
 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

โครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว  ประจําป 2561 

วันท่ี  25  มิถนุายน  2561 

ณ หองประชุม อาคารอเนกประสงคชั้น 3 เทศบาลนครตรัง 

 

 

 

 

 

 

โดย  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครตรัง 



สรุปผลการดําเนินงาน 

โครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว 

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

วัตถุประสงคโครงการ 

- เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลนครตรังมีจิตสํานึกในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตบริการสาธารณะเพ่ือใหประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการมคีวามพึงพอใจและไดรับประโยชนสูงสุด 

- เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริต โปรงใสของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

ของเทศบาลนครตรังใหเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 

 

เปาหมายโครงการ 

  - ผูบริหารเทศบาล 

  - สมาชิกสภาเทศบาล 

  - พนักงานเทศบาลล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางฯ 

 

การดําเนินงาน 

  - เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

-  เตรียมการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 

- ติดตอประสานงานกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ 

- ดําเนินงานตามโครงการ 

- สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

 



ประเภทกิจกรรม 

 จัดอบรมใหความรูในหัวขอ “สงเสริมจิตสํานึกการปฏิบัติงานอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล” 

บรรยายโดย นายราม วสุธนภิญโญ เจาพนักงานปองกันการทุจริตเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ

สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดตรัง และหัวขอ “จิตสาธารณะในการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล” 

บรรยายโดย นายสุเทพ หนูรอด ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผูเขารับ

การอบรมจํานวนทั้งสิ้น 70 คน ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม อาคารอเนกประสงคชั้น 3 

เทศบาลนครตรัง 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 มีผูเขารวมโครงการฯทั้งสิ้น 70 คน ประกอบดวย ผูบริหารจํานวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน    

2 คน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางจํานวน 67 คน 

 โดยใหผูเขารวมอบรมทําแบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ ซึ่งแบบประเมินความพึง

พอใจนี้แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 สถานภาพทั่วไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 

 สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการจํานวน 3 ดาน 

ไดแก ดานวิทยากร ดานความรูความเขาใจ และดานการนําความรูไปใช 

 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

โดยมื่อทําการประมวลผลจากแบบประเมินฯแลว ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจคาเฉลี่ยโดยภาพรวม   

อยูท่ี 4.01 (ระดับดีมาก) 

 

งบประมาณ 

 งบประมาณดําเนินการท้ังสิ้น 21,644 บาท 

 

 



ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน 

 กลุมเปาหมายในสวนของสมาชิกสภาเทศบาลไดรับความสนใจนอยเนื่องจากเปนการอบรมที่ใชเวลาตลอด

ทั้งวัน ผูเขารับการอบรมบางทานติดภารกิจจึงทําใหไมสามารถรับฟงการบรรยายจากวิทยากรไดตั้งแตตนจนจบ  

 

ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 

 ควรจัดใหมีกิจกรรมอื่นๆตอยอดจากการฝกอบรม เพื่อใหผูปฏิบัติหนาที่เกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน    

ตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

- ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลนครตรัง มีความตระหนัก และใหความสําคัญ

ในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรมในการบริหา และการปฏิบัติงาน มีจิตสํานึก คานิยมและ

วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตบริการสาธารณะเพื่อใหผูรับบริการมี

ความพึงพอใจและไดรับประโยชนสูงสุด 

- ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลนครตรังมีพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริต 

เพ่ือเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรวมพลังสรางนครตรังสีขาว ประจําป 2561 

วันที่ 25  มิถุนายน  2561   

ณ หองประชุม อาคารอเนกประสงคชั้น 3  เทศบาลนครตรัง 

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

พิธีเปดโครงการกลาวรายงานโดยนางจันทิพย รังสิปราการ รองปลัดเทศบาล และกลาวเปดโครงการฯโดย

นายแพทยรักษ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง 

 

 

 

 



การบรรยายในหัวขอ สงเสริมจิตสํานึกการปฏิบัติงานอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลบรรยายโดย นายราม วสุ

ธนภิญโญ เจาพนักงานปองกันการทุจริตเชี่ยวชาญ  รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา

จังหวัดตรัง 

 

 

 

 



การบรรยายในหัวขอ จิตสาธารณะในการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลบรรยายโดย นายสุเทพ หนู

รอด ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเคียน อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  

 

 
 

 
 

 
 

 



รายการ จํานวน รอยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
63 
27 

90 
10 

รวม 70 100 
2. อายุ ต่ํากวา 20 ป 

20 – 30 ป 
31 – 40 ป 
41 – 50 ป 
51 ปข้ึนไป 

0 
14 
18 
16 
19 

0 
21 
27 
24 
28 

รวม 70 100 
3. การศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตรี 

1 
0 

43 
26 

0 
0 

62 
38 

รวม 70 100 
 

ดานวิทยากร 
1. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากที่สุด 27 40 

ระดับมาก 42 60 
ปานกลาง 1 0 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 70 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.27 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 
ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับมากที่สุด 28 41 
ระดับมาก 41 59 
ปานกลาง 1 0 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 70 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.34 

 
3. การใชเวลาตามที่กําหนด 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากที่สุด 32 47 

ระดับมาก 37 53 
ปานกลาง 1 0 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 70 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.41 

 
4. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากที่สุด 22 31 

ระดับมาก 38 55 
ปานกลาง 9 14 

นอย 1 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 70 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.00 

 
 
 
 
 
 



ดานความรูความเขาใจ 
1. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอนการอรบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากที่สุด 3 5 

ระดับมาก 6 9 
ปานกลาง 38 54 

นอย 22 32 
นอยที่สุด 1 0 

รวม 70 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.91 

 
2. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลังการอรบรม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากที่สุด 14 21 

ระดับมาก 55 79 
ปานกลาง 1  

นอย 0  
นอยที่สุด 0  

รวม 70 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.10 

 
ดานการนําความรูไปใช 
1. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับมากที่สุด 13 18 

ระดับมาก 51 73 
ปานกลาง 6 9 

นอย 0 0 
นอยที่สุด 0 0 

รวม 70 100 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.01 

 



 สรุปคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยความพึงพอใจ รายละเอียด

ดังนี้ 

 

ลําดับ รายการ คาเฉลี่ย ระดับ 
1. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 4.27 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.34 มากที่สุด 

3. การใชเวลาตามที่กําหนด 4.41 มากที่สุด 

4. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 4.00 มาก 

5. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอนการอรบรม 2.91 ปานกลาง 

6. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลังการอรบรม 4.10 มากที่สุด 

7. สามารถนําความรูที่ไดรัยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 4.01 มาก 

คาเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.01 มาก 
 
 
 

 


