
 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

คณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไผ   
ประจําปงบประมาณ  2561 

 
 
 

วันศุกรท่ี   6   กรกฎาคม   2561 
ณ   วัดปาไผสามัคคีธรรม 

 
 
 
 
 
 

งานการเจาหนาท่ี  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลไผ 
อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 



คํานํา 
 

  รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ  ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการ
บริหารสวนตําบลไผ  ประจําปงบประมาณ  2561โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  6   กรกฎาคม   2561   ณ   วัดปา
ไผสามัคคีธรรม    เพื่อนําผลที่ไดจากการรายงานไปใชเปนขอมูลสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
  ในโอกาสนี ้  คณะผูประเมินขอขอบคุณผูบริหาร  บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
ทุกทาน  ที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว  ทําใหการดําเนินงานบรรลุผลตาม
เปาหมายที่กําหนดเปนอยางดี 
 
 
 

งานการเจาหนาที่ 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปเสนอผูบริหาร 
 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลไผ    ไดอนุมัติใหงานการเจาหนาที่  สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลไผ   ไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร  
และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไผ    ประจําปงบประมาณ   2561   โดยมวีัตถุประสงคเพื่อปลูกผัง
คุณธรรม  จริยธรรม  ใหคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไผ  ไดนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยางเหมาะสม ชวยพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนเองใหมีจิต
สาธารณะ  เกิดความสํานึกในการสรางสังคมแหงคุณธรรม  สรางความสมานฉันท  ประพฤติตนเปนพลเมืองดี  
สรางประโยชนแกตนเอง  ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  สรางภาพลักษณที่ดี  และเพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิด
ความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 

  ผลการประเมินการดําเนินการตามโครงการดังกลาว  โดยใชแบบประเมินผลจากความพึงพอใจ
ของผูเขาอบรมโครงการ   จํานวน  48  คน   สามารถเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาได จํานวน  48  คน  พบวา 
 

ตารางที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   จํานวน  48  คน   อธิบายได   ดังนี้ 
  -  เพศกลุมตวัอยางเปนเพศหญิง      มากกวา   เพศชาย  รอยละ  52.08 .และรอยละ47.92  
ตามลําดับ 
  -  อายผุูเขาอบรมมีอายุอยูระหวาง  36–45 ป   มากที่สุด   คิดเปนรอยละ  52.08รองลงมา
อายุ   25 - 35  ป  คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมาอายุ   46-55 ป  คิดเปนรอยละ 12.50   และนอยที่สุด
อายุมากกวา  55  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  4.17 
 

ตารางที่  2 ระดับความพึงพอใจในดานความรู  ความเขาใจ  การนําไปใชตอการเขารวมโครงการอบรม 
  คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร  และพนักงานขององคการ 
  บริหารสวนตําบลไผ    ประจําปงบประมาณ   2561จํานวน   48  คน อธิบายได ดังนี้ 
 

  ระดับความพึงพอใจ  ดานวิทยากร 
  จากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ  ดานวิทยากร  ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ มาก  คาเฉลี่ย
4.38  ความพึงพอใจในรายขอ   สรุปวา   การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน (ขอ  1)  มากที่สุด 
คาเฉลี่ย  4.38  รองลงมา  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา (ขอ 2) การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม (ขอ 
3) การใชเวลา ตามที่กําหนดไว (ขอ 4) คาเฉลี่ย  4.29   และนอยที่สุด  การตอบขอซักถามในการอบรม  (ขอ  
5) คาเฉลี่ย  3.98  

 

  ระดับความพึงพอใจ  ดานความรูความเขาใจ 
  จากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ  ดานความรูความเขาใจ  ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ มาก 
คาเฉลี่ย 4.42   ความพึงพอใจในรายขอ   สรุปวา   สามารถบอกประโยชนและขอดีได  (ขอ 2)  มากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย  4.42  รองลงมา  ความรูความเขาใจหลักการอบรม (ขอ 1) บูรณาการทางความคิดสูการทํางานเปนทีม  
(ขอ  3)  คาเฉลี่ย 4.31  และนอยที่สุด  การปรับตัวของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  (ขอ  4) คาเฉลี่ย  4.25 

 



 
  ระดับความพึงพอใจ  ดานสถานที่  ระยะเวลา  และอาหาร 
  จากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ  ดานสถานที่  ระยะเวลา  และอาหาร   ในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจ  มากที่สุด  คาเฉลี่ย  4.65     ความพึงพอใจในรายขอ   สรุปวา   สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม (ขอ  1)  มากท่ีสุด คาเฉลี่ย  4.65  รองลงมา  อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม (ขอ 4) คาเฉลี่ย
4.46  ความพรอมของวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม (ขอ 2)  คาเฉลี่ย  4.42  และนอยที่สุด  ระยะเวลาในการ
อบรมมีความเหมาะสม  (ขอ  3) คาเฉลี่ย   4.13 

 

  ระดับความพึงพอใจ  ดานการนําความรูไปใช 
  จากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ  ดานการนําความรูไปใช   ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 4.33   ความพึงพอใจในรายขอ   สรุปวา   สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช  (ขอ  1)  มากที่สุด 
คาเฉลี่ย  4.33   รองลงมา  มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได (ขอ 2) คาเฉลี่ย4.21  และนอย
ที่สุด  สามารถนําความรูไปเผยแพรและถายทอดได  (ขอ  3) คาเฉลี่ย   4.15 
 
สวนที่  3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 
 

  - สิ่งท่ีผูเขาอบรมตามโครงการมีความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุดในการดําเนินงานตาม
  โครงการดังกลาว  มากที่สุด  คือ  
  1. ดานวิทยากร   คือการถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 
  2. ดานความรูความเขาใจ  คือ  สามารถบอกประโยชนและขอดีได   
  3. ดานสถานที่  ระยะเวลา และอาหาร คือ  สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 
  4. ดานการนําความรูไปใช  คือ  สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช   
  - สิ่งท่ีผูเขาอบรมตามโครงการมีความพึงพอใจนอยที่สุดในการดําเนนิงานตามโครงการ คือ 
  1. ดานวิทยากร   คือ  การตอบขอซักถามในการอบรม   
  2. ดานความรูความเขาใจ  คือ  การปรับตัวของบุคลากรในการปฏิบัติงาน   
  3. ดานสถานที่  ระยะเวลา และอาหาร คือ  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
  4. ดานการนําความรูไปใช  คือสามารถนําความรูไปเผยแพรและถายทอดได   
  -  สิ่งท่ีผูเขาอบรมตามโครงการมีขอเสนอแนะ  คือ 
  1. เพิ่มระยะเวลาการอบรม 
  2. ขยายกลุมเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร  
และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไผ   ประจําปงบประมาณ 2561 

ในวันศุกร ที ่   6    กรกฎาคม    2561เวลา  06.00  -  17.00 น. 
ณ    วัดปาไผสามัคคีธรรม   ตําบลไผ   อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

***************************** 
 
1. ผูรับผิดชอบโครงการ     งานการเจาหนาที่   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลไผ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ดวย คณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปน
กลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น  ทั้งยังมี
หนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนใน
ทองถิ่น โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความ
เปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกคน  หากคณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู
ในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติ  

  เพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน 
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ไดกําหนดหลักเกณฑในการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ รณรงคและ
สงเสริมคานิยมเรื่องความซื่อสัตย แกกฎระเบียบที่เอ้ือตอการทุจริต ใชวิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
อยางเครงครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี สงเสริมใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  (ก.ถ.)  ไดกําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งได
ประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  
ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชเปนหลักการและ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไดแก 

๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 

๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 

๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 

๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 



 

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไผ  ไดยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและเปนหลักการในการ
ปฏิบัติงาน 

ดังนั้น  เพื่อเปนการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสามารถนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําวัน และประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม องคการบริหารสวน
ตําบลไผ  จึงไดจัดทําโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค 

 3.๑ เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวน
ตําบลไผ  ไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยางเหมาะสม 
  3.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลไผ  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก
รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
  3.4 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลไผ  ในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

 

4. เปาหมาย 

คณะผูบริหารจํานวน  ๔  คน พนักงานสวนตําบลจํานวน  ๑๗ คน พนักงานจางตามภารกจิ และ
ทั่วไปจํานวน  ๑6  คนพนักงานจางเหมาบริการ   จํานวน  ๑1คนรวมทั้งสิ้น  จํานวน  48  คน 

 

5. วิธีดําเนินการ 
๔.๑ วางแผนภายในองคกรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
๔.๒ ติดตอประสานวิทยากร 
๔.๓ ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการฯ 
๔.๔ ติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ ใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
วันที่   6   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕61  เวลา ๐6.๐๐ – ๑7.0๐ น. 
 

7. สถานที่ดําเนินการ 
วัดปาไผสามัคคีธรรม   ตําบลไผ    อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
 



 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานทั่วไป  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ   รายการ  คาใชจายในการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณะผูบริหาร  และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไผหนาที่  54  งบประมาณตั้งไว   15,000.-บาท   
(-หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน-) โดยมีคาใชจายตามโครงการ  ดังนี้ 
 1. คาสมนาคุณวิทยากร  จํานวน  1  ทาน  จํานวน 6 ชัว่โมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
 2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  จํานวน  48  คน ๆ ละ 35 บาท จํานวน 2 มื้อ เปนเงิน 3,360 บาท 
 3. คาอาหารกลางวนั   จํานวน  48  คน ๆ ละ  80 บาท  1  มือ้  เปนเงิน   3,840  บาท 
 4. คาเอกสารประกอบการอบรม (48 x 32)  เปนเงิน  1,536  บาท 
 5. คาบํารุงสถานที่     เปนเงิน  2,000  บาท  
 5. คาปายโครงการ     เปนเงิน  600  บาท 
  รวมคาใชจายทั้งสิ้น   14,936.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเการอยสามสิบหกบาทถวน) 
 หมายเหตุ   ทุกรายการถั่วเฉลี่ยไดทุกรายการ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาที่   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลไผ    อําเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ 

 

10.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 10.๑ คณะผูบริหารและพนักงานเจาหนาทีอ่งคการบริหารสวนตําบลไผ   ไดนําหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยางเหมาะสม 
  10.2 คณะผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลไผ  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
  10.3 คณะผูบริหารและพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิด
ความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแก
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน 
  10.4เปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลไผ  ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 
๑1. การประเมินผลโครงการ 
 ๑๐.๑ ประเมินผลการอบรม หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น  รวมทั้งประเมินจากพฤติกรรม และปฏิกิริยาของ
ผูเขารับการอบรม  โดยใชแบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 



 
การประเมินผลโครงการ 
  1. วัตถุประสงคของการประเมิน 
  - เพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  2. ขอบเขตของการประเมิน 
  - ผูเขาอบรมโครงการ  จํานวน  48  คน  ไดแก   คณะผูบริหาร   พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จางองคการบริหารสวนตําบลไผ 
  3. วิธีการดําเนินการ    ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ไดดําเนินการดังนี้ 
   3.1 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน   เปนแบบสอบถาม แบบสเกลประมาณคา  5  
ระดับ  แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
    สวนที่  1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
    สวนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจการดําเนินงานตามโครงการ 
    สวนที่  3  ขอเสนอแนะ 
   3.2 วิเคราะหขอมูล  ในการวิเคราะหดําเนินการดังนี ้
    สวนที่  1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหผลดวยการหา
คาความถี่  จํานวนและคารอยละ 
    สวนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจการดําเนินงานตามโครงการ  
วิเคราะหหาคาจํานวน รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเกณฑการประเมิน 
    สวนที่  3  สรุปขอเสนอแนะ  โดยวิเคราะหเนื้อหา 
   3.3  การแปลผลขอมูล  ในการแปลความหมายของขอมูล  แปลผลจากคาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเกณฑ  ดังนี้ 
       คาเฉลี่ย    ความหมาย 
   4.50-5.00   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
   3.50-4.49   ระดับความพึงพอใจมาก 
   2.50-3.49    ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   1.50-2.49   ระดับความพึงพอใจนอย 
   1.00-1.49   ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายงานความพึงพอใจผลการดําเนินงาน 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และพนักงานของ 

องคการบริหารสวนตําบลไผ  ประจําปงบประมาณ  2561 
------------------------------------ 

สวนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ตารางที่  1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามขอมูลทั่วไป 
           (n =  48) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ ชาย 23 47.92 

หญิง 25 52.08 
2. อายุ อายุ  25 -  35 ป 15 31.25 

อายุ  36 – 45 ป 25 52.08 
อายุ  46 – 55  ป 6 12.50 
อายุมากกวา  55  ปขึ้นไป 2 4.17 

 

ตารางที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  48  คน  อธิบายไดดังนี้ 
  -   เพศ   ผูเขาอบรมเปนเพศหญิง   มากกวา  เพศชาย  รอยละ 52.08   และรอยละ 47.92  
ตามลําดับ 
  -  อายุ ผูเขาอบรมมีอายุอยูระหวาง   36 -  45  ป   มากที่สุด   คิดเปนรอยละ 52.08    
รองลงมาอายุ  25-  35  ป  เปนอันดับสอง  คิดเปนรอยละ  31.25   รองลงมาอายุ  46  -55  ป  เปนอันดับ
สาม คิดเปนรอยละ 12.50    และนอยที่สุดอายุมากกวา  55  ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  4.17 
 

สวนที่   2   ระดับความพึงพอใจในดายวิทยากร  ความรู  ความเขาใจ  สถานที่   ระยะเวลา และอาหาร   
  การนําความรูไปใชตอการเขารวมโครงการ 
ตารางที่  2  จํานวน รอยละ  คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเกณฑการประเมิน  ของผูเขาอบรม 
  เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ 
           (n = 48) 

ดานวิทยากร 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย S.D. 
เกณฑการ
ประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

1. การถายทอดความรูของวิทยากรมี
ความชัดเจน 

19 28 1 0 0 4.38 0.53 มาก 

2.ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 16 30 2 0 0 4.29 0.54 มาก 
3.การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม 16 30 2 0 0 4.29 0.54 มาก 
4.การใชเวลา ตามที่กําหนดไว 17 28 3 0 0 4.29 0.58 มาก 
5. การตอบขอซักถามในการอบรม 11 25 12 0 0 3.98 0.69 มาก 

รวมดานวิทยากร 4.25 0.57  



 
  ระดับความพึงพอใจดานวิทยากร 
  จากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ  ดานวิทยากร  ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ มาก  คาเฉลี่ย
4.38   ความพึงพอใจในรายขอ   สรุปวา   การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน (ขอ  1)  มากที่สุด 
คาเฉลี่ย  4.38  รองลงมา  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา (ขอ 2) การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม (ขอ 
3) การใชเวลา ตามที่กําหนดไว (ขอ 4) คาเฉลี่ย  4.29   และนอยที่สุด  การตอบขอซักถามในการอบรม  (ขอ  
5) คาเฉลี่ย  3.98  
           (n = 48) 

ดานความรูความเขาใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย S.D. 
เกณฑการ
ประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

1. ความรูความเขาใจหลักการอบรม 19 25 4 0 0 4.31 0.62 มาก 
2. สามารถบอกประโยชนและขอดีได 24 20 4 0 0 4.42 0.64 มาก 
3. บูรณาการทางความคิดสูการทํางาน
เปนทีม 

22 19 7 0 0 4.31 0.71 มาก 

4.การปรับตัวของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

18 24 6 0 0 4.25 0.66 มาก 

รวมดานความรูความเขาใจ 4.32 0.66  
 
  ระดับความพึงพอใจดานความรูความเขาใจ 
  จากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ  ดานความรูความเขาใจ  ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ มาก 
คาเฉลี่ย 4.42   ความพึงพอใจในรายขอ   สรุปวา   สามารถบอกประโยชนและขอดีได  (ขอ 2)  มากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย  4.42  รองลงมา  ความรูความเขาใจหลักการอบรม (ขอ 1)  บูรณาการทางความคิดสูการทํางานเปนทีม  
(ขอ  3)  คาเฉลี่ย 4.31  และนอยที่สุด  การปรับตัวของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  (ขอ  4) คาเฉลี่ย  4.25 
           (n = 48) 

ดานสถานที่  ระยะเวลา  และอาหาร 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย S.D. 
เกณฑการ
ประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 31 17 0 0 0 4.65 0.48 มากที่สุด 
2. ความพรอมของวัสดุ อุปกรณ 
ประกอบการอบรม 

25 18 5 0 0 4.42 0.67 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม 

17 20 11 0 0 4.13 0.75 มาก 

4. อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม  26 18 4 0 0 4.46 0.64 มาก 
รวมดานสถานที่  ระยะเวลา  และอาหาร 4.41 0.64  

 
 



 
  ระดับความพึงพอใจดานสถานที่  ระยะเวลา  และอาหาร 
  จากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ  ดานสถานที่  ระยะเวลา  และอาหาร   ในภาพรวม มีระดับ
ความพึงพอใจ  มากที่สุด  คาเฉลี่ย  4.65     ความพึงพอใจในรายขอ   สรุปวา   สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม (ขอ  1)  มากท่ีสุด คาเฉลี่ย  4.65  รองลงมา  อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม (ขอ 4) คาเฉลี่ย
4.46  ความพรอมของวัสดุอุปกรณประกอบการอบรม (ขอ 2)  คาเฉลี่ย  4.42  และนอยที่สุด  ระยะเวลาในการ
อบรมมีความเหมาะสม  (ขอ  3) คาเฉลี่ย   4.13 
           (n = 48) 

ดานการนําความรูไปใช 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย S.D. 
เกณฑการ
ประเมิน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

1. สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใช 

21 22 5 0 0 4.33 0.66 มาก 

2. มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชได 

16 26 6 0 0 4.21 0.64 มาก 

3. สามารถนําความรูไปเผยแพรและ
ถายทอดได 

13 29 6 0 0 4.15 0.61 มาก 

รวมดานการนําความรูไปใช 4.23 0.64  
 
  ระดับความพึงพอใจดานการนําความรูไปใช 
  จากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ  ดานการนําความรูไปใช   ในภาพรวม มีระดับความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 4.33   ความพึงพอใจในรายขอ   สรุปวา   สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช  (ขอ  1)  มากที่สุด 
คาเฉลี่ย  4.33   รองลงมา  มีความมั่นใจและสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได (ขอ 2) คาเฉลี่ย4.21  และนอย
ที่สุด  สามารถนําความรูไปเผยแพรและถายทอดได  (ขอ  3) คาเฉลี่ย   4.15 
 
สวนที่   3   ขอเสนอแนะ 
  - เพิ่มระยะเวลาการอบรม 
  - ขยายกลุมเปาหมายมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เอกสารในการดําเนินกิจกรรม 
 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไผ   

ประจําปงบประมาณ  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไผ   

ประจําปงบประมาณ  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ  งานการเจาหนาที่สํานักงานปลัด อบต.ไผ 

ทีศ่ก  85801/วันที ่  11   กรกฎาคม  2561 

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
 คณะผูบริหาร  และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลไผ 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลไผ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลไผ  ไดจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร  และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลไผในวันที ่6 กรกฎาคม  2561 
เวลา 06.00 น.   ณ  วัดปาไผสามัคคีธรรม  บัดนี้ ไดดําเนินการจัดโครงการดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว   
งานการเจาหนาที่  สํานักงานปลัด อบต.  จึงขอสงรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ดังรายละเอียดที่ 
แนบมาพรอมนี้ และจะนําผลการดําเนินงานโครงการขึ้นเผยแพรบนหนาเว็บไซตขององคการบริหารสวน 
ตําบลไผ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรทราบ 

 

(นางสาวนิประเวศ    บุษบงค) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
................................................................ 
 

 
(นายประสิทธิ์     เจตนา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลไผ 



 
 


