รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 20 สิงหาคม 2563
ณ วัดบึงเขาหลวง ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โดย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. หลักการและเหตุผล
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒ น์ ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากร โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริ การ
ที่เป็นธรรมและเท่ าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลัก
ของพระพุ ท ธศาสนามาใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านและอยู่ ร่ วมกั น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ก่ อ ให้ เกิ ด ความรั ก ความสามั ค คี
ภายในองค์กร
การพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึง ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นมากในการ
พัฒ นาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นำ องค์การบริหารส่วน
ตำบลกลางใหญ่ จึงดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ คณะบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้ มีความรู้ ในทุ ก ๆ ด้ าน มี ความสุ ขในการปฏิบั ติง าน เพื่อ สามารถนำความรู้ม าพั ฒ นางานได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพ มีใจรักงานที่ทำอย่างมีพ ลัง มีความเป็ นผู้นำในหั วใจคน มีทั ศนคติที่ดีต่อ งาน มีทั ศนคติที่ดีต่อ คณะ
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กรอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้ วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการ
ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณ ธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างให้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก คุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
๒.๒ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล พนั ก งานส่ ว นตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
๒.๓ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนั กงานจ้างขององค์ การบริห ารส่ว นตำบล ปฏิ บั ติห น้ า ที่ ราชการโดยคำนึ ง ถึ ง หลัก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
3. เป้าหมาย
คณะผู้ บริ หารองค์ การบริ หารส่วนตำบล สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ วนตำบล พนั ก งานส่ วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 58 คน ประกอบไปด้วย
3.1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 2 คน
3.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 17 คน
๓.3 พนักงานส่วนตำบล
จำนวน 17 คน
3.4 พนักงานครู
จำนวน 5 คน
๓.5 ลูกจ้างประจำ
จำนวน ๑ คน
๓.6 พนักงานจ้าง
จำนวน ๑2 คน
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4. วิธีการดำเนินการ
1.
2.
3.
4.

เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ดำเนินการอบรม
ดำเนินการอบรมตามกำหนดการ
ประเมินผลโครงการหลังการอบรม และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

5. ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2563
6. แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

6.1 ประสานวิทยากร,ประสาน
สถานที่ฝึกอบรม และสำรวจความ
ต้องการฝึกอบรม
6.2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
6.3 ประเมินและรายงานผล
7. งบประมาณในการดำเนินงาน
จากงบประมาณตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งงบประมาณไว้ 20,000 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1. ค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ค่าอาหารกลางวัน
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
8. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ
8.1 มีเอกสารรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
9. ดัชนีวัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ
9.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าอบรมในระดับ 4
9.2 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 67.85 % ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่กำหนด
10. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- อยากให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมนี้ทุกปี
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11. แนวทางการแก้ไขและ/หรือป้องกันปัญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและ
จริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
- คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เกิดจิตสำนึกรักองค์กร มีความสามัคคีภายในองค์กร และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
- คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักคุณ ธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
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สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เป้ าหมายกำหนดจำนวนผู้เข้ าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 54 คน สรุ ปผู้ เข้ าร่วมโครงการในครั้ ง นี้
จำนวน 54 คน (บรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่ง)
วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
1. จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
- ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ผลการประเมินโครงการ
ด้านวิทยากร
ลำดับ
หัวข้อการประเมิน
1
การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
2
การถ่ายทอดของวิทยากร
3
สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
4
ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
5
การตอบคำถามของวิทยากร
6
เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
ด้านหลักสูตร/ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
ลำดับ
หัวข้อการประเมิน
1
สถานที่ฝึกอบรมสะอาดและมีความเหมาะสม
2
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3
ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความเหมาะสม
4
อาหารมีความเหมาะสม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
2
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้
1
สามารถนำความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้
2
สามารถนำความรู้ ไ ปเผยแพร่ / ถ่ า ยทอดแก่ เ พื่ อ
ร่วมงานได้
3
สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
4
มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.45
4.49
5.00
4.86
4.55
4.57

ระดับความเห็น
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

ลำดับที่
2
1
1
1
2
2

ค่าเฉลี่ย
6.24
4.78
4.69
6.39

ระดับความเห็น
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ลำดับที่
1
2
1
1

3.53
5.84

ปานกลาง
มาก

3
2

4.61

มากที่สุด

1

4.65

มากที่สุด

1

4.67
4.73
4.91

มากที่สุด
มากที่สุด

1
1

คะแนนความคิดเห็น...

-5–
คะแนนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (ค่าเฉลี่ยรวม)
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยแบบประเมิน (1-16) = ค่าเฉลี่ยรวม
ข้อประเมิน
หมายเหตุ
เกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจด้วยวิธีหาความกว้างของ
อันตรภาคชั้น ใช้เกณฑ์ ดังนี้
1.00 – 1.80 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ น้อย
2.61 – 3.40 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ มาก
4.21 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่น
-อยากให้จัดโครงการ/กิจกรรมนี้ทุกปี
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ความสำเร็จของโครงการ
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ
- มีเอกสารรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ดัชนีความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ
1. ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมในระดับ 4.91 = ในระดับดีมาก
2. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 78.51 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่กำหนด
วิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน
จุดแข็ง : คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีความพร้อมสนับสนุน
และเข้าร่วมการอบรม มี ส่วนร่วมในการเรียนรู้และเสริมสร้างทัศนคติใหม่ มีการนำไปปรับ ใช้และพั ฒ นาต่อยอด
ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดต่อเพื่อนร่วมงาน จึงเป็นจุดแข็งที่ทำให้ผู้ได้รับการฝีกอบรม
ความความรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น
จุดอ่อน : ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมน้อยเกินไป
การวิเคราะห์การนำผลการประเมินไปปรับปรุงในการดำเนินงานในครั้งต่อไป
1. ควรมีการวางแผนในการทำงาน
2. ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย

ภาพกิจกรรมตามโครงการ

1
ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรฝึกอบรม (พระครูบรรพตวรกิจ)

2
ไหว้พระสวดมนต์

3
รับฟังพระธรรมเทศนา

