
 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน                                                                  
ที ่ กจ  71301/-                  วันที่   11  กุมภาพันธ์  2564   
เรื่อง รายงานการด้าเนินตานโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เรียน หัวหน้าส้านักปลัด/ปลัด อบต.ตะคร ้าเอน/นายก อบต.ตะคร ้าเอน 
 

  ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน ได้ด้าเนินการ
จัดท้านโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านอัตราก้าลังและการบริหารอัตราก้าลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566) เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางในการด้าเนินการจัดการพัฒนาฝึกอบรม
บุคลากร และเพ่ือด้ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป นั น 
  
  บัดนี  ได้ด้าเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  แล้ว งานการเจ้าหน้าที่ ส้านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน จึงขอรายงานฯ  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
           (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอรายงาน 
           (นางปวีณา  ดิษผล) 
                 นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ 
เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
............................................................................ 
        
        (นางณภัทร   โพธิพิพิธ) 
                หัวหน้าส้านักปลัด 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
.............................................................................   
        
                  (นายจินดา   เจเถื่อน) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
- ทราบ 
 
        (นายส้ารวย  อินทร์นะนิสา) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 



 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย  

และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency Assessment-ITA)ประจ าปี ๒๕64 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
วันศุกร์ท่ี  5  กุมภาพันธ์  2564  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักงานปลัด   

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน   
อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี    



รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้มีบทบาทส้าคัญและ
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
ทั งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส้าคัญในอันที่จะบ้าบัดทุกข์บ้ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั น  การที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส้านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท้าทุกสิ่ง  
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอกจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
โดยก้าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั งชาติต้านทุจริต”  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ปัจจุบัน  ไม่ใช้ต้าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  พ.ศ.2546  ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  รณรงค์และ
ส่งเสริมเรื่องความซื่อสัตย์  แก้กฎระเบียบที่เอื อต่อการทุจริต  ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
อย่างเคร่งครัด  ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  ได้ก้าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้
ประมวลขึ นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการ
และแนวทางปฏิบัติ  เพื่อเป็นเครื่องก้ากับความประพฤติของตน  ได้แก่ 

1. พึงด้ารงตนให้ตั งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมี
ความรับผิดชอบ   

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์

ของประชาชนเป็นหลัก  
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสร้างระบบ

ราชการให้ใสสะอาด  และสร้างจิตส้านึกในการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  และมีจิตส้านึกที่จะตอบสนอง
คุณแผ่นดินด้วยการกระทุทุกสิ่ง  เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  องค์การบริหารส่วนต้าบล



ตะคร ้าเอน  จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและความโปร่งใสในการด้าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment -ITA)  ประจ้าปี ๒๕64  ขึ น 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วินัยและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงาน 
  2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมีความ
เจริญก้าวหน้ามากขึ น 

3.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส้านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่  มี
พฤติกรรมที่สร้างสรรค์  มีจิตส้านึกต่อหน้าที่  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง  
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันศุกร์ที่  5  กุมภาพันธ์  2564   
 

๕. สถานที ่
 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

๖. วิทยากร  
 นายจินดา   เจเถื่อน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน  
 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่  ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน อ้าเภอท่ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี 
 

๙. ผลที่คาดจะได้รับ 
  1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วินัยและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงาน 
  2. ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถน้าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ น 

3.  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส้านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  มีจิตส้านึกต่อหน้าที่  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการ
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

1. ผลที่ได้จากการด้าเนินงานในเชิงปริมาณ   คือ   ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  จ้านวน  71  คน  
เข้ารับการอบรม  จ้านวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.54 



2. ผลที่ได้จากการด้าเนินงานในเชิงคุณภาพ   คือ     ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีความสนใจและใส่
ใจในสุขภาพของตนเอง  (น้ามาจากแบบประเมินข้อ  4) ดังนี     

-   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมากที่สุดและระดับมาก  
จ้านวน  41  คน  คิดเป็นร้อยละ  97.62 

-  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในระดับปานกลาง  น้อย  และน้อย
ที่สุด จ้านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.38     

3. ผลที่ได้จากการด้าเนินงานในเชิงประโยชน์   คือ    ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสามารถน้าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้  (น้ามาจากแบบประเมินข้อ  5)  ดังนี     

-  สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับมากที่สุดและระดับมาก  จ้านวน  40  คน  
คิดเป็นร้อยละ  95.23  

-  มีสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด จ้านวน  
2  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.76 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

     (ลงชื่อ)............................... .............................ผู้รายงาน      
                              (นางปวีณา   ดิษผล)                    
                           ต้าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ  
 
      

 
      (ลงชื่อ)...............................................................ทราบ 
                            (นางณภัทร   โพธิพิพิธ) 
               ต้าแหน่ง   หัวหน้าส้านักปลัด 
 
 
          
 

     (ลงชื่อ) ..............................................................ทราบ 
                        (นายจินดา   เจเถื่อน) 
                       ต้าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
 
 

 
     (ลงชื่อ).......................................... .....................ทราบ 
                            (นายส้ารวย   อินทร์นะนิสา) 
              ต้าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรม   

เก็บแบบประเมินได้  จ้านวน  42  คน 
1. ล าดับขั นตอนการจัดท าโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ้านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  61.90 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ้านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.71 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ้านวน    1  คน  คิดเป็นร้อยละ    2.38 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ้านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.61 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ้านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  50 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ้านวน    1  คน  คิดเป็นร้อยละ    2.38 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

3. ความเหมาะสมของการจัดท าโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ้านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.67 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ้านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  28.57 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ้านวน    2  คน  คิดเป็นร้อยละ    4.76 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ้านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.67 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ้านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.95 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ้านวน    1  คน  คิดเป็นร้อยละ    2.38 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

5. สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ้านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  59.52 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ้านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.71 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ้านวน    2  คน  คิดเป็นร้อยละ    4.76 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 
 



6. ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ้านวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.67 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ้านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.95 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ้านวน    1  คน  คิดเป็นร้อยละ    2.38 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ้านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 

 


