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สรุปผลการด าเนินการ 

โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ฝึกอบรมวันที่  13  กันยายน  2562 

ณ ห้องประชุมชั้นล่าง ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

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

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน 

                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ลดน้อยลงเนื่องจาก
ผลกระทบในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจที่ตกต่ า คนในสังคมต้องเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป        
และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  และปัญหาการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ก่อให้เกิดการหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย 

เทศบาลเมืองจันทบุรีจึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการ เพ่ือปลูกจิตส านึกความประพฤติ
ของข้าราชการ สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  ยึดถือเป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างาน สร้างความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจ      
แก่ผู้รับบริการและประชาชน  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา 
ต่อประชาชนและต่อสังคม  และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  ประกอบกับการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมด้านมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) และการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐ ในคุณลักษณะที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติ  ซึ่งปรากฏว่าพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี ส่วนมากยังไม่เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรม
ดังกล่าวอย่างแท้จริง และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ ก.ท.จ.
จันทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  การรักษาวินัยและด าเนินการทางวินัย เพ่ือให้พนักงานเทศบาล        
และพนักงานจ้างยึดถือเป็นแบบแผนในการควบคุมความประพฤติ และต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้าม
และข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ได้ตระหนักในการเป็นข้าราชการและพนักงานจ้างที่ดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวินัยของข้าราชการและพนักงานจ้าง เพ่ือ
เป็นเครื่องมือก ากับ  ความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างาน  
สร้างความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการ   
ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคม ป้องกันการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
และการทุจริตต่อหน้าที่ และเพ่ือให้การขับเคลื่อนท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล 
“ประเทศไทย 4.0”  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองจันทบุรี  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2. วัตถุประสงค ์   
1. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต 
2. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้คุณธรรม 

จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต 
3. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและ

กฎหมาย  ป้องกันการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานและการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีที่ปฏิบัติงานด้าน

การให้บริการประชาชน จ านวนประมาณ  8๐  คน 

๔. วิธีด าเนินการ 
การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   
โดยวิทยากร จากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดจันทบุรี 

๕. วัน / เวลา และสถานที่จัดโครงการ 

วันที่  13  กันยายน  ๒๕๖2 เวลา ๐9.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมชั้นล่าง                  
ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี  

๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองจันทบุรี 

๗. งบประมาณ 
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ ม ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

8. การติดตามประเมินผล 

  1. แบบประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม 

  2. รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  ผู้ที่ผ่านการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใส 

2. ผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าไปปฏิบัติ       
ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
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3. ผู้ที่ผ่านการอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้คุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้   

ในการปฏิบัติงาน การด ารงชีวิต 
4. ผู้ที่ผ่านการอบรม มีภูมิคุ้มกันในจิตใจ  สามารถเผชิญปัญหาที่ท าลายหลักศีลธรรมอย่างรู้   

เท่าทันอันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และเลือกกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลัก           
แห่งคุณธรรมและจริยธรรม 

5. ผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับแก่ผู้อ่ืน และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
แก่ประชาชน 

6. ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย  ไม่มีการประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงานและการทุจริตต่อหน้าที่ 
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สรุปงบประมาณในการเบิกจ่าย 

 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

1. ค่าวัสดุส านักงาน 
    (กระดาษถ่ายเอกสาร , ปากกาลูกลื่น , ซองใส่เอกสาร) 2,120  บาท           
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    3,325  บาท 
3. ค่าดอกไม้สดตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม       900    บาท 
4. ค่าป้ายผ้าไวนิล         600  บาท 
5. ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท)  1,800  บาท  
 
รวมเป็นเงิน  8,745  บาท  (แปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
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 รายช่ือคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สร้างคุณธรรมแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้  

 ที่ปรึกษาโครงการ  ประกอบด้วย 
 1. นางสุกานดา  สุทธิพัฒนกุล  นายกเทศมนตรี    
 2. นายวรวิทย ์  พูลสวัสดิ์  รองนายกเทศมนตรี   
 3. นางตุลา  อุนพงศ์ถาวร  รองนายกเทศมนตรี   
 4. นายวิรัตน ์  บุญส่ง   รองนายกเทศมนตรี   
 5. นายยุคล  พิสมยรมย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายยุทธนา  อยู่สวัสดิ์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 
 คณะท างาน  ประกอบด้วย  
 7. นายสมพงษ์  ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาล             ผู้อ านวยการโครงการ
 8. นายชวน  ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาล                รองผู้อ านวยการโครงการ
 9. นางอังสนา  รักความสุข รองปลัดเทศบาล             รองผู้อ านวยการโครงการ 
 10. นายไพรัช  อดิการกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล          ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน 
 11. นางปาณิสรา  ศิริเพ็ง   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ           ผูช้่วยผู้ควบคุมงาน
 12. น.ส.ศุภรดา  พุทธจร  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่           เจ้าหน้าที่  
 13. นางอภิญญา  สัตยาอภิธาน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    เจ้าหน้าที่ 
 14. นางจิราพร  ศรีทรงเมือง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    เจ้าหน้าที่  
 15. น.ส.ผ่องนภา    อยู่หาญ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  เจ้าหน้าที่  
 16. นางเบญญาภา   เพ่งจินดา พนักงานจ้างตามภารกิจ          เจ้าหน้าที่  
  17. น.ส.ปุณฑริกา         บญุเมือง           พนักงานจ้างทั่วไป          เจ้าหน้าที่ 
 
 ผู้เข้ารับการอบรม  ประกอบด้วย 
 18. นางสุภาพร  นามไร่   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

19. นางปวริศา  กาญจนกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 20. นางอชิรญาณ์  บุญเจริญ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 21. นางนวลจันทร ์ แซ่ลิ้ม   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

22. น.ส.วีรากร  วิเศษฤทธิ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 23. น.ส.อรวรรณ แสงเรือง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

24. นางศิรโสภิต  ถนอมศักดิ์  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ  
 25. น.ส.โรซล ี  ลออสิทธิภิรมย์  เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน  
 26. น.ส.ศรัญญา  สิทธิ์กวิน  เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน   
 27. น.ส.จารุนันท์   อภิชาตวณิชย์  นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
 28. นายตรีเทพทศพร   กรีพละ   นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ 
 29. นายพิสิษฐ์  สังข์ทอง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 30. นางกนกวรรณ ช่างจัด   ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
 31. นางทิพย์วรรณ อ่ิมผ่อง   ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
 32. นางสมลักษณ์ คชาสัมฤทธิ์  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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 33. นางพิมฉัตร์  เพ่ิมศิรินวโชติ  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
 34. นายสมศักดิ์  ประดิษฐ์ศิลป์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 35. น.ส.ทัศนันท์  บุญเสวก  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  
 36. น.ส.ณัฐชา  ทรัพย์มาก  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
 37. นางรวีวรรณ  จตุรพรโอภากุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 38. น.ส.พิทยา  นิลดี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 39. นางนพรัตน์  ช่างสลัก   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
 40. น.ส.ศิวพร  คณาภิบาล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
 41. นางวรรณา  รุ่งเลิศเรืองกิจ  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 42. นางอัมพรรัตน์ สีหนาท   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 43. นางสินีนาฏ  พงศ์พุทธชาด  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
 44. นางสมลักษณ์ ศรส าราญ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
 45. นางบุนนาค  นาคงาม   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
 46. น.ส.ผุสด ี  สว่างวรรณ์  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
 47. นางบุษรา  เขมะบาล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 48. น.ส.ชัญญานุช ทัศนา   นักวิชาการคลังช านาญการ 
 49. น.ส.ภารดี  กัญญา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
 50. นางจิตรา  ก ามะหยี่  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
 51. น.ส.พรพรรณ ท าสวน   นักวิชาการคลังช านาญการ 
 52. นางธนพร  ใบเขียว   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 53. นายภูมิรพี  เพ็ชร์กุล   นายช่างโยธาช านาญงาน   
 54. น.ส.ชุติมา  ภาคการ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 55. น.ส.ปาริชาต ิ วิไลสมสกุล  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  
 56. น.ส.กิตติยา  ชัยชนะ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
 57. น.ส.พิชญ์สิน ี พันธุ์มณี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 58. น.ส.ดวงพร  สุริยะโชติ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 59. นายนครินทร์ วัฒนอังกูร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 60. นายศุภณัฐ  วิจารณ์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 61. น.ส.วิไล  ธรรมวิริยะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 62. น.ส.ภัณฑิลา หอมเกษร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 63. นายศักดา  ยางนึก   นายช่างโยธาช านาญงาน 
 64. นายวีรากร  วัฒนอังกูร  นายช่างโยธาช านาญงาน 
 65. นายชัยวัฒน์  ปีเจริญ   วิศวกรโยธาช านาญการ  
 66. นายภาณุรัตน์ เมืองมุงคุณ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 67. นางรัชน ี  รักศิลป์   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
 68. น.ส.จิตนภา  กว้างมาก  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 69. นายกมล  สุดจิตร์   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 70. นายณัฐพร  เรืองโรจน์  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 71. นางดวงฤทัย พนมไทย  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 72. น.ส.ณัฏฐนันท ์ นายร้อยบุญที  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
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 73. นายรวิกร  คงขวัญ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
 74. น.ส.ณัฐธดา  ธนะมูล   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 75. นายวิสฐิ  งามกิจ   ลูกจ้างประจ า 
 76. นางสงกรานต์ ทาหาวงษ์  ลูกจ้างประจ า 
 77. นายวิชยา  เสาวรส   ลูกจ้างประจ า 
 78. น.ส.สมหญิง  โชติผล   ลูกจ้างประจ า 
 79. นายสมชาติ  บรรลุขันติกุล  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 80. นายสมโภชน ์ กูรมะสุวรรณ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 81. นายศักดิ์ชัย  ครองสวัสดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 82. น.ส.นันทิกา  ชาวแกลง  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 83. น.ส.วลัยพร  กตัญญู   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 84. น.ส.จิราภรณ ์ รื่นอารมย์  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 85. นายวีรพงษ์  พงษ์สังกา  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 86. นางมุกดา  คุ้มทรัพย์  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 87. นางสุจิตรา  จริยภิญโญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 88. น.ส.ธีรารัตน ์ ศรีจรัส   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 89. นายณัฏฐ์คณิน น้อยพันธ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 90. น.ส.วรรณนภา ศรีประสม  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 91. น.ส.รุจิรา  รัตนสุวรรณ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 92. น.ส.ณัฏฐพัชร์ มาลีผล   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 93. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์แก่น  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 94. น.ส.สุกัญญา สังวาลเพชร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 95. น.ส.อัจฉราภรณ์ พลอยชาติตระกูล พนักงานจ้างตามภารกิจ    

96. น.ส.ชยากร  รัตนาธรรม  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
97. นางรุ่งนภา  บุญบริสุทธิ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
98. น.ส.ประภัสสร บริบุญ   พนักงานจ้างทั่วไป 
99. น.ส.กมลทิพย์ สีสด   พนักงานจ้างทั่วไป 
100. น.ส.ลลิตา  สาทรกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป 
101. น.ส.ศริญญา เวียงค า   พนักงานจ้างทั่วไป 
102. นายธเนษฐ พูลชัย   พนักงานจ้างทั่วไป 
103. นายพรชัย  จุลมกร   พนักงานจ้างทั่วไป 
104. นายจารึก  เนินหาด   พนักงานจ้างทั่วไป 
105. นางปัทมาพร พูลชัย   พนักงานจ้างทั่วไป 
106. น.ส.ฐิติพร  ศรีธา   พนักงานจ้างทั่วไป 
107. น.ส.มินทร์ลิตา วิรุณกนกศิริรัฐ  พนักงานจ้างทั่วไป 
108. น.ส.ภัทราภรณ ์ พวงทอง   พนักงานจ้างทั่วไป 
109. น.ส.สมฤดี  วงเวียน   พนักงานจ้างทั่วไป 
110. นายสุรชาต ิ เนียมสะอาด  พนักงานจ้างทั่วไป 
111. นายอิทธิพัฒน์ โกศการิกา  พนักงานจ้างทั่วไป 
112. นายกฤษฎา ทองลา   พนักงานจ้างทั่วไป 
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113. นายภาคิน  อานามวัฒน์  พนักงานจ้างทั่วไป 
114. นายประธาน วงศ์นาป่า  พนักงานจ้างทั่วไป 

 115. นายเกษมพัฒน์   สุวรรณ   พนักงานจ้างทั่วไป  
 116. นายวสันต์  เทียมอยู่เย็น  พนักงานจ้างทั่วไป    

117. นายก้องหล้า  หัตถกี   พนักงานจ้างทั่วไป 
 118. นายเอกพงษ์ เอกจีน   พนักงานจ้างทั่วไป 

119. นายสมศักดิ์   ปัญญาไหว  พนักงานจ้างทั่วไป   
 120. นายสุทธิชัย   วิสพันธ์   พนักงานจ้างทั่วไป  
 121. นายปักษิณ     กิจจานนท์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 122. นายสุริยพงศ์   บ ารุงพันธุ์  พนักงานจ้างทั่วไป  
 123. นายวีระพล    แก้วน้อย  พนักงานจ้างทั่วไป 
 124. น.ส.กานต์พิชชา ด ารงชีพ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 125. นายนพพงษ์ รัชต์จันทร์  พนักงานจ้างทั่วไป 
  126. น.ส.นันทนา พูลพิทักษ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 127. นายชยากรณ์ คงรอด   พนักงานจ้างทั่วไป 
 128. นายฐิติพงศ์ อาจิณภัทรา  พนักงานจ้างทั่วไป 
 129. น.ส.รพีพันธ์ สุธาโร   พนักงานจ้างทั่วไป 
 130. น.ส.ฐิตาภา เจริญศรีสุข  พนักงานจ้างทั่วไป 
 131. น.ส.สวุิภา  ช านาญชล  พนักงานจ้างทั่วไป 
 132. น.ส.ปนัดดา อภิบาลศรี  พนักงานจ้างทั่วไป 
 133. น.ส.จิรภิญญา จตุรพรโอภากุล  พนักงานจ้างทั่วไป 
 134. นายธนากร บัวคลี่   พนักงานจ้างทั่วไป 
 135. น.ส.ณฐธร  เจริญวัย   พนักงานจ้างทั่วไป 
  136. น.ส.วรางคณา โควังชัย   พนักงานจ้างทั่วไป 
 137. น.ส.สมฤทัย เนินไชย   พนักงานจ้างทั่วไป 
 138. น.ส.ธนพร  บุญชูกุศล  พนักงานจ้างทั่วไป 
 139. นายปิยพล  เหมือนค า  พนักงานจ้างทั่วไป 
 140. น.ส.นิรมล  พรมมายนต์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 141. น.ส.อารียา ชาวนา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 142. น.ส.กนกกานต์ ฤกษ์งาม   พนักงานจ้างทั่วไป 
 143. นายนุพงศ์  บุญมี   พนักงานจ้างทั่วไป 
 144. น.ส.ณัฐริกา พูลสวัสดิ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
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ก าหนดการพิธีเปิด 
โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วันที่  13  กันยายน  2562  เวลา  08.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้นล่าง ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
เทศบาลเมืองจันทบุรี 

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

วันศุกร์ที่  13  กันยายน  2562 
เวลา  08.30 – 08.45 น. - ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
เวลา  08.45 – 09.00 น. - พิธีเปิดโครงการฯ โดยนางสุกานดา  สุทธิพัฒนกุล 
      นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิธี 
      นายสมพงษ์  ภิรมย์ชม  ปลัดเทศบาล  กล่าวรายงาน 
      นางสุกานดา  สุทธิพัฒนกุล  นายกเทศมนตรี  กล่าวเปิดโครงการฯ 
เวลา  09.00 – 10.45 น. - รับฟังการบรรยายและแนวคิด “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 
      การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร” บรรยายโดย 
      วิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดจันทบุรี 
เวลา 10.45 – 11.00 น. - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. - รับฟังการบรรยายและแนวคิด “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 
      การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร” บรรยายโดย 
      วิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดจันทบุรี (ต่อ) 
เวลา 12.00 น.   - ปิดโครงการอบรมฯ 
 
 
        ********************************************** 
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สรุปผลการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรม : วันที่  13  กันยายน  2562 
 แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้นล่าง ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี 

- ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย นายสมพงษ์  ภิรมย์ชม  ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

ของการฝึกอบรมฯ 
- ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดย นางสุกานดา  สุทธิพัฒนกุล  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี 
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 การบรรยายและให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร”  โดยนายภูวดล  เหล็กด า  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
จากส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดจันทบุรี 
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รูปภาพประกอบ 
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สรุปผลการประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม 

สรุปผลการประเมินก่อนฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรมจ านวน 107  คน (คิดเป็นร้อยละ) 
 

หัวข้อการประเมิน 
 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. หัวข้อการอบรม และเนื้อหาสามารถ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

15.88 60.74 20.56 2.80 - 

2. เอกสารในการอบรมสอดคล้องและ
เหมาะสมกับหัวข้อในการอบรม 

8.41 76.63 14.95 - - 

3. ท่านคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จาก
การอบรม 

4.67 65.42 28.03 1.86 - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. เอกสารเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม มีความชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 
2. หัวข้อการอบรม น ามาปรับใช้ต่อการปฏิบัติงานได้  
 

สรุปผลการประเมินหลังการฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรมจ านวน 107  คน (คิดเป็นร้อยละ)  

 

หัวข้อการประเมิน มากที่สุด มาก 
 

ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. เนื้อหาในการอบรมน่าสนใจ สามารถน ามาใช้      
    ในการปฏิบัติงาน 

3.92 50.46 10.28 - - 

2. ความชัดเจนและการรับรู้จากการถ่ายทอด   
    เนื้อหา 

20.56 50.46 27.10 1.86 - 

3. ความเหมาะสมและเวลาที่ใช้ในการอบรม 31.77 57.00 11.21 - - 
4. การแนะน าและการตอบข้อซักถามของ           
   วิทยากร 

7.47 55.14 37.38 - - 

5. เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 23.02 50.81 26.16 - - 
6. การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการ   
   ฝึกอบรม 

- 48.59 51.40 - - 

7. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เป็นไป   
   อย่างสุภาพและเหมาะสม 

9.34 53.27 37.38 - - 

8. การบริการด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง 6.54 39.25 52.33 1.86 - 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. วิทยากรบรรยายได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจและชัดเจนในหัวข้อการบรรยาย และมีกิจกรรมร่วมเล่นระหว่างการอบรม 
2. การอบรมโดยภาพรวม เช่น วิทยากร , เอกสาร , อุปกรณ์ , อาหารว่าง ฯลฯ มีความเหมาะสมเป็นอย่างดี 
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