รายงานผลการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ดําเนินโครงการโดย
สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



บทสรุปผูบริหาร
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งาน ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ส งเสริม ให
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนาสิงหไดมีความรู
ความเข า ใจ ด า นวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยา ของข า ราชการที่ บั ญ ญั ติ ไว เป น กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
เห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม เสริมสรางกระบวนทัศน
วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี อีกทั้งเสริมสรางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหกับผูเขารวมอบรมในการนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางานใหมีคุณลักษณะที่เปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
พรอมทั้งใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาสิงหทุกระดับ มีความรูความเขาใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริ ย ธรรม และนํ า หลั ก การมี ส ว นร ว มมาปรั บ ใช ในการปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ซึ่ งมี ก ลุ ม เป า หมาย คื อ
คณะผูบ ริห าร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริห ารสวนตําบลนาสิงห จํานวน
50 คน มีกําหนดการ วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห ตําบลนาสิงห อําเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

คณะเจาหนาที่ดําเนินโครงการ



สรุปผลการดําเนินโครงการ
1. ชื่อโครงการ
โครงการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งาน ประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
3. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ
วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
4. วัตถุประสงคโครงการ
4.1 เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลนาสิงห ไดมีความรู ความเขาใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ของขาราชการที่บัญญัติไวเปนขอ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม
4.2 เพื่อสงเสริมใหผูเขารับการอบรม มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานที่ มุ งเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง
4.3 เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักการทํางานรวมกันภายในองคกร ใหกับผูเขารวมอบรมในการ
นําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุค
ใหมที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
4.4 เพื่ อ ให ข า ราชการและเจ า หน า ที่ข องรัฐ ทุ ก ระดับ มี ความรูความเขาใจและยึด มั่ น ในหลัก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
5. งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณตามข อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจํ าป พ.ศ.๒๕62 ด านบริห ารงานทั่ ว ไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รายการคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน
20,000 บาท
6. ผูเขารวมโครงการ
 จํานวนเปาหมาย
50
 จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด 55

คน
คน



7. ขั้นตอนและผลการดําเนินงานตามโครงการ
7.1 แผนการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2562
ป พ.ศ. 2563
ก.ย.

ต.ค

มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงการจัดตั้งงบประมาณ
2. ประชุมวางแผนการดําเนินการ
3. รวบรวมขอมูลและจัดเตรียมขอมูล
กอนดําเนินการ
4. ดําเนินการ
5. ติดตามผลการดําเนินการ

7.2 การประชาสัมพันธ
- หนังสือแจงประชาสัมพันธ
7.3 วิทยากร
1. นางสาวลัดดาวัลย สุระมุล
2. นายนิพนธ อันชื่น

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ

8. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
เพศชาย จํานวน 38 คน
เพศหญิง จํานวน 17 คน
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด



สรุปผล
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น โครงการและผลการประเมิ น ในภาพรวม วา เป น ไปตามตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า หนดไวห รื อ ไม
ดังตารางตอไปนี้



แบบประเมินผลโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

1) เพศ
2) กลุมอายุ

3) ตําแหนง

ขอมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
รวม
ต่ํากวา 25 ป
25 - 35 ป
36 - 45 ป
46 – 55 ป
มากกวา 56 ป
รวม
ผูบริหาร
สมาชิกสภา ฯ
พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง/ลูกจาง
รวม

จํานวน
38
17
55
3
11
17
16
6
55
1
10
16
26
53

จํานวน 55 คน
รอยละ
69.09
30.91
100
6
21
32
31
12
100.00
2
19
30
49
100.00

จากตารางที่ 1 พบวา ในจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 55 คน เปนเพศชาย 38 คน
คิดเปน รอยละ 69.09 เปนหญิง 17 คน คิดเปนรอยละ 30.91 โดยสวนใหญอายุระหวาง 36 – 45 ป คิดเปนรอย
ละ 32



สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอโครงการ
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
กิจกรรม
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
1. การประชาสัมพันธและแจงขอมูลการจัดฝกอบรม
2. การติดตอประสานงาน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม
4. ความเหมาะสมของเครื่องมือ/อุปกรณ
5. ความเหมาะสมของอาหาร
ดานคุณภาพการใหบริการ
6. ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม
7. การนําเอาความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
8. ความนาสนใจและความตอเนื่องของการนําเสนอ
9. ระยะเวลาในการสัมมนา
ดานเจาหนาที่/ วิทยากร
10. สื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสม
11. เนื้อหาหลักสูตรการอบรมมีความเหมาะสม
12. รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอมีความเหมาะสม
13. บุคลิกภาพของวิทยากร
14.ขอคิดที่ไดรับจากการฝกอบรมที่เปนประโยชนสําหรับการ
ฝกอบรมเตรียมความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน
15. คําแนะนําสําหรับแนวทางในการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน
16.การฝกอบรมตอบสนองตอความตองการของผูเขารับการ
อบรมในเรื่องการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน
ดานภาพรวม
17. เนื้อหาสาระที่ไดจากการฝกอบรม
18. ประโยชนที่ไดรับจากการฝกอบรม
19. ความนาสนใจของกิจกรรมระหวางการฝกอบรม
20. การนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน
21. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเขารวมโครงการฝกอบรม

จํานวน 55 คน
ระดับการประเมินผล(รอยละ)
5
4
3
2
1
75
66

19
19

6
15

64
34
86

28
44
4

8
22
10

70
36
42
68

14
40
32
12

16
24
26
20

46
48
72
62
46

38
26
18
16
22

16
26
10
22
32

76

16

8

86

10

4

52
40
38
20

36
30
22
28

12
30
40
52

77

15

8



ตารางที่ 2 ผูต อบแบบสอบภามไดแ สดงความคิด เห็ นตอ ผลการดําเนิน งานโครงการส งเสริม คุณ ธรรม
จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบล
นาสิงหในภาพรวม เมื่อพิจารณาในแตละกิจกรรมจะพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับที่พอใจใน
ทุก ๆ ประเด็น และมีผลของความพึงพอใจในภาพรวมตอโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง าน ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2562ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาสิ ง ห ในครั้ งนี้ มี ผู ต อบ
แบบสอบถามใหคะแนนในระดับพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 77 ระดับพึงพอใจมาก รอยละ 15 และพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง รอยละ 8
9. ผลที่ไดรับของโครงการ
9.1 คณะผูบ ริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสว นตําบล พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนาสิงห
สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรูมาตรฐานดานวินัย การดําเนินการทางวินัย การรักษาวินัย แนว
ทางการปฏิบัติราชการตามระเบียบ กฎหมาย และการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ความรู และประสบการณที่ไดรับไป
ปรับใชในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเปนผูนําดานคุณธรรม จริยธรรมใน
องคกรอยางสรางสรรค
9.2 ผูเขารับการฝกอบรม สามารถใชหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักการทํางานรวมกันภายในองคกร ความรู
และประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการสรางความสามัคคี ปรองดองความรวมมือรวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และสามารถประสานประโยชนในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปาหมายของหนวยงานได
อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขของชาติ และประชาชน
9.3 ผูเขารับการฝกอบรม ไดรับการยอมรับใหเปนตนแบบการดําเนินชีวิต การปฏิบัติงานที่เนนการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม หรือการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีคานิยมดานคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักฐานขอมูลเชิง
ประจักษ
9.4 สามารถปองกันและลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ที่เกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ
10. จุดออน ปญหา อุปสรรค ของโครงการ
10.1 สภาพอากาศรอน ระบบปรับความเย็นในหองประชุมทํางานไดไมเต็มที่
11. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดงาน/โครงการครั้งตอไป
จากการสรุปผลการดําเนินงาน ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ฯ การวิเคราะหปญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปได ดังนี้
11.1 เห็นวาควรมีการแจกเกียรติบัตรแกผูที่ผานการฝกอบรม
11.2 ตองการใหมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาหรือจัดกิจกรรมจิตอาสาดวย เชน การปลูกตนไม
11.3 อยากใหวิทยากรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธบุคลากรในหนวยงาน



จะเห็ น ได ว า องค ก ารบริห ารส ว นตํ า บลนาสิ ง ห ส ามารถดํ า เนิ น โครงการ ฯ ได สํ า เร็ จ ลุ ล ว งบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยสรุปไดจากการตอบรับเขารวมอบรมของบุคลากรเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางเอาไว สวนใน
การดําเนินโครงการในครั้งตอไปคาดวานาจะเปนในดานของการใหความรูอยางตอเนื่องรวมถึงความรูในแขนงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อเปนการพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนาสิงหตอไป

(นายณรงคฤทธิ์ ชัยงาม)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ความคิดเห็น.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

(นายเพชร ลามคํา)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักปลัด
วันที่ กันยายน พ.ศ. 2563
ความคิดเห็น.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

(นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห
วันที่ กันยายน พ.ศ. 2563
ความคิดเห็น.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห
วันที่ กันยายน พ.ศ. 2563



ภาพประกอบ
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห
*****************************************
พิธีเปดการอบรม
โดย นางสาววันเพ็ญ ฉั่นพัฒนาพงศ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวน
ตําบลนาสิงห

รับฟงการบรรยายจากวิทยากร



โดย นายนิพนธ อันชื่น ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ

รับฟงการบรรยายจากวิทยากร



โดย นางสาวลัดดาวัลย สุระมูล
ทองถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ สํานักงานสงเสริมการปกครอง

