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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

ประจ าเทศบาลต าบลอุโมงค์  
๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 





วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   
   
  ๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลอุโมงค์ ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ความรู้ด้านการจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ท่ีมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   



วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๓. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน
ให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
  ๔. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ใน
ระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความช านาญ
ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



เป้าหมาย                

 เชิงคุณภาพ   เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภยัเบื้องต้น   

        เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  

 เชิงปริมาณ   จิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลต าบลอุโมงค์ จ านวน ๘๕ คน และผู้  
      สังเกตการณ์ (นักเรียนจิตอาสา) จ านวน ๑๐ คน  
        มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑๙ คน  
ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ 
           วันที ่๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ เทศบาลต าบลอุโมงค์  
 

งบประมาณ 
     เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โอนไปต้ังจ่าย
รายการใหม่ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานริ
หารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ต้ังไว้  ๒๘๖,๒๐๐  บาท  เบิกจ่ายตามจริงท้ังสิ้น ๑๐๖,๙๕๓  บาท  



ประโยชน์ที่ได้รับ 
     ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน 
  ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ เมื่อเกิดสาธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย 
  ๓. กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่มีความเข้มแข็งยั่งยืน 
 



ภาพกิจกรรม 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

ประจ าเทศบาลต าบลอุโมงค ์
๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ เทศบาลต าบลอุโมงค ์



หลักสูตรการฝึกอบรม 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะเวลาการฝึกอบรม : จ านวน ๓ วัน 

ขอบเขตวิชา :  

 หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ๑๔ วิชา รวมทั้งหมด ๒๗ ชั่วโมง แบ่งเป็น การบรรยาย จ านวน ๘ วิชา 
ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง และการฝึกปฏิบัติ จ านวน ๖ วิชา ระยะเวลา ๑๕ ชั่วโมง 



วิชา/ขอบเขต 

๑. วิชาความส าคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ (๒ ช่ัวโมง) 
ขอบเขตวิชา ๑. ความส าคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

๒. อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์  
๒. วิชาการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย (๒ ช่ัวโมง) 
ขอบเขตวิชา ๑. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสาธารณภัย 

๒. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ 
๔. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) 

๓. วิชาป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ (๒ ช่ัวโมง) 
ขอบเขตวิชา ๑. การปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าท่ีเผชิญเหตุในการป้องกันพยานหลักฐาน 

๒. การประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เก่ียวข้องกับพยานหลักฐานในสถานท่ีเกิดเหตุ 
๓. การจัดเก็บและส่งมอบพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุ 

๔. วิชาการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจ าพื้นท่ี (๒ ช่ัวโมง) 
ขอบเขตวิชา ๑. เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประเภทต่าง ๆ ที่มีใช้ประจ าท้องถ่ินของหน่วยงานด้าน   สาธารณภัยในพื้นท่ี 

๒. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยในงานสาธารณภัย 
๕. วิชาการจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น (๒ ช่ัวโมง) 
ขอบเขตวิชา ๑. วงจรภัยพิบัติ/วงจรศูนย์พักพิง 

๒. คณะท างานศูนย์พักพิง/กิจกรรมศูนย์พักพิง 
๓. บทบาทหน้าท่ีศูนย์พักพิง/กิจกรรมศูนย์พักพิง 
๔. การบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 



วชิา/ขอบเขต 

๖. วชิาฝึกปฏบิตักิารใชเ้ปลล าเลยีงผูป้ระสบภยัจากทีสู่งดว้ยบนัได (๒ ช ัว่โมง) 

ขอบเขตวชิา ๑. การล าเลยีงผูป้ระสบภยัจากทีสู่งลงสู่ภาคพืน้ 

๒. การใชบ้นัไดล าเลยีงผูป้ระสบภยั  

๓. การปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 

๗. วชิาการการใชร้ะบบความปลอดภยัและการโรยตวัจากทีสู่ง (๒ ช ัว่โมง) 

ขอบเขตวชิา ๑. ฝึกทกัษะของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในการโรยตวัแบบนกักูภ้ยั 

๒. ฝึกทกัษะของเจา้หน้าทีใ่นการใชอ้ปุกรณม์าตรฐานประจ าตวัดา้นการกูภ้ยั 

  

๘. วชิาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตามภยัประจ าถิน่ (๒ ช ัว่โมง) 

ขอบเขตวชิา ๑. ผูเ้ขา้รบัการอบรมทราบถงึภยัพบิตัติ่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในทอ้งถิน่ 

๒. ผูเ้ขา้รบัการอบรมทราบถงึวงจรภยัพบิตัปิระจ าถิน่ 

๓. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทราบถงึแนวทางการป้องกนัและการปฏบิตัเิมือ่เกดิภยัพบิตั ิ

  

๙. วชิาการป้องกนัและระงบัอคัคภียั (๒ ช ัว่โมง) 

ขอบเขตวชิา ๑. องคป์ระกอบของไฟ การตดิต่อลุกลาม ประเภทของไฟ 

๒. ประเภทของอปุกรณด์บัเพลงิ 

๓. อปุกรณด์บัเพลงิแบบต่าง ๆ  

  

๑๐. วชิาฝึกปฏบิตักิารป้องกนัและระงบัอคัคภียั (๒ ช ัว่โมง) 

ขอบเขตวชิา ๑. การใชอ้ปุกรณด์บัเพลงิเบือ้งตน้ระงบัอคัคภียั 

     -กา๊ซหุงตม้ (ความรูเ้กีย่วกบักา๊ซ LPG) 

     -น ้ามนั 

๒. การใชส้ายดบัเพลงิและอปุกรณด์บัเพลงิ 

๓. การประกอบทมีเขา้ควบคุมอคัคภียั 

๔. การใชห้วัฉีดในการดบัเพลงิ 

  

๑๑. วชิาเทคนิคการคน้หาผูป้ระสบภยั (๑ ช ัว่โมง) 

ขอบเขตวชิา ๑. เครือ่งหมายของ INSARAG (เบือ้งตน้) 

     -เครือ่งหมายของการปฏบิตังิานในพืน้ที ่

     -เครือ่งหมายผูป้ระสบภยั 

     -เครือ่งหมายการประเมนิแบบรวดเรว็ 

๒. เทคนิคการคน้หาทางกายภาพ 

     -การคน้หาแบบหน้ากระดาน 

     -การคน้หาแบบเข็มนาฬิกา/แบบขดลวด 



วิชา/ขอบเขต 
๑๒. วิชาฝึกปฏิบัติการคน้หาแบบกายภาพ (แบ่งออกเป็น ๒ สถานี) (๒ ชั่วโมง) 
ขอบเขตวิชา ๑. การค้นหาแบบหนา้กระดาน 

     -รู้วัตถุประสงค์ของการค้นหาแบบหนา้กระดาน 
     -รู้วิธการค้นหาแบบหน้ากระดาน 
     -รู้วิธีการใช้แบบฟอรม์การคน้หา 
๒. การค้นหาแบบเข็มนาฬิกา/แบบขดลวด 
     -รู้วัตถุประสงค์ของการค้นหาแบบเข็มนาฬิกา/แบบขดลวด 
     -รู้วิธีการค้นหาแบบเข็มนาฬิกา/แบบขดลวด 
     -รู้วิธีการใช้แบบฟอรม์การคน้หา 
  

๑๓. วิชาความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับสารเคมีและวัตถุอันตราย (๑ ชั่วโมง) 
ขอบเขตวิชา ๑. การด าเนนิการเบือ้งตน้เม่ือพบเหตฉุุกเฉินและอุบตัิภยัจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

๒. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของสารเคมีและวัตถุอนัตราย 
๓. ความรู้การบ่งชี้วัสดุอันตราย 
๔. การประสานการปฏบิัตกิบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
  

๑๔. วิชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภัยประจ าถ่ิน (๓ ชั่วโมง) 
ขอบเขตวิชา ๑. จ าลองสถานการณภ์ัยพบิตัิ 

     -การจัดตั้ง ICP ในพื้นที่ประสบภัยพบิตัิ 
     -การประเมินพืน้ที/่การปดิกั้นพืน้ที่ 
๒. การใช้อุปกรณ์ดบัเพลงิเบือ้งตน้ 
๓. การค้นหาทางกายภาพ 
     -หน้ากระดาน 
     -เข็มนาฬิกา/ขดลวด 
๔. การเขียนเครื่องหมาย INSARAG 
๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภยัในพืน้ที่ประสบภยั 
๖. การประสานงานกบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
๗. การสรุปภารกจิในการปฏิบตัหินา้ที่ดา้นสาธารณภัย 
  



นายพงศร์ตัน ์ ภริมยร์ตัน ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพูน เป็น

ประธานพธิเีปิดการอบรม 





                   การบรรยาย วิชา  

“ความส าคัญของพระมหากษัตรยิ์กับประเทศไทย”  

                  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  

 ทีมวิทยากร 
พ.ท. อธิปธิติวุฒิ  พงษ์ธนาวุฒิกร  สังกัด กอ.รมน. จ.ลพ. 
น.ต. ภาณุพงศ์  ฮ่อไล่เฮง   สังกัด กอ.รมน. จ.ลพ. 
จ.ส.อ. อนนท์  วงคปั์นง้าว   สังกัด กอ.รมน. จ.ลพ. 
จ.ส.อ. ภัทราวุธ ณ เชียงใหม่  สังกัด กอ.รมน. จ.ลพ. 



การบรรยาย วิชา “การป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ”  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

วิทยากร 
ร.ต.อ. รุ่งชัย  วังธิยอง   
ต าแหน่ง รอง สวป. สถานีต ารวจภูธรเมืองล าพูน     
  (ประจ าป้อมต ารวจป่าเห็ว) 



การบรรยาย วิชา “การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย” ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
วิทยากร 

นายวรวิทย ์ อินต๊ะใจ   
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 

 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน 



การบรรยาย วิชา  
“การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น” 

 ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  

วิทยากร 
ว่าที่ ร.ต. ธีระศักด์ิ  ทองศรี  นายช่างโยธาอาวุโส   

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน 



วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

                   การฝึกปฏิบัติ  วิชาการใช้เปลล าเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยบันได  
 

                       ทีมวิทยากรฝึกปฏิบัติ 
 ๑. นายพงษส์ุรีย์  วรรณแก้ว  เทศบาลต าบลป่าสัก 

 ๒. นายชาลี  อินกล่ า    เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 ๓. ส.ต.ก าจร  มณีขัติย ์   เทศบาลต าบลบ้านกลาง   

 ๔. นายกัมปนาท  ศักดิ์สูง  เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ 
 ๕. นายไพฑูรย์  อุ่นกาศ   สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน 

 ๖. นายสุรพงษ์  สืบไชย   เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง   





การฝึกปฏิบัติ  
 วิชาการใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากท่ีสูง   

  
       ทีมวิทยากรฝึกปฏิบัติ 

 ๑. นายพงษส์ุรีย์  วรรณแก้ว เทศบาลต าบลป่าสัก 

 ๒. นายชาลี  อินกล่ า   เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 ๓. ส.ต.ก าจร  มณีขัติย ์  เทศบาลต าบลบ้านกลาง   

 ๔. นายกัมปนาท  ศักดิ์สูง เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ 
 ๕. นายไพฑูรย์  อุ่นกาศ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน 

 ๖. นายสุรพงษ์  สืบไชย  เทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง 









          การฝึกปฏิบัติ  วิชาการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจ าพ้ืนที ่
        ทีมวิทยากร 
  ๑. นายศิรศักดิ์  เตชาฐิติพันธ ์ เทศบาลต าบลศรีเตี้ย 
  ๒. นายเกรียงไกร  ฉางข้าวพรม เทศบาลเมืองล าพูน 
  ๓. นายอดุลย์  อ้นด้วง    เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 
  ๔. นายคมสัน  สุวรรณกาศ  เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 
  ๕. นายคเชนทร์  นพบุร ี   ข้าราชการบ านาญ 
  ๖. นายสุรศักดิ์  สมบูรณ ์   เทศบาลต าบลวังผาง 







การฝึกปฏิบัติ  วิชาการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
                            ทีมวิทยากร 
 ๑. นายศิรศักดิ์  เตชาฐิติพันธ์   เทศบาลต าบลศรีเตี้ย 
 ๒. นายเกรียงไกร  ฉางข้าวพรม  เทศบาลเมืองล าพูน 
 ๓. นายอดุลย์  อ้นด้วง     เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 
 ๔. นายคมสัน  สุวรรณกาศ   เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 
 ๕. นายคเชนทร์  นพบุร ี    ข้าราชการบ านาญ 
 ๖. นายสุรศักดิ์  สมบูรณ์    เทศบาลต าบลวังผาง 









วันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีวัตถุอันตราย 

  วิชาเทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย                                 

                                        ทีมวิทยากร 
  ๑. นายพงษส์ุรีย์  วรรณแก้ว  เทศบาลต าบลป่าสัก 

  ๒. นายสินชัย  ดิษสุข   เทศบาลต าบลทากาศ 

  ๓. นายไพฑูรย์  อุ่นกาศ   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน 

  ๔. นายวัชรศักดิ์  นันตา   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน 

  ๕. นายสุรศักดิ์  สมบูรณ์   เทศบาลต าบลวังผาง 
  ๖. นายอดุลย์  อ้นด้วง   เทศบาลต าบลทาขุมเงิน 
  ๗. นายคเชนทร์  นพบุรี    ข้าราชการบ านาญ 

 



วิชาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสารเคมีวัตถุอันตราย 















พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม 

หลักสูตรการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ
ประจ าเทศบาลต าบลอุโมงค์ 

โดย นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  นายอ าเภอเมืองล าพูน 





สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลอุโมงค์ 

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๐๐ คน 
 อาย ุ 

  ต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน -     คน  คิดเป็นร้อยละ - 
  ๒๐-๓๐  ปี จ านวน ๑๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑ 

  ๓๑-๔๐  ปี จ านวน ๓๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๒ 

  ๔๑-๕๐  ปี จ านวน  ๓๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๕ 

  ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน  ๒๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๒ 



สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลอุโมงค์ 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 

เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ใช้เกณฑ์วัด ๔ ระดับ (๕, ๔, ๓, ๒, ๑) 

การแปรความหมายของระดับคะแนนความพึงพอใจ ๔ ระดับ 

  ๔.๕๑-๕.๐๐   มากที่สุด 

  ๓.๕๑-๔.๕๐   มาก 

  ๒.๕๑-๓.๕๐   ปานกลาง 
  ๑.๕๑-๒.๕๐   น้อย 

  ๑.๐๐-๑.๕๐   น้อยท่ีสุด 



  
หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) การแปรผล
ระดับความ
พึงพอใจ 

  
มากที่สุด 

  
มาก 

  
ปานกลาง 

  
น้อย 

  
น้อยที่สุด 

  
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจด้านวิทยากร/การถ่ายทอดความรู้/
เนื้อหาการอบรม/ความครบถ้วน/เวลา 

          ๔.๓๓ มาก 

ความพึงพอใจด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร           ๔.๒๙ มาก 
ภาพรวมความพึงพอใจ ๓๘ ๕๖ ๖ - - ๔.๓๒ มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ               
     ๑. ความรู้ ความเข้าใจเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๑ ๑๑ ๕๐ ๓๗ ๑ ๒.๗๔ ปานกลาง 
     ๒. ความรู้ ความเข้าใจเรื่องนี้ หลัง การอบรม ๒๕ ๖๖ ๖ ๓ - ๔.๘๒ มากที่สุด 
     ๓. ภาพรวมความรู้ความเข้าใจ ๒๗ ๖๓ ๕ ๑ - ๔.๑๖ มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้           ๔.๒๔ มาก 
     ๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

๓๖ ๕๔ ๙ ๑ - ๔.๒๕ มาก 

     ๒. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอด ๓๕ ๕๓ ๑๑ ๑ - ๔.๒๒ มาก 

     ๓. ภาพรวมการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๓๖ ๕๕ ๘ ๑ - ๔.๒๖ มาก 





ขอบคุณที่รับชม 

จบการน าเสนอ 
 

...จัดท าโดย... 
ฝ่ายปกครอง   

ส านักปลัดเทศบาลต าบลอุโมงค์ 


