมส ำนึกในกำรบริกำรประชำชนมำกขึ้ น ผู มำรับ
บริกำรเกิดควำมม่ันใจและเชื่อถือไว วำงใจมำใช บริกำร 

5. ผู เข ำรับกำรอบรมมีควำมขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น รวมทั้งมี
ควำมสำมัคคีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

 

10. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
จ ำนวนผู เข ำร่วมโครงกำรไม่น อยกว่ำร อยละ 80 ของจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 
 

๑1. การติดตามประเมินผล  
1. ผู เข ำร่วมอบรมฯ ตอบแบบสอบถำมเพ่ือประเมินผลกำรเรียนรู ก่อนกำรฝึกอบรม  
2. ผู เข ำร่วมอบรมฯ ตอบแบบสอบถำมเพ่ือประเมินผลกำรเรียนรู หลังจำกกำรฝึกอบรม  
3. ประเมินจำกพฤติกรรมและปฏิกิริยำของผู เข ำรับกำรฝึกอบรม 
4. ภำพถ่ำยกิจกรรม 
5. วิเครำะห์และสรุปผลกำรประเมินรำยงำนให ผู บังคับบัญชำทรำบ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. งบประมาณที่ใช้ไป 
  เบิกจ่ำยตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2565  (หน ำที่ 79) แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ ตั้งงบประมำณไว  10,000.- บำท ใช ไป 10,000.- บำท  
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 1 ค่ำจ ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ขนำด 1.20X2.30 ม. จ ำนวน 1 ป้ำย 400.- 

2 ค่ำอำหำรกลำงวันพร อมน้ ำดื่มส ำหรับผู เข ำรับกำรฝึกอบรม คณะผู บริหำร,สมำชิกสภำฯ
พนักงำน ลูกจ ำงเทศบำลต ำบลก อ และผู น ำชุมชนต ำบลก อ จ ำนวน 1 วัน วันละ 1 มื้อ 
มื้อละ 60 บำท จ ำนวน 60 คน  

3,600.- 

3 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู เข ำรับกำรฝึกอบรม คณะผู บริหำร,สมำชิกสภำฯ,
พนักงำนและลูกจ ำงเทศบำลต ำบลก อ จ ำนวน 1 วัน/วันละ 2 มื้อ/มื้อละ 25 บำท 
จ ำนวน 60 คน 

3,000.- 

4 ค่ำตอบแทนวิทยำกรฝึกอบรมโครงกำรฯ จ ำนวน 2 คน ชั่วโมงละ 600.- บำท จ ำนวน 5 
ชั่วโมง 

3,000.- 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         (-หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) 10,000.- 
  
2. ทีมวิทยากร 
  1. นำยจีรศักดิ์  อธิยะ  (ท องถิ่นอ ำเภอลี้) 

    บรรยำยให ควำมรู เรื่อง -บทบำทหน ำที่ของผู บริหำรท องถิ่น สมำชิกสภำท องถิ่น และ   
พนักงำนเทศบำล 

 -กำรเสริมสร ำงและพัฒนำศักยภำพของผู บริหำรท องถิ่น สมำชิก
สภำท องถิ่น และพนักงำนเทศบำล 

  2. เจ ำอธิกำรอำรักษ์ญำณธมโฺม (วัดพระพุทธบำทดอยถ้ ำ ต ำบลแม่ลำน อ ำเภอลี้) 
บรรยำยให ควำมรู เรื่อง วินัย และกำรน ำคุณธรรม จริยธรรมมำใช ในกำรปฏิบัติงำนฯ 

 

3. สรุปผลประเมินโครงการฯ 
 

ตอนที่ 1 สรุปผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
1. ผู เข ำร่วมฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 25 คน คิดเป็นร อยละ 52.08 

รองลงมำเป็นเพศชำย 23  คน คิดเป็นร อยละ 47.92  โดยสรุปเป็นข อมูลได  ดังตำรำงที่ 1 
 

   ตารางท่ี 1 เพศ 
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชำย 23 47.92  
หญิง 25 52.08 
รวม 62 100 
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   2.  ผู เข ำร่วมฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นพนักงำนจ ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร อยละ 

41.47   รองลงมำเป็น พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ ำงประจ ำ จ ำนวน 14 คน  คิด
เป็นร อยละ 29.17  โดยสรุปเป็นข อมูลได  ดังตำรำงที่ 2 

  

   ตารางท่ี 2 ประเภทบุคลากร 
บุคลากร(ประเภท) จ านวน(คน) ร้อยละ 

คณะผู บริหำรท องถิ่น 4 8.33 
สมำชิกสภำเทศบำล 3 6.25 
พนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล ลูกจ ำงประจ ำ 14 29.17 
พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 7 14.58 
พนักงำนจ ำงเหมำบริกำร 20 41.47 

รวม 48 100 
 

 ตอนที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมฯ  
 จำกผู เข ำร่วมอบรมโครงกำรฯ ทั้งหมด 48 คน มีผู ร่วมตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ จ ำนวน 40 คน 
 

  2.1  ผู เข ำร่วมฝึกอบรมและตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด ำนกระบวนกำร 
ขั้นตอนกำรให บริกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร อยละ 48.75 รองลงมำคือ ในระดับมำก คิดเป็น 41.25 
โดยสรุปเป็นข อมูลได  ดังตำรำงที่ 3 
 

   ตารางท่ี 3 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ประเด็นความพึงพอใจ จ านวนความพึงพอใจ (คน) ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับความพึง
พอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

1. กำรประชำสมัพันธ์โครงกำรฯ 16 19 5 47.50 มำก 
2. ควำมเหมำะสมของสถำนท่ี 22 15 2 55.00 มำกที่สุด 
3. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 20 16 2 50.00 มำกที่สุด 
4. กำรจดัล ำดับขั้นตอนของกิจกรรม 20 16 2 50.00 มำกที่สุด 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ 50.63 มากที่สุด 
 

   
2.2  ผู เข ำร่วมฝึกอบรมและตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด ำนวิทยำกร อยู่

ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร อยละ 48.13 รองลงมำคือ ในระดับมำก คิดเป็นร อยละ 46.25  โดยสรุปเป็น
ข อมูลได  ดังตำรำงที่ 4 
 

   ตารางท่ี 4 ด้านวิทยากร 
ประเด็นความพึงพอใจ จ านวนความพึงพอใจ (คน) ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับความ
พึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

1. ควำมรอบรู ในเนื้อหำของวิทยำกร 22 17 1 55.00 มำกที่สุด 
2. ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู  22 17 1 55.00 มำกที่สุด 
3. กำรตอบค ำถำม 13 23 4 57.50 มำก 
4. ควำมเหมำะสมของวิทยำกรในภำพรวม 20 17 3 50.00 มำกที่สุด 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ 53.33 มากที่สุด 
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  2.3  ผู เข ำร่วมฝึกอบรมและตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในด ำนคุณภำพกำร
ให บริกำร ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร อยละ 48.50  รองลงมำคือ ในระดับมำก คิดเป็น 45.50 โดยสรุปเป็น
ข อมูลได  ดังตำรำงที่ 5 
  

ตารางท่ี 5 ด้านคุณภาพการให้บริการ (เนื้อหา/ความรู้ที่ได้จากการอบรมฯ) 
ประเด็นความพึงพอใจ จ านวนความพึงพอใจ (คน) ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับความพึง
พอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

1. ได รับควำมรู  แนวคิด ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ใหม่ๆ จำกกำรอบรม 

17 21 2 52.50 มำก 

2. สำมำรถน ำสิ่งที่ได รับจำกโครงกำร 
ไปใช ในกำรปฏิบัติงำน 

20 18 2 50.00 มำกที่สุด 

3. สิ่งที่ได รับจำกโครงกำร ตรงตำม
ควำมคำดหวัง 

18 20 2 50.00 มำก 

4. หัวข อ/เนื้อหำในกำรอบรม เอือ้ต่อ
กำรเรยีนรู และพัฒนำควำมสำมำรถ
ของผู อบรม 

20 17 3 50.00 มำกที่สุด 

5. ประโยชน์ท่ีได รับจำกโครงกำรฯ 
ครั้งนี ้

22 15 3 55.00 มำกที่สุด 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ 51.67 มากที่สุด 
 
  2.4  ผู เข ำร่วมฝึกอบรมและตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของ
โครงกำรฯ ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร อยละ 55.00 รองลงมำคือ ในระดับมำก คิดเป็น 37.50 โดยสรุปเป็น
ข อมูลได  ดังตำรำงที่ 6 
  

ตารางท่ี 6 ด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการฯ 
ประเด็นความพึงพอใจ จ านวนความพึงพอใจ (คน) ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับความพึง
พอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

ควำมพึงพอใจต่อภำพรวมของ
โครงกำร 

22 15 3 55.00 มำกที่สุด 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ 55.00 มากที่สุด 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  ผู เข ำอบรมไม่ได ให ข อคิดเห็นและข อเสนอแนะใดๆ  
 
4. ผลประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการฯ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

1 จ ำนวนผู เข ำร่วมโครงกำรไม่น อยกว่ำร อยละ 
80 ของจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 

ผู เข ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 48 
คน จำกกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 
60 คน คิดเป็นร อยละ 80 

√ 
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         ] 

 
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลก้อ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก้อ 
*********************************************** 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

D        นำงสำวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล 
     หัว หัวหน ำส ำนักปลัดเทศบำล 
          กล่ำวรำยงำนควำมเป็นมำ 
    ของ โครงกำร 

    น    ว่ำที่ร อยตรีชัยยุทธ  คุณำพรสุจริต 
          ปลัดเทศบำลต ำบลก อ 
          กล่ำวเปิดโครงกำรฯ 



       ความสนใจของ        
                       
                  
                          

          

                      
                   

           
                     

          ] 

       ความสนใจของ        
                       
                  
                          

          

                      
                    

          
                     

          ] 

 
   
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               นำยจีรศักดิ์  อธิยะ 
               ท องถิ่นอ ำเภอลี้ 

 บรรยำยให ควำมรู เรื่อง 
บทบำทหน ำที่ของ
ผู บริหำรท องถิ่น สมำชิก
สภำท องถิ่น และพนักงำน
เทศบำล 

 กำรเสริมสร ำงและพัฒนำ
ศักยภำพของผู บริหำร
ท องถิ่น สมำชิกสภำ
ท องถิ่น และพนักงำน
เทศบำล 

  เจ ำอธิกำรอำรักษ๋ ญำณธมฺโม 
เจ ำอำวำสวดัพระพุทธบำทดอยถ้ ำ 
 บรรยำยให ควำมรู เรื่อง 

วินัย และกำรน ำคุณธรรม 
จริยธรรมมำใช ในกำร
ปฏิบัติงำนฯ 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู เข ำอบรม รับกำรตรวจหำเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข ำรับกำรอบรมฯ 
 
      
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

ผู เข ำอบรมลงทะเบียนเข ำรับกำรฝึกอบรมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
คณะผู บริหำรฯ สภำชิกสภำฯ และพนักงำนเจ ำหน ำที่เทศบำลต ำบลก อ ร่วมกันท ำบุญ ข ำวสำร อำหำรแห ง ฯลฯ 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

       เริ่มพิธีกำรทำงสงฆ์ จุดธูป เทียน บูชำพระรัตนตรัย สวดมนต์ ประเคนขันศีล ขอศีล 5 จำกพระสงฆ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

      
 

เจ ำอธิกำร อำรักษ์ ญำณธมฺโม  (เจ ำอำวำสวัดพระพุทธบำทดอยถ้ ำ) 
บรรยำยธรรมเรื่อง วินัย และกำรน ำคุณธรรม จริยธรรมมำใช ในกำรปฏิบัติงำนฯ 



ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

   
 

   นำยจีรศักดิ์  อธิยะ (ท องถิ่นอ ำเภอลี้) 
บรรยำยให ควำมรู เรื่อง บทบำทหน ำที่ของผู บริหำรท องถิ่น สมำชิกสภำท องถิ่น และพนักงำนเทศบำล และ กำร

เสริมสร ำงและพัฒนำศักยภำพของผู บริหำรท องถิ่น สมำชิกสภำท องถิ่น และพนักงำนเทศบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


