
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        ส านักปลัดอบต.   องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด                           

ที ่     ตง 75901/ วันที ่ 10  สิงหาคม  ๒๕61 

เรื่อง   รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 
          ท้องถ่ินและพนกังานของอบต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด   
 ตามที่  ส านักปลัดอบต. ได้จัดท าโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานของอบต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป้าหมาย จ านวน 60 คน ใน วันที่ 
1 สิงหาคม ๒๕60 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด นั้น 
  บัดนี้ การด าเนินการโครงการอบรมฯ เสร็จสิ้นแล้วขอรายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 

พิธีเปิด โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด  และอบรมให้ความรู้ “การน าเอาหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต”  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  การปฏิบัติตนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเราสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมปฏิบัติในสิ่งง่ายดังนี้  
        1.ยึดหลักประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในทุกด้าน ลด ละ ความฟุ่มเฟ่ือยในการ  
ด ารงชีวิต 
        2.ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพ  
        3.ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ที่รุนแรงและไม่ถูกต้อง 
        4.ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยขวนขวายหาความรู้ ให้เกิดรายได้  
เพ่ิมพูนจนถึงข้ันพอเพียง 
        5.ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่วร้ายให้หมดสิ้นไป 
   ภาคเช้า อบรมให้ความรู้  เรื่อง  คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยนายราม  วสุธนภิญโญ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดตรัง 
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  ดังนี้   

- ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุ คสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการน าแนวคิดวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล( Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังคงมีข่าวการด าเนินงานที่ขาดความโปร่งใสและการ
ร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่
ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต ( Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์การเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International: TI)ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต่ ามาโดยตลอด   
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาการทุจริตภายในประเทศ ทั้งในแง่จ านวนคดีการทุจริตและในแง่ทัศนคติการรับรู้ของประชาชน 
ตลอดจนนักธุรกิจ นักลงทุนต่างประเทศ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2552 ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้เริ่มศึกษากรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องและเครื่องมือการวัดระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยในปี พ.ศ. 2553 
ได้เริ่มทดสอบใช้เครื่องมือการประเมินความโปร่งใสกับหน่วยงานภาครัฐ 8 หน่วยงาน ผลการทดลองใช้
เครื่องมือดังกล่าว น ามาสู่การพัฒนากรอบแนวคิดในการประเมินผลความโปร่งใสที่สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือ
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ทางการบริหารในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และกระบวนการ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ที่มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ทราบถึงระดับความโปร่งใสใน
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานโดยเรียกเครื่องมือนี้ว่า "ดัชนีวัดความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Transparency Index of the Public Agencies)” ซึ่งเป็นการประเมินหน่วยงาน
ภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าจากเอกสารหลักฐานการด าเนินงานเชิงประจักษ์ ( Evidence - based) ที่อยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาใช้ในการประเมินระดับความโปร่งใสและการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ท าการประเมินหน่วยงานภาครัฐน าร่อง 
45 หน่วยงาน มีค่าคะแนนความโปร่งใสเฉลี่ย 65.99 คะแนน จากนั้น ในปี พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอีกครั้ง โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
การประเมิน จ านวน 110 หน่วยงาน มีค่าคะแนนความโปร่งใส เฉลี่ย 61.67 คะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

ประเมินโดยใช้ระบบการประเมิน Online ที่ส านักงานป.ป.ช.พัฒนาขึ้น ข้อค าถามมีการ 
ปรับปรุงบางส่วนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของอปท.แต่ยังคงรักษาหลักการของการประเมิน บางข้อ
ค าถามเป็นการประเมินน าร่อง เพ่ือให้อปท. เตรียมการส าหรับการประเมินในปีต่อไป 
เกณฑ์ประเมิน 
                          10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือ 

 
-การปฏิบัติหน้าที่ 
-การใช้งบประมาณ 
-การใช้อ านาจ 
-การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
-การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
-คุณภาพการด าเนินงาน 
-ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
-การปรับปรุงระบบการท างาน 
 
-การเปิดเผยข้อมูล 
-การป้องกันการทุจริต 
ประโยชน์ของการประเมิน ITA ที่มีต่อประเทศไทย 
1. เป็นมาตรการ ให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส  

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. การน าข้อมูลไปจัดท าแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย  

และระดับปฏิบัติ 
3. เป็นเครื่องมือในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index  

: CPI) ของประเทศไทย ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของประเทศ  

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
           ภายใน (แบบ IIT) 
 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
         ภายนอก (แบบ EIT) 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 
              (แบบ OIT) 
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  สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ต าบลน้ าผุด ดังนี้ 
  คะแนน ITA = 84.45  ระดับผลการประเมินสูงมาก 
  ด้านความโปร่งใส   89.37 ระดับผลการประเมินสูงมาก 
  ด้านความพร้อมรับผิด  90.99 ระดับผลการประเมินสูงมาก 
  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  91.41 ระดับผลการประเมินสูงมาก 
  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  55.48 ระดับผลการประเมินปานกลาง 
  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 88.03  ระดับผลการประเมินสูงมาก  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคบ่าย บรรยาย เรื่อง หลักธรรมในการท างานร่วมกันภายในองค์กร  โดยพระมหาธีระยุทธ  

จิตฺตปุญโญ  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมืองตรัง  ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเป็นการเตรียมความพร้อมและ
มีจุดประสงค์ดังนี้   

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้ร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม   โดยอาศัยเกมส์ 
สันทนาการที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานร่วมกัน   การเปิดตัวเองออกสู่ผู้อื่น การละลายพฤติกรรม 
การรู้จักกันและสามารถท างานหรือท ากิจกรรมร่วมกันได้ 

2. เพ่ือเป็นบทสอน  เป็นข้อคิด   และเป็นเนื้อหาสาระท่ีจะท าให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ได้ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 

3. เพ่ือใช้ประกอบการบรรยาย  และเตรียมความพร้อมไปสู่การเรียนรู้ในเนื้อหาสาระอ่ืนๆ 
ผู้เข้ารับการอบรม  ได้รับความรู้เรื่อง  เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  การอยู่ร่วมกันในสังคม 

นอกจากจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและสิทธิหน้าที่ของตนเองแล้ว   ซึ่งท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ความ
เข้าใจมากข้ึนผ่านการท ากิจกรรมดังกล่าว 
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วันที่ 7 สิงหาคม 2561 การเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  ณ วัดน้ าผุด  อ.เมือง จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การบริหารงบประมาณ ตั้งไว้ 15,000.-บาท 
  1.ค่าสมนาคุณวิทยากร      เป็นเงิน 2,400 บาท  
  2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     เป็นเงิน 3,000 บาท  

3.ค่าอาหาร       เป็นเงิน 4,500 บาท 
4.ค่าป้ายโครงการฯ     เป็นเงิน 390 บาท 

รวมทั้งสิ้น 10,290 บาท 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
               ข้อมูลทั่วไป      จ านวน                      ร้อยละ  

1.เพศ 
-หญิง          25   37.50 
-ชาย          15   62.50 

                      รวม                                             40                          100 
2.อายุ                  
-20-30 ปี          3                            7.50    
-31-40 ปี       9            22.50 
-41-50 ปี                                                 17                        42.50 
-51 ปีขึ้นไป                                        11                           27.50 

                      รวม               40                           100 
3.การศึกษา 
-ประถมศึกษา      4   10.00 
-มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า      16   40.00 
-อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     4   10.00    
-ปริญญาตรี         11    27.50         
-สูงกว่าปริญญาตรี       5   12.50 

                      รวม      40                           100 
 
 

ข้อมูลทั่วไป         จ านวน                       ร้อยละ  
4.ต าแหน่ง 
-ข้าราชการ     8   20.00 
-ลูกจ้างประจ า       2   5.00 
-พนักงานจ้าง     15    37.50     
-นักการเมืองท้องถิ่น    15    37.50     

                      รวม     40                           100  
จากตาราง ท่ี 1 พบว่า  
1. เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 62.5 และเพศหญิง  ร้อยละ 37.5 
2. อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5  รองลงมา มีอายุ51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

27.5 และ อายุ  31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.5 
3. การศึกษา ส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาจบปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 

27.5     
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4. ต าแหน่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักการเมืองท้องถิ่นกับพนักงานจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37.5  และ
รองลงมาเป็นข้าราชการคิดเป็นร้อยละ 20.0  
 
ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอ 
                 หัวข้อการประเมิน                              คา่เฉล่ีย                     ระดับความพึงพอใจ  
ด้านวิทยากร 
หัวข้อ “คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ด้านวิทยากรโดย นายราม วสุธนภิญโญ 
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร  4.47   มาก 
2. การถ่ายทอดของวิทยากร    4.33   มาก  
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น  4.33   มาก 
4. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย   4.45   มาก 
หัวข้อ “หลักธรรมในการท างานร่วมกันภายในองค์กร”     
โดย พระมหาธีรยุทธ จิตตฺปุญโญ 
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร  4.53   มากที่สุด 
2. การถ่ายทอดของวิทยากร    4.47   มาก  
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น  4.43   มาก 
4. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย   4.47   มาก  
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม   4.45   มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์   4.22   มาก 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม   4.25   มาก 
4. อาหาร มีความเหมาะสม    4.25   มาก  
 
                 หัวข้อการประเมิน                              คา่เฉล่ีย                     ระดับความพึงพอใจ 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม  3.90   มาก 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม  4.25   มาก 
3. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การ 4.15   มาก 
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ    
4. บูรณาการทางความคิดสู่การท างานเป็นทีม/  4.25   มาก 
การปรับตัวของบุคลากร/การปฏิรูประบบการท างาน 
ในการปฏิบัติงาน     
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน  4.07   มาก 
การปฏิบัติงานได้ 
2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่    4.05   มาก 
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3. สามารถให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้   4.03   มาก 
4. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.13   มาก 
จากตารางท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นและพนักงานของอบต. โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านวิทยากร
อยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.39และ 4.47  ด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร อยู่ในระดับดีมาก 4.29  ด้าน
ความรู้ความเข ้าใจ อยู่ในระดับดีมาก 4.13  ด้านการน าไปใช้ อยู่ในระดับดีมาก 4.06  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      

 
(นางสาววลัยพรรณ  มณีโชติ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล......................................................................................... 
 
 
 

(นางธนิญาภรณ์  ทองแจ้ง) 
หัวหน้าส านักปลัดอบต. 

 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล.............................................................................................................. 
 
 
 

(นางเยาวลักษณ์ รัตนะ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด.................................................................................................... 
 

 
(นายวิศาตร  แสงศร)ี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 
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