
 

 
 
 
 
 

ส�วน ก. ข	อมูลท่ัวไปของผู	ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ ชาย   ๒๓  คน   คิดเป�นร�อยละ  51.11   

หญิง   ๒2   คน   คิดเป�นร�อยละ  48.89   
จากจํานวนผู�เข�าอบรมท้ังสิ้น  ๔5 คน  

๒.  อายุ 
อายุ  50 ป0 ข้ึนไป   คิดเป�นร�อยละ   31.11  
อายุ  40-๔9 ป0   คิดเป�นร�อยละ   53.33  
อายุ  30-39 ป0   คิดเป�นร�อยละ   15.56   
อายุ  ตํ่ากว8า 30 ป0 คิดเป�นร�อยละ     0   

๓.        ระดับการศึกษา  สูงกว8าระดับปริญญาตรี  ร�อยละ 22.22     
ปริญญาตรี    ร�อยละ 42.22    

    ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย ร�อยละ 20       
    ระดับมัธยมศึกษา ม.ต�น  ร�อยละ 15.56       
    ระดับประถมศึกษา  ร�อยละ   0       
ส�วน ข. ความรู	ท่ีจะได	จากการฝ!กอบรม 

รายการประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

๑. ท8านคิดว8าจะได�รับความรู� แนวคิด ทักษะ จากการฝ?กอบรมฯ เพียงใด 4.07 มาก 

๒. การฝ?กอบรมครั้งนี้เสริมสร�างแนวคิดและพฤติกรรมในทางท่ีดีเพียงใด 4.07 มาก 

๓. ท8านคิดว8าเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเป�นประโยชนFและสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในหน�าท่ีเพียงใด 

4.21 มาก 

๔. ท8านคิดว8าการฝ?กอบรมฯ ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคFเพียงใด 3.79 มาก 

๕. ระยะเวลาในการฝ?กอบรมฯ เหมาะสมเพียงใด 3.93 มาก 

๖. โดยภาพรวมของการจัดฝ?กอบรมฯ ครั้งนี้เหมาะสมเพียงใด 3.86 มาก 

๗. ท8านได�รับความรู�เข�าใจเก่ียวกับการฝ?กอบรมฯ เพียงใด 3.86 มาก 

๘. ท8านสามารถนําความรู�ท่ีได�รับจากการฝ?กอบรมฯ ไปประยุกตFใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.14 มาก 

ส�วน ค. ข	อคิดเห็นและข	อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
- ควรจะหาวิทยากรมากประสบการณFมาบรรยาย 
- ควรจัดให�มีเอกสารควบคู8ในการจัดอบรม 
- วิทยากรควรแบ8งเวลาบรรยายให�เหมาะสมและควรมีหลายท8าน 
- ปรับ Mindset ให�รู�จักให�คืนสู8สังคม 
- น8าจะมีการจัดอบรมให�ความรู�อีก 

สรุปผลการประเมินฯโดย 
งานการเจ	าหน	าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลป1าติ้ว 

 

สรุปแบบประเมิน “ก�อน” การฝ!กอบรม 
โครงการฝ!กอบรมการเสริมสร	างวัฒนธรรมองค7กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

การป9องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค7กรภาครัฐ  
การดําเนินการทางวินัย เพ่ือป9องกันการทุจริตในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  

ของหน�วยงานเทศบาลตําบลป1าติ้ว อําเภอป1าติ้ว จังหวัดยโสธร  
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลป1าติ้ว 

วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 



 

 

 
 
 
 
 
 

ส�วน ก.  ข	อมูลท่ัวไปของผู	ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ ชาย   ๒๓  คน   คิดเป�นร�อยละ  51.11   

หญิง   ๒2   คน   คิดเป�นร�อยละ  48.89   
จากจํานวนผู�เข�าอบรมท้ังสิ้น  ๔5 คน  

๒.  อายุ 
อายุ  50 ป0 ข้ึนไป   คิดเป�นร�อยละ   31.11  
อายุ  40-๔9 ป0   คิดเป�นร�อยละ   53.33  
อายุ  30-39 ป0   คิดเป�นร�อยละ   15.56   
อายุ  ตํ่ากว8า 30 ป0 คิดเป�นร�อยละ     0   

๓.        ระดับการศึกษา  สูงกว8าระดับปริญญาตรี  ร�อยละ 22.22     
ปริญญาตรี    ร�อยละ 42.22    

    ระดับมัธยมศึกษา ม.ปลาย ร�อยละ 20       
    ระดับมัธยมศึกษา ม.ต�น  ร�อยละ 15.56       
    ระดับประถมศึกษา  ร�อยละ   0       

ส�วน ข.  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการฝ!กอบรม 

รายการประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

๑. การถ8ายทอดความรู�ของวิทยากร มีความชัดเจน 3.59 ดีมาก 

๒. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 3.65 ดีมาก 

๓. การใช�เวลาตามท่ีกําหนดไว� 3.47 มาก 

๔. การตอบข�อซักถามในการฝ?กอบรม 3.53 ดีมาก 

 

ส�วน ค.  ความรู	ท่ีได	จากการฝ!กอบรม 

รายการประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

๑. ท8านคิดว8าจะได�รับความรู� แนวคิด ทักษะ จากการฝ?กอบรมฯ เพียงใด 4.47 มาก 

๒. การฝ?กอบรมครั้งนี้เสริมสร�างแนวคิดและพฤติกรรมในทางท่ีดีเพียงใด 4.41 มาก 

๓. ท8านคิดว8าเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเป�นประโยชนFและสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในหน�าท่ีเพียงใด 

4.53 มากท่ีสุด 

๔. ท8านคิดว8าการฝ?กอบรมฯ ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคFเพียงใด 4.47 มาก 

๕. ระยะเวลาในการฝ?กอบรมฯ เหมาะสมเพียงใด 4.47 มาก 

๖. โดยภาพรวมของการจัดฝ?กอบรมฯ ครั้งนี้เหมาะสมเพียงใด 4.65 มากท่ีสุด 

๗. ท8านได�รับความรู�เข�าใจเก่ียวกับการฝ?กอบรมฯ เพียงใด 4.65 มากท่ีสุด 

๘. ท8านสามารถนําความรู�ท่ีได�รับจากการฝ?กอบรมฯ ไปประยุกตFใช�ในการ
ปฏิบัติงาน 

4.71 มากท่ีสุด 

สรุปแบบประเมิน “หลัง” การฝ!กอบรม 
โครงการฝ!กอบรมการเสริมสร	างวัฒนธรรมองค7กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

การป9องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค7กรภาครัฐ  
การดําเนินการทางวินัย เพ่ือป9องกันการทุจริตในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  

ของหน�วยงานเทศบาลตําบลป1าติ้ว อําเภอป1าติ้ว จังหวัดยโสธร  
ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลป1าติ้ว 

วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
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ความรับท่ีท�านได	รับจากการฝ!กอบรมฯ 
 เท8าเดิม     ๐ % 
 เพ่ิมข้ึน  ๑๐๐ %  
 
ข	อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 - องคFกร (เทศบาล) ปรับใช�สื่อ IT เข�ากับสถานการณFได�ดีมาก ตามสถานการณFโควิดในป\จจุบัน 
 - ถ�าสถานการณFโควิดดีข้ึน เห็นสมควรจัดฝ?กอบรมฯนอกสถานท่ี หรือร8วมกับส8วนราชการอ่ืนๆ 
 - เห็นควรอบรมให�เป�นประจําป0 

 
ส�วน ง.  ท�านคิดว�าการเข	ารับการฝ!กอบรมครั้งนี้ ท�านและหน�วยงานของท�านได	รับประโยชน7อย�างไร หรือไม� 
 -  เกิดประโยชนFอย8างมาก   94 % 

-  เกิดประโยชนFพอสมควร  6 % 
 -  ไม8เกิดประโยชนFตามท่ีคาดคิด  ๐ % 

-  ไม8แน8ใจ    ๐ % 
 
ส�วน จ.  ข	อคิดเห็นและข	อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - เห็นควรมีโรงเรียนพัฒนา/ปรับพฤติกรรมผู�ท่ีจะเป�นผู�นําและหรือผู�บริหาร ส8วนราชการคือผู�ท่ีผ8าน        
การประเมิน  EQ CG MQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินฯโดย 
งานการเจ	าหน	าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลป1าติ้ว 


