
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนกังานสวนตําบล และพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ประจําปงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ในวันท่ี 19  สิงหาคม  2565 
ณ  อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 



คํานํา 
 
  องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดดําเนินการจัด “โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ประจําปงบประมาณ 2565” ข้ึน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพและจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล        
พนักงานจาง และลูกจาง ในดานคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เสริมสรางคุณธรรม
ดานความซื่อสัตยสุจริต การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
สวนตัวและในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองเหมาะสม พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ      
ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจักการให                
การเสียสละ และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน รวมทั้งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกาย ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปรงใส 
  คณะทํางาน โดยสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย หวังเปนอยางย่ิงวา การจัด
โครงการในครั้งน้ี จะสามารถทําให ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ไดนําหลัก
คุณธรรม จริธรรม และหลักธรรมาภิบาล ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยางเหมาะสม                          
สามารถเผยแพรองคความรูใหแกองคกรอื่น หรือประชาชน ไดทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงาน  
  และในโอกาสน้ี องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ใครขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการจัดทํา
โครงการครั้งน้ีทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการดําเนินโครงการ และทําใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว 
 
 
 
 
           งานการเจาหนาที่ 
         ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการปฏบิัตริาชการของผูบรหิาร 
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

ประจําปงบประมาณ 2565 
*************************************** 

 
1. หลักการและเหตุผล 
               คุณธรรมจริยธรรมนับวาเปนพื้นฐานที่สําคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือ
วิชาชีพใดไมมีคุณธรรมจริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากที่จะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและแหงวิชาชีพ
น้ันๆ ที่ย่ิงกวาน้ันก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในสวนบุคคลและในวิชาชีพ อาจมีผลรายตอตนเอง สังคม
และวงการวิชาชีพในอนาคตไดอีกดวย ดังจะพบเห็นไดจากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงใน
ปจจุบัน ทั้งวงการวิชาชีพครู แพทย ตํารวจ ทหาร นักการเมืองการปกครอง ฯลฯ จึงมีคํากลาววาเราไมสามารถ
สรางครูดีบนพื้นฐานของคนไมดี และไมสามารถสรางแพทย ตํารวจ ทหารและนักการเมืองที่ดี ถาบุคคล
เหลาน้ันมีพื้นฐานทางนิสัยและความประพฤติที่ไมดี ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชฯ ดังน้ี “การจะทํางานใหสัมฤทธ์ิผลที่พึงปรารถนา คือใหเปนประโยชนและเปนธรรมดวยน้ัน จะอาศัย
ความรูแตเพียงอยางเดียวมิได จําเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจ และความถูกตองเปนธรรม 
ประกอบดวย เพราะเหตุวาความรูน้ัน เสมือนเครื่องยนตที่ทําใหยวดยานเคลื่อนที่ไปไดประการเดียว สวน
คุณธรรมดังกลาวแลว เปนเสมือนหน่ึงพวงมาลยัหรอืหางเสือ ซึ่งเปนปจจัยที่นําทางใหยวดยานดําเนินไปถูกทาง
ดวยความสวัสดี คือ ปลอดภัย บรรลุจุดประสงค” จริยธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญในสังคม ที่จะนําความสุขสงบและ
ความและความเจริญกาวหนามาสูสังคมน้ันๆ เพราะเมื่อคนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจก็ยอมสูงสง มีความ
สะอาด และสวางในจิตใจ จะทําการงานใดก็ไมกอใหเกิดความเดือดรอน ไมกอใหเกิดทุกขแกตนเองและผูอื่น 
เปนบุคคลมีคุณคามีประโยชน และสรางสรรคคุณงามความดี อันเปนประโยชนตอบานเมืองตอไป 
   ในการบริหารองคกรสําหรับยุคปจจุบันน้ีไดมีการกลาวถึงแนวคิดอีกประการหน่ึง แนวคิด
ดังกลาวน้ีคือ หลักธรรมาภิบาล หรือเราอาจเรียกรวม ๆ ไดวา “การบริหารจัดการท่ีดี” ทั้งน้ี ภายใตหลักการ
บริหารจัดการที่ดี ไดมีการกลาวถึงหลักการสําคัญประการหน่ึงที่พึงนํามาใชในการบริหารจัดการน่ันก็คือ                
“หลักความโปรงใส” ซึ่งเปนหลักการสําคัญประการหน่ึงที่หนวยงานตาง ๆ ตองยึดถือปฏิบัติ  เพื่อความเปน
ธรรมและเปนประโยชนตอทุกฝาย ความโปรงใสจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดผลก็ตองมีระบบ                       
“ธรรมาภิบาล” หรือการกํากับดูแลที่ดี เพราะสามารถนําไปสูการลดปญหาการทุจริตคอรัปช่ันในองคกร และ
นําพาหนวยงานไปสูการเปนหนวยงานใสสะอาด เปนที่เช่ือถือศรัทธาแกบรรดาผูที่เกี่ยวของทั้งหลายไดเปน
อยางดี 
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                องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาความรู 
ความสามารถของบุคลากรควบคูกับ การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อนําความรูที่ไดมาเปนแบบอยางในการ
ดํารงชีวิต และเกิดการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรในหนวยงานใหมีประสบการณและมีวิสัยทัศนที่กาวไกล               
โดยมีเปาหมายการบริหารจัดการดานบริการสาธารณะ โดยมุงเนนการทํางานเพื่อการบริการประชาชนใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุมคา และสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานภายในองคกร
และภายในทองถ่ินได องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม                  
และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของ ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ประจําปงบประมาณ 2565 ข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพและจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล        
และพนักงานจาง ในดานคุณธรรม จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
 2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถ
นําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัวและในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 3. เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ  ในการ
เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี  รูจักการให  การเสียสละ 
และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 
 4. เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปรงใส 
 
3. กลุมเปาหมาย 
         - คณะผูบริหาร อบต.เมืองกาย    จํานวน    4 คน 
 - สมาชิกสภา อบต.เมืองกาย   จํานวน    6 คน 
 - ขาราชการและพนักงานจาง อบต.เมืองกาย จํานวน     25   คน 
 
4. สถานท่ีดําเนินการ 
        อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
      วันที่  19  สิงหาคม  2565 
  
6. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
         1. เขียนโครงการ / เสนอโครงการ / ขออนุมัติโครงการ 
         2. ติดตอประสานงานวิทยากร โดยติดตอ พระวิทยากรวัดบานออบ และสํานักงาน ป.ป.ช.                    
 ประจําจังหวัดเชียงใหม 
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         3. ติดตอประสานงานผูเขารวมโครงการ ผูที่เกี่ยวของ และกลุมเปาหมาย 
         4. จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงานรายงานผูบริหาร 
  
7. งบประมาณ 
 ต้ังจายจากขอบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกาย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ รายการ โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของ ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ประจาํปงบประมาณ 2565 งบประมาณต้ังไว 15,000 
บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) โดยมีคาใชจายตามโครงการ ดังน้ี 

1. คาปายโครงการ ขนาด 1 x 3 เมตร จํานวน 1 ปาย    เปนเงิน 450.- บาท 
2. คาสมนาคุณวิทยากร จํานวน 2 ทาน      เปนเงิน       3,600.- บาท 

จํานวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 35 คน ๆ ละ 80 บาท จํานวน 1 มื้อ   เปนเงิน       2,800.-   บาท 
4. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 35 คน ๆ ละ 35 บาท   เปนเงิน       2,450.-   บาท  

จํานวน 2 มื้อ 
5. คาวัสดุอุปกรณที่ใชในโครงการ จํานวน 35 ชุด     เปนเงิน 875.-   บาท 

  รวมคาใชจายท้ังสิ้น  10,175.-  บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 

  หมายเหตุ  คาใชจายโครงการถ่ัวเฉลี่ยไดตามความเหมาะสม 
 
 8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 
 9. การประเมินผล 
       1. จากการสอบถาม 
       2. จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย มีความรู ความเขาใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปรงใส สามารถ
นํามาใชในการปฏิบัติงาน และอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย มีจิตสํานึกที่ดี มคุีณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมทุจริตในหนาที่ 
 

/3. ผูบรหิารทองถ่ิน... 
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 3. ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองกาย ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ  ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและ
สมานฉันท  สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี  รูจักการให  การเสียสละ และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
รวมกัน 
           4. ปองกัน และลดปญหาที่เกิดข้ึนในองคกรจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรม ของผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
 
 การประเมินผลการดําเนินโครงการดังกลาว จะเปนการประเมินโดยการแจกแบบประเมินผลหลังจาก
เสร็จสิ้นการอบรม ซึ่งจะใชในการประเมินในประเด็นความคิดเห็นในแตละดาน ซึ่งจะรายงานผลเปนอัตราสวน
รอยละ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมโครงการ จํานวน 35 คน โดยมีเกณฑที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 
 เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลโดยระดับคะแนน 
  ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ระดับคะแนนเทากับ 5 
  ระดับความพึงพอใจ มาก  ระดับคะแนนเทากับ 4 
  ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง ระดับคะแนนเทากับ 3 
  ระดับความพึงพอใจ นอย  ระดับคะแนนเทากับ 2 
  ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด ระดับคะแนนเทากับ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. สรุปผลการ... 
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1. สรุปผลการประเมินโครงการ ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไป 
 

1.1 เพศ 
1.2  

ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงขอมูลเพศ 
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 23 66 
หญิง 12 34 
รวม 35 100 

 
 

  
กราฟท่ี 1.1 กราฟแสดงขอมูลเพศ 

 
 จากขอมูลขางตน แสดงขอมูลเพศของผูตอบแบบประเมินโครงการ จํานวน 35 คน แบงออกเปนเพศ
หญิง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 34 ของผูตอบแบบประเมิน และเพศชาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
66 ของผูตอบแบบประเมิน ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รองลงมาเปนเพศหญิง 
 

 
 
 
 
 
 
 

/1.2 อายุ... 

ชาย 

66% 

หญิง 

34% 

เพศ 
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 1.2 อายุ 
 
ตารางท่ี 1.2 ตารางแสดงขอมูลอายุ 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 
ตํ่ากวา 20 ป 0 0 
20 - 30 ป 5 14 
31 - 40 ป 10 29 
41 - 50 ป 9 26 
51 ปข้ึนไป 11 31 

รวม 35 100 
 

 

 
 

กราฟท่ี 1.2 กราฟแสดงขอมูลอาย ุ
 

 จากขอมูลขางตน แสดงขอมูลอายุของผูตอบแบบประเมินโครงการ จํานวน 35 คน แบงออกเปนอายุ
ตํ่ากวา 20 ป จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 อายุ 20 - 30 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14 อายุ             
31 - 40 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 29 อายุ 41 - 50 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 26 และอายุ 
51 ปข้ึนไป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 31 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 51 ปข้ึนไป รองลงมา
อยูระหวางอายุ 31 - 40 ป 
 

/1.3 ระดับ... 

ต่ํากว่า 20 ปี 

0% 
20-30ปี 

14% 

31-40 ปี 

29% 

41-50 ปี 

26% 

51 ปีขึน้ไป 

31% 

ข้อมูลอายุ 
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 1.3 ระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 1.3 ตารางแสดงขอมูลระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ประถมศึกษา 2 6 
มัธยมศึกษา 13 37 

ปวช. 0 0 
ปวส. 4 11 

ปริญญาตร ี 13 37 
ปริญญาโท 3 9 

รวม 35 100 
 
 

 
 

กราฟท่ี 1.3 ตารางแสดงขอมลูระดับการศึกษา 
 

 จากขอมูลขางตน แสดงขอมูลระดับการศึกษาของผูตอบแบบประเมินโครงการ จํานวน 35 คน           
แบงออกเปนระดับประถมศึกษา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6 ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 37 ระดับ ปวช. จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ระดับ ปวส. จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11 ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 37 และระดับปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9  
ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่อยูในระดับการศึกษาปรญิญาตรี และระดับมัธยมศึกษา รองลงมาคือผูที่
อยูในระดับการศึกษา ปวส. 
 
 

/2. สรุปผลการ... 

ประถมศึกษา 

6% 

มัธยมศึกษา 

37% 

ปวช. 

0% 
ปวส. 

11% 

ปริญญาตรี 

37% 

ปริญญาโทขึน้ไป 

9% 

การศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทขึน้ไป 



-8- 
 
 

2. สรุปผลการประเมินโครงการ ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / 

การนําความรูไปใช ตอการเขารวมโครงการ 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามระดับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / 

การนําความรูไปใช 
รวม คาเฉล่ีย 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 
มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยที่สุด 

1 

ดานความรูความเขาใจ 

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี กอน การอบรม 5 12 36 28 5 35 2 นอย 

2. ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม 80 76 0 0 0 35 4 มาก 

3. สามารถบอกประโยชนและขอดีได 50 100 0 0 0 35 4 มาก 

ดานวิทยากร 

1. ความรูความสามารถของวิทยากร 105 56 0 0 0 35 5 มากที่สุด 

2. สามารถอธิบายเน้ือหาไดชัดเจนและตรง

ประเด็น 
105 56 0 0 0 35 5 มากที่สุด 

3. ใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย 45 104 0 0 0 35 4 มาก 

4. เปดโอกาสใหมีสวนรวมระหวางวิทยากรกับ

ผูเขารวมโครงการ 
80 76 0 0 0 35 4 มาก 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 125 40 0 0 0 35 5 มากที่สุด 

2. ความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ 50 92 6 0 0 35 4 มาก 

3. ความเหมาะสมของส่ือและอุปกรณ 75 76 3 0 0 35 4 มาก 

4. ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหาร

วางและเครื่องดื่ม 
100 60 0 0 0 35 5 มากที่สุด 

ดานการนําความรูไปใช 

1. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานได 
105 56 0 0 0 35 5 มากที่สุด 

2. สามารถนําความรูไปเผยแพร / ถายทอดได 45 100 3 0 0 35 4 มาก 

3. สามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงานได 45 104 0 0 0 35 4 มาก 

ความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวม 80 76 0 0 0 35 4 มาก 

 
 

/ดานความรู... 
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2.1 ดานความรู ความเขาใจ 
 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบประเมินโครงการมีความรู ความเขาใจในเรื่อง น้ี                    

กอนการอบรม อยูในระดับ นอย มีคาเฉลี่ย 2 สวนความรู ความเขาใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม อยูในระดับ 
มาก มีคาเฉลี่ย 4 และสามารถบอกประโยชนและขอดีของโครงการน้ีได อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4 

2.2 ดานวิทยากร 
 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบประเมินโครงการมีความพึงพอใจในความรูความสามารถ

ของวิทยากร อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5 และสามารถอธิบายเน้ือหาไดชัดเจนและตรงประเด็น อยูใน
ระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5 รองลงมาไดแกการเปดโอกาสใหมีสวนรวมระหวางวิทยากรกับผูเขารวมโครงการ 
อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4 และใชภาษาที่เหมาะสมและเขาใจงาย อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4 

2.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบประเมินโครงการมีความพึงพอใจในดานความเหมาะสมของ

สถานที่จัดโครงการ อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5 และความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องด่ืม อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5 รองลงมาไดแกความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ อยูในระดับ 
มาก มีคาเฉลี่ย 4 และความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4 

2.4 ดานการนําความรูไปใช 
 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบประเมินโครงการ สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานได อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5 รองลงมาไดแก สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได 
อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4 สามารถใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงานได อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 4 โดยการ
ฝกอบรมในครั้งน้ีผูตอบแบบประเมินโครงการมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวม อยู ในระดับ            
มาก มีคาเฉลี่ย 4 

 
3. สรุปผลการประเมินตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการอบรมคร้ังน้ี 
 1. เห็นควรใหจัดโครงการเปนประจําทุกป เพื่อเปนการเสริมสรางใหบุคลากรมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีความโปรงใสในการปฏิบัติงานตอไป 
 2. เปนการอบรมที่ดีมาก เพื่อพัฒนาใหพนักงานไดความรูเพิ่มเติม เพื่อนําไปปรับใชในการ

ทํางานในหนาที่ในแตละวัน 
 3. ชวยทําใหจิตใจสงบมากข้ึน และไดความรูเพิ่มเติมในการปฏิบัติหนาที่ 
 4. วิทยากรมีความรูที่ดี สามารถเขาใจงาย เน้ือหาครบถวนดีมาก 
 5. เปนโครงการที่ดี ชวยใหพนักงานมีความรูมากข้ึน 
 6. ควรจัดสรรเวลาใหดีกวาน้ี 
 

สรุปประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการในคร้ังน้ี 
1. ไดแนวทางในการดําเนินงานในดานธรรมาภิบาล ทําใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานของตนเองมากย่ิงข้ึน และตระหนักถึงความโปรงใส ตอตานการทุจริต 
2. ไดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ สงผลใหการปฏิบัติงาน

มีความราบรื่น บรรลุเปาหมาย จิตใจสงบข้ึน 
3. ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดที่หลากหลาย สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดดีย่ิงข้ึน 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 



 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 



ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และความโปรง่ใส 
ในการปฏบิัตริาชการของผูบ้รหิาร สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  



นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย กล่าวเปดิโครงการฯ 

 

  



ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย กล่าวรายงาน 

  



การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม ทางพระพทุธศาสนา” 

  



การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั “การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม ทางพระพทุธศาสนา” 

 

 

  



การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั “หลกัคณุธรรม จรยิธรรมส าหรบัใช้ในการปฏบิตัิงาน” 

 

  



กิจกรรม “ฝึกปฏบิัตสิมาธิ เพื่อท าจิตใจให้สงบ” 

 



กิจกรรม “ฝึกปฏบิัตสิมาธิ เพื่อท าจิตใจให้สงบ” 

 

 

  



การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั “แนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภบิาล ตอ่ต้านการทุจริต 
ในการปฏบิัติงาน และการด าเนินชีวิต” 

 
 

 

  



การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั “แนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภบิาล ตอ่ต้านการทุจริต 
ในการปฏบิัติงาน และการด าเนินชีวิต” 

 

  



การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั “การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจรติ การป้องกัน
การทุจรติ และประพฤติมิชอบ” 

 

  



การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั “การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจรติ การป้องกัน
การทุจรติ และประพฤติมิชอบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั “การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจรติ การป้องกัน
การทุจรติ และประพฤติมิชอบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั “การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจรติ การป้องกัน
การทุจรติ และประพฤติมิชอบ” 

 


