
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   งานธุรการ กองคลัง สังกัดเทศบาลเมืองเดชอุดม   โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๐๒๐๓                                        

ที ่  อบ ๕๓๘๐๕/   วันที่     ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔           

เรื่อง   รายงานผลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการเงิน การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้ ประจ าปี

 งบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง 

ตามที่ งานธุรการ กองคลัง เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากร

ด้านการเงิน การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยจัด

ฝึกอบรมในสถานที่ ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการ

ดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 มีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของส านัก/กองต่าง ๆ เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว 
จ านวนทั้งสิ้น ๔๐ คน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะเวลา ๑ วัน 

๒. สรุปหัวข้อการบรรยาย/วิทยากร 

 ๒.๑ ประธานในพิธีเปิด โดย นายวุฒินันท์  เทียมสุวรรณ  นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม 

 ๒.๒ บรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๑” โดย นางสาวธันยพร  สาธุภาค ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒.๓ บรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒” โดย นางสาวธันยพร  สาธุภาค ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและ

การตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒.๔ บรรยายหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๕๙” โดย นางสาวธันยพร  สาธุภาค 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

/๒.๕ บรรยาย... 
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 ๒.๕ บรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์การด าเนินการจัดจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา

บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นางสาวธันยพร  สาธุภาค ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการ
ตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒.๖ บรรยายหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (ว๑๑๙)”  โดย นางสาวธันยพร  
สาธุภาค ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒.๗ บรรยายหัวข้อ “การจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และการจัดท าราคากลาง รวมไปถึงคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการที่
เก่ียวข้องกับการซื้อหรือการจ้างและหน้าที่ของคณะกรรมการ” โดย นางสาววิชชดา  เจริญชัย ต าแหน่ง นักวิชาการ
เงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒.๘ บรรยายหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่

รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และหนังสือที่เก่ียวข้อง (ว ๘๔๕)” โดย นางสาววิชชดา  เจริญ
ชัย ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒.๙ บรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒” โดย นางสาว
วิชชดา  เจริญชัย ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 

๓. สรุปการประเมินผลโครงการ 

 การด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการเงิน การพัสดุ และการจัดเก็บ
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ท าการส ารวจแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจจากผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จากแบบสอบถามออนไลน์ (e-Form) ๔๐ คน แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแบบประเมินจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ ช่วงอายุ และ
ระดับการศึกษา ซึ่งจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามเพศชายเข้าร่วม ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ เพศหญิงเข้า
ร่วม ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ อายุของผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๔๗.๕ ระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ยจะอยู่ระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 

 ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 

 เป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอนถามออนไลน์ (e-Form) สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการว่ามีความพึงพอใจอย่างไรต่อการด าเนินโครงการ โดยวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน 

                  /4 ด้าน... 





     รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการเงิน การพัสด ุและการจัดเก็บรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 


