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คำนำ 
 

 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร บุคลากร 
และสมาชิกสภา อบต.ละแอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล ฉบับนี้ เป็นเอกสารท่ีจัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อให้ทราบถึง วิธีดำเนินงาน 
วิธีการประเมินผล สรุปความสำเร็จ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หวังเป็นอย่ายิ่งว่า รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร บุคลากร  และสมาชิกสภา อบต.ละแอ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป 
 

 ขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและร่วมปฏิบัติงานจนทำรายงาน 
ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
 
         สำนักงานปลัด อบต. 

                                              กันยายน 2563  
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
เนื่องจากปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านวัตถุ กระแสนิยม

ชาติตะวันตกได้หล่ังไหลเข้ามาในสังคมไทยจนทำให้คนไทยสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย                        
ความเจริญทางด้านจิตใจ กำลังเส่ือมลงในทุกสังคมจนเป็นปัญหาของสังคมท่ียากจะเยียวยา การศึกษาใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นหนทางหนึ่ ง ท่ีสำคัญในการฟื้นฟู คุณธรรมและจริยธ รรมในตัวของ
บุคคล  จำเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากร  โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆได้อย่างเท่ าทัน 
ควบคู่ไปกับการให้บริการท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น  ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ  สร้างจิตสำนึกรักองค์กร  ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 

  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละ
แอ รวมท้ังประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจในหลักธรรม ซึ่ง
สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสอดคล้องและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข องค์การ
บริหารส่วนตำบลละแอ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิก
สภา อบต.ละแอ  ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ                  
มีความรู้ ความเข้าในใจเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขได้ 
  2.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ความโปร่งใสในการทำงาน ตระหนักถึงการดำรงชีวิตประจำวันอันต้องอยู่ในครรลองท่ีถูกต้อง 

2.3. เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  2.4 เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้  
ความเข้าในใจเรื่องของ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พรบ.อำนวยความสะดวก และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการเพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
  2.5 เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รู้จักการทำการเป็นทีม ทำงานอย่างมี
ความสุข  มีทัศนคติท่ีดีต่องาน  ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน  เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมท้ังมี
ความสามัคคีภายในองค์กร 
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3. ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ 
 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ละแอ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  จำนวน  33 คน 

เชิงคุณภาพ 
 (1) ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  มีความรู้และและ

ประสบการณ์เพิ่มขึ้น  
            (2) ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  เกิดความรัก ความ
สามัคคีและเกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเห็นได้ชัด และเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
 

ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
        วันอังคาร ท่ี 15 กันยายน  2563 ณ  ห้องประชุม อบต.ละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา   
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะทำงาน 
3. ติดต่อวิทยากรและประสานงานกลุ่มเป้าหมาย 
4. ดำเนินการจัดอบรม 
5. สรุปรายงานและประเมินโครงการ 

 
4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล
ละแอ ได้นำความรู้ทางด้านศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันและประพฤติตนเป็นคนดี 
  4.2  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ได้รู้และเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและความโปร่งใสในการทำงาน สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

4.3  สร้างจิตสำนึกท่ีดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4.4  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีความรู้ในเรื่องของ  
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พรบ. อำนวยความสะดวก และ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น  สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 4.5. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  รู้จักการทำการเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข   มี
ทัศนคติท่ีดีต่องาน  ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน  เพื่อร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมท้ังมีความสามัคคี
ภายในองค์กร 
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รายละเอียดการอบรมโครงการ 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่  ให้แก่คณะ
ผู้บรหิาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ 
 

งบประมาณที่ใช้ 
     เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแอ แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงาน
ท่ัวไป  งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (หน้าท่ี 9/50)โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารและ                   
สมาชิกสภา อบต.ละแอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังไว้  50,000.- บาท  
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บทท่ี 2 

สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม                      

ของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ละแอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้ังไว้  80,000.- บาท                          
ในภาพรวม    
 

                   จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในแบบสอบถามภายหลังเสร็จส้ินโครงการ                
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ในวันอังคาร ท่ี  15 กันยายน  2563  จำนวน 33 ชุด  ซ่ึง
สรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป                                        
ตอนท่ี 2 ข้อมูลความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป 
1.1 เพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 19 57.58 
หญิง 14 42.42 
 33 100 

1.2 อายุ 
อาย ุ จำนวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 25 ปี 0 0.00 
25-35 ปี 4 12.10 
36-45 ปี 17 51.50 
46-55 ปี 8 24.24 
56 ปี ขึ้นไป 2 6.06 
 33 100 

1.3 การศึกษา 
การศึกษา จำนวน ร้อยละ 

ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 0 0.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 3.13 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 15 45.45 
ปริญญาตร ี 13 39.39 
สูงกว่าปริญญาตร ี 4 12.12 
 33 100 
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1.4 อาชีพ 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร 2 6.06 
สมาชิกสภา อบต. 11 33.34 
พนักงานส่วนตำบล 14 42.42 
พนักงานจ้าง 6 18.18 
อื่น ๆ  - - 
 33 100 

 
 ตอนท่ี  2 ข้อมูลความคิดเห็นทางการดำเนินงาน 

๑. ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารและสมาชิก
สภา อบต.ละแอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.1 ด้านอาคารสถานที่ /ระยะเวลา/อาหาร 

1.1.1 ด้านสถานท่ี   
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  7 21.22 
พอใจมาก  24 72.72 
ปานกลาง  2 6.06 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 33 100 

1.1.2  ด้านความสะอาดและมีความเหมาะสม  
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  17 51.52 
พอใจมาก  16 48.48 
ปานกลาง  3 9.09 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุก  0 0.00 
รวม 33 100 

  ๑.1.3 ด้านระยะเวลาในการอบรม  
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  18 54.55 
พอใจมาก  13 39.39 
ปานกลาง  2 6.06 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุก  0 0.00 
รวม 33 100 
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๑.1.4 ด้านการจัดลำดับข้ันตอน   
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  17 51.51 
พอใจมาก  16 48.48 
ปานกลาง  0 0.00 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุก  0 0.00 
รวม 33 100 

 

1.2 ด้านวิทยากร  
1.2.1 ด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน   
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  8 24.25 
พอใจมาก  22 66.66 
ปานกลาง  3 9.09 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 33 100 

1.2.2 ด้านความสามารถในการอธิบายเนื้อหา    
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  7 21.21 
พอใจมาก  23 69.69 
ปานกลาง  3 9.09 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 33 100 

1.2.3 ด้านการเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม    
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  16 48.48 
พอใจมาก  17 51.51 
ปานกลาง  0 0.00 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 33 100 
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1.2.4 ด้านการมีความครบถ้วนของในการฝึกอบรม      
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  17 51.51 
พอใจมาก  12 36.36 
ปานกลาง  4 12.12 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 33 100 

  

1.3 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม      
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  12 36.36 
พอใจมาก  16 48.48 
ปานกลาง  4 12.12 
พอใจน้อย 1 3.04 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 33 100 

1.3.2 ด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม      
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  13 39.39 
พอใจมาก  16 48.48 
ปานกลาง  4 12.12 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 33 100 

  

1.4 ด้านการนำความรู้ไปใช้ 
1.4.1 ด้านความสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้       
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  15 45.45 
พอใจมาก  18 54.54 
ปานกลาง  0 0.00 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 33 100 
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1.4.2 ด้านส่ิงท่ีท่านได้รับจากโครงการ     
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  15 45.45 
พอใจมาก  18 54.55 
ปานกลาง  0 0.00 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 33 100 

1.4.3 ด้านมีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้    
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  14 42.42 
พอใจมาก  16 48.48 
ปานกลาง  3 9.09 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 33 100 

1.4.4 ด้านสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้     
ความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ 
พอใจมากท่ีสุด  13 39.39 
พอใจมาก  17 41.51 
ปานกลาง  3 9.09 
พอใจน้อย 0 0.00 
พอใจน้อยท่ีสุด  0 0.00 
รวม 29 100 

 

๒. ประโยชน์ท่ีได้รับ  
9.1  ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและประพฤติตนเป็นคนดี 

 9.2  ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้และเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความโปร่งใสในการทำงาน 
สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

9.3  เกิดจิตสำนึกท่ีดีแก่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิตมกีารพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 9.4  ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ในเรื่อง บทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล, พ.ร.บ. 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี, วินัยของพนักงานส่วนตำบล, นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ  และ พรบ. การช่วยเหลือประชาชนฯ 
สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
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 9.5  ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการทำการเป็นทีม ทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติท่ีดีต่องาน  
ผู้บริหาร หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมท้ังมีความสามัคคีภายในองค์กร 

 

๓. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน 
      การอบรมมีระยะเวลาน้อยเกินไป  
 
๔. ข้อมูลสัมภาษณ์ 
4.1  จุดเด่นการดำเนินโครงการ 
       (1)  การดำเนินโครงการจัดอบรมทำให้เกิดความรู้ และประสบการณ์ท่ีเพิ่มขึ้น 
       (2)  การสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล 
4.2  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงโครงการของ อบต.ละแอ 
       (1) ควรเพิ่มเวลาในการอบรมมากขึ้น 
       (2) เป็นโครงการท่ีดีมาก  เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบล 

 ในส่วนของหลักสูตรการจัดอบรม ทำให้มีความรู้เรื่องงบประมาณท่ีเพิ่มขึ้น 
 
5. ข้อเสนอแนะ   

อยากให้มีการอบรมในลักษณะนี้อีกครั้งต่อไปเพราะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีจะได้ทำ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่ขัดต่อกฎ 

หมายและจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ี    
 

///////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


