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บทสรุป  
 

              โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือให้รู้จักหลักปฏิบัติตามหลักศีล ๕ การฝึกสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา และสามารถน ามาปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานและการครองเรือนได้ เป็นผู้มีจิตที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของประชาชน และสังคมเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่ดรีู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความเสียสละ รู้จักอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร  กลุ่มเป้าหมายคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดเทศบาลต าบลกุดไห จ านวน 6๐ คนโดยส านักปลัด เทศบาล
ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ระยะเวลาด าเนินโครงการวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดไห มี
ขั้นตอนด าเนินงานดังนี้ ประชุมชี้แจงให้ทราบถึงการด าเนินโครงการ  ประสานงานนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาสั่งสอน 
รวมถึงวิทยากรที่มาบรรยาย ด าเนินการฝึกอบรมในห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดไหและท ากิจกรรมจิตอาสาท า
ความสะอาดบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลกุดไหและบริเวณโดยรอบ ประเมินผลการจัดโครงการ เพ่ือพัฒนา
ต่อไป         

   ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการโดยการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.26  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จาก
โครงการ และได้รับประโยชน์ในการน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดีตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

        ส านักปลัดเทศบาล 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
 ด้วยในปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากที่
ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็คือประชาชนธรรมดาทั่วไป ที่มีชีวิตจิตใจและด ารงชีพเหมือน
คนอ่ืนๆ ในสังคม แต่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องกระท าในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน เป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนเมื่อได้รับความเดือดร้อน จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตน มีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือต่อทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีอคติ การปฏิบัติ
หน้าที่จึงจะสมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิดความรักศรัทธาจากประชาชน น ามาซึ่งการให้ความร่วมมือในทุกด้าน  อันเป็น
การส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้รับประโยชน์ประชาชนทุกคน การที่จะท าให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรมได้นั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาจิตใจโดยพ่ึงหลักธรรม ค าสอนของ
พระพุทธศาสนา โดยให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ากล่อมเกลาจิตใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักบาป
บุญคุณโทษ รักษาศีลปฏิบัติธรรม เพ่ือก่อเกิดจิตใจที่บริสุทธิ์ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความ
นอบน้อม เสียสละ  เทศบาลต าบลกุดไหได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านจิตใจของบุคลากรซึ่งมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบงานและองค์กรจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขึ้น 
 

               ดังนั้น ผู้จัดท าโครงการจึงมองเห็นความส าคัญในการประเมินผลการด าเนินโครงการว่าส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือจะได้น าผลการประเมินมาพัฒนาในการจัดท าโครงการต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
          1.เพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในเรื่องต่อไปนี้  

1.1  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลกุดไห 
           1.2  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการท างานตามหน้าที่ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงใด 
           1.3  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง องค์กรและชุมชน 
           1.4  ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมากเพียงใด 
                    1.5   ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรมาปรับใช้กับการท างาน การพัฒนาชุมชนและ
ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้มากเพียงใด 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 
 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ  

3.1  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล   พนักงานจ้าง จ านวน  
60 คน 

3.2  สถานทีแ่ละวันเวลาด าเนินงาน  
-การฝึกอบรมทางด้านวิชาการ  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุดไห  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  
ในวันที่   11  มิถุนายน  2562 
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4. ผลการประเมินโครงการ 
            1  ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลกุดไหได้รับ
ความรู้จากการอบรมและน ามาปรับใช้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
            2  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและน ามาปรับใช้ในการท างานได้เป็นอย่างดี  
  3  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง องค์กรและชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    
  4  ผู้เข้าอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           5  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านศีล 5 หลักธรรมในการด ารงชีวิต 
            
 สรุปผลการประเมินตามแบบสอบถาม 
               ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85  เกณฑ์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจมากกว่า ≥ 4.00 (คะแนนเต็ม 5)  

1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ เท่ากับ 4.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เท่ากับ 4.06 พึงพอใจมาก 
3) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านกิจกรรมเนื้อหาวิชาการ เท่ากับ 4.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่การให้บริการ เท่ากับ 4.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ 4.26 พึงพอใจมากที่สุด 
ดังนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเป็นไปตามเกณฑ์ความส าเร็จของโครงการ 
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5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
         จากการประเมินผลการด าเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2562 ปรากฏว่าผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้จากการอบรมและเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการน าความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การท างาน และน าหลักธรรมไปใช้ในการครองเรือนตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
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ภาคผนวก 
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