
             บนัทกึข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน อ ำเภอภูเพียง  จังหวัดน่ำน 
ที่   นน 78501 /-                                          วันท่ี   23  มกรำคม  2564 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ   
        รำชกำร ให้แก่คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน  พนักงำนส่วนต ำบล   
        และพนักงำนจ้ำง 
 เรียน   นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน 

    ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยนได้ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ให้แก่คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน  
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง โดยมีรำยละเอียดดังนี  
1.หลกักำรและเหตผุล 

มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันส ำคัญยิ่งที่จะช่วยให้คณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีเกณฑ์และแนวทำงประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทำงที่ถูกต้องเหมำะสม น ำมำซึ่งประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมพอใจควำมผำสุกของประชำชน ควำมเจริญรุ่งเรอืง
ของประเทศชำติ และส่งผลให้เกิดควำมสุขควำมเจริญย้อนกลับมำสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) เป็นควำมจ ำเป็นพื นฐำนของบุคลำกรที่จะต้อง
ใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้ำที่กำรงำน ให้เกิดผลดีมีคุณภำพและประสิทธิภำพที่ส่งผลต่อควำมเป็นอยู่ที่ดี มี
ควำมสุขของประชำชนได้อย่ำงแท้จริงและอนุสนธิจำกคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
(ก.ถ.) ได้ก ำหนดมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งได้ประมวลขึ นจำกข้อเสนอแนะของผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ท้องถ่ิน ลูกจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชำชนผู้รับบริกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของตน ได้แก่ 

1) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม    
2) กำรมจีิตส ำนึกดี ซือ่สัตย์ สจุริต และรบัผิดชอบ 
3) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย 
5) กำรใหบ้ริกำรแกป่ระชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลอืกปฏิบัติ 
6) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ 
7) กำรมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงำน รกัษำมำตรฐำน มีคุณภำพโปร่งใส และตรวจสอบได ้
8) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข 
9) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
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2.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสรมิใหค้ณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบรหิำร

ส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส ำนึกดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
                     ๒. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว 
มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

3.  เป้ำหมำย 
  คณะผู้บรหิำร สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน  พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง   
จ ำนวน  42  คน 

4.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
  - วันศุกร์ที่   23  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 

5. สถานท่ีฝึกอบรม 
   -  วัดศรีมงคล(ก๋ง) ต ำบลยม อ ำเภอท่ำวังผำ จงัหวัดน่ำน 
เวลำ 08.30 - 09.00น. คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน  พนักงำนส่วนต ำบล และ
พนักงำนจ้ำง  ลงทะเบียนเข้ำรบักำรอบรม มีผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมจ ำนวน 39 คน 
เวลำ 09.30 – 11.30 น. พระใบฎีกำบรรจง ฐิตยโส บรรยำยธรรม สรุปใจควำมสำระเนื อหำได้ดังนี   
ธรรมะส ำหรับผู้บรหิำร 
 ผู้บริหำร คือ ผู้ที่ท ำงำนโดยใช้คนอื่น ดังนั น ชุดธรรมะที่เหมำะสมส ำหรับผู้บริหำร คือ พรหมวิหำร 4 ซึ่ง
หมำยถึง ธรรมของพรหม หรือ ธรรมของท่ำนผู้เป็นใหญ่ เป็นหลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้บริหำรหรือผู้บังคับบัญชำ 
สำมำรถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำหรือ ลูกน้องให้มีควำมสุข และมีขวัญก ำลังใจที่จะท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ
ได้มำกที่สุด โดยหลักธรรมในพรหมวิหำร 4 ประกอบด้วย 
 1. เมตตำ : ควำมรัก หมำยถึง รักที่มุ่งเพื่อปรำรถนำดี ปรำรถนำให้ผู้อื่นเป็นสุข ผู้บริหำรควรมีควำมรัก ควำม
ปรำรถนำต่อผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยกำรให้ค ำแนะน ำ สั่งสอน หรือ อบรมทั งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนและควำม
ประพฤติที่เหมำะสมและดีงำม รวมถึงกำรใช้ผู้ใต้บังคับบัญชำให้เหมำะสม (ถูก) กับวัย งำน และควำมถนัด 
 2. กรุณำ : ควำมสงสำร หมำยถึง ควำมปรำณี ปรำรถนำให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ผู้บริหำรควรมีควำมกรุณำต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือ แบ่งปันน  ำใจ หรือ สงเครำะห์ทั งทำงด้ำนวัตถุ ก ำลังกำยและก ำลังใจ 
รวมถึง กำรจัดสรรสวัสดิกำรและผลประโยชน์เกื อกูลต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับควำมเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 3. มุทิตำ : ควำมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี หมำยถึง ควำมปรำรถนำให้ผู้อื่นมีควำมสุขควำมเจริญก้ำวหน้ำยิ่งๆขึ น ไม่
มีใจอิจฉำริษยำ ผู้บริหำรควรสนับสนุนและแสดงออกถึงควำมยินดีเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำ (รวมถึงครอบครัว) มีควำมสุข 
หรือ มีควำมเจริญก้ำวหน้ำในชีวิตกำรงำนและชีวิตครอบครัว รวมถึง กำรเชิดชูด้วยรำงวัลและแบ่งปันด้วยน  ำใจ 
 4. อุเบกขำ : ควำมวำงเฉย หมำยถึง กำรวำงใจเป็นกลำง ผู้บริหำรควรมีควำมปรำรถนำดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ
ด้วยกำรช่วยเหลือให้พ้นทุกข์/มีควำมสุขในลักษณะที่ถูกต้องตำมท ำนองคลองธรรม ด้วยควำมยุติธรรม ไม่ล ำเอียงหรอื 
อคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพรำะ รัก ไม่ชอบ (เกลียด) เขลำ และกลัว 
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ธรรมะส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 
 ผู้ปฏิบัติงำนหรือคนท ำงำน คือ ผู้ที่ถูกมอบหมำยให้ท ำงำนจำกผูบ้รหิำรหรอืผูบ้ังคับบัญชำ ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนหรอื 
คนท ำงำนทุกคนต่ำงก็ปรำรถนำที่จะประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนด้วยกันทุกคน ดังนั น ชุดธรรมะที่เหมำะสม
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน คือ อิทธิบำท 4 ซึ่งหมำยถึง ธรรมแห่งควำมส ำเร็จ โดยหลักธรรมในอิทธิบำท 4 ประกอบด้วย 
 1. ฉันทะ : ควำมพอใจ หมำยถึง ควำมรักงำน- พอใจกับงำนที่ท ำอยู่ ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องชอบหรือ ศรัทธำงำน
ที่ท ำอยู่ จะต้องพอใจที่จะท ำและมีควำมสุขที่ได้ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 2. วิริยะ : ควำมพำกเพียร หมำยถึง ขยันหมั่นเพียรกับงำน ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องมีควำมขยันหมั่นเพียร         ในกำร
ท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย รวมทั ง หมั่นฝึกฝนตนเองอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 
 3. จิตตะ : ควำมเอำใจใส่ หมำยถึง ควำมเอำใจรับผิดชอบงำน ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องมีจิตใจ หรือ สมำธิจดจ่อ
กับงำนที่ท ำ รวมถึง มีควำมรอบคอบและควำมรับผิดชอบในงำนที่ท ำอย่ำงเต็มสติก ำลัง 
 4. วิมังสำ : ควำมสอดส่องในเหตุและผล หมำยถึง กำรพินิจพิเครำะห์และใช้ปัญญำตรวจสอบงำนผู้ปฏิบัติงำน
จะต้องท ำงำนด้วยปัญญำ ด้วยสมองคิด รวมถึง กำรมีควำมเข้ำใจในงำนอย่ำงลึกซึ งทั งในแง่ขั นตอนและผลส ำเร็จ/
ผลสัมฤทธ์ิของงำน 
 

ธรรมะส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกัน 
 “งำน” ทุกอย่ำงไม่สำมำรถท ำส ำเร็จด้วยตนเพียงคนเดียว ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ดังนั น 
ชุดเหมำะสมส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกัน คือ สังคมวัตถุ 4 ซึ่งหมำยถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน  ำใจของผู้อื่น 
ผูกไมตรี และเอื อเฟื้อเกื อกูล โดยหลักธรรมในสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 
 1. ทำน : เกื อกูลกันด้วยกำรให้ หมำยถึง กำรให้ กำรเสียสละ หรือ กำรเอื อเฟื้อแบ่งปนัของๆตนเพื่อประโยชน์
แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถ่ีเหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ำยเดียว ดังนั น กำรท ำงำนจะต้องช่วยเหลือกนัแบ่งปนั ไม่เห็นแก่
ตัว รวมถึง กำรมีน  ำใจที่ดีต่อกัน 
 2. ปิยวำจำ : ใช้วำจำประสำนไมตรี หมำยถึง กำรพูดจำด้วยถ้อยค ำที่ไพเรำะอ่อนหวำน พูดด้วยควำมจริงใจ 
ไม่พูดหยำบคำย ก้ำวร้ำว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมำะสมกับกำลเทศะ ดังนั น กำรท ำงำนร่วมกันจะต้องพูดหรอื
ปรึกษำหำรือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ 4 ประกำร คือ 1) เว้นจำกกำรพูดเท็จ 2) เว้นจำกกำรพูดส่อเสียด 3) เว้นจำก
กำรพูดค ำหยำบ และ 4) เว้นจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ และที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง คือ จะต้องพูดหรือ เจรจำกันดัวยไมตรีและ
ควำมปรำรถนำดีต่อกัน 
 3. อัตถจริยำ : ร่วมสร้ำงสรรค์อุดมกำรณ์ หมำยถึง กำรสงเครำะห์ทุกชนิดหรือ กำรปฏิบัติในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังนั น กำรท ำงำนร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันด้วยก ำลังงำน (กำย) ก ำลังควำมคิด และก ำลังทรัพย์ 
 4. สมำนัตตำ : ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกครำว หมำยถึง กำรเป็นผู้มีควำมสม่ ำเสมอ หรือมีควำมประพฤติเสมอ
ต้นเสมอปลำย ดังนั น กำรท ำงำนร่วมกันจะต้องถึงคติว่ำ “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ” และผู้ท ำงำนร่วมกันทุกคน
จะต้องไม่ถือตัว มีควำมเสมอภำค วำงตนเสมอต้นเสมอปลำย ท ำตนให้เป็นที่น่ำรัก น่ำเคำรพนับถือ และน่ำให้ควำม
ร่วมมือช่วยเหลือ รวมถึง กำรท ำตนให้คงเส้นคงวำ มีควำมมั่นคงในอำรมณ์ (Maturity) หรือกำรมี EQ ที่ด ี
 จะเห็นได้ว่ำ หลักธรรมที่ใช้ในกำรท ำงำนที่กล่ำวมำ ทั ง พรหมวิหำร 4 อิทธิบำท 4 และสังคมวัตถุ 4 เป็น
เรื่องง่ำยๆใกล้ตัวที่เรำปฏิบัติกันอยู่แล้วในฐำนะปัจเจกชน (Individualism) แต่อำจยังขำดควำมเข็มข้น/เอำจริงเอำจัง
กันเท่ำที่ควร กำรจัดแบ่งชุดธรรมะส ำหรับผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน และกำรท ำงำนร่วมกันตำมนัยดังกล่ำวเป็นจุดเน้นที่ผู้
ด ำรงตนในต ำแหน่งควรจะให้ควำมสนใจหรือมีกำรปฏิบัติในชุดธรรมะนั นให้มำกเป็นพิเศษกว่ำคนอื่น แต่มิได้
หมำยควำมว่ำ กำรปฏิบัติตำมชุดธรรมะจะเป็นเอกเทศต่อกัน ทุกชุดธรรมะจะเกื อกูลต่อกัน และหำกทุกคนสำมำรถ
ปฏิบัติได้พร้อมกับท ำหน้ำที่ของตนเต็มก ำลังควำมสำมำรถอย่ำงสมบูรณ์ เช่ือเหลือเกินว่ำบรรยำกำศในกำรท ำงำน  
 
 



-4- 
 
“งำนสัมฤทธ์ิ ชีวิตรื่นรมย์” คงเกิดขั นได้ไม่ยำก สมดังที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงปรำรถนำที่จะเห็นคนไทยมี
ควำมสุข ด้วยกำรให้ คือ ให้ควำมรัก ควำมเมตตำกัน ให้น  ำใจไมตรีต่อกัน ให้อภัยกัน ให้กำรสงเครำะห์อนุเครำะห์กัน 
โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยควำมบริสุทธ์ิใจและจริงใจ ดังนั น จึงขอให้พวกเรำตั งจิตอธิฐำนที่จะน้อมน ำหลักธรรมและ
กระแสพระรำชด ำรัสดังกล่ำวมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและในกำรท ำงำน โดยเฉพำะกำรรักงำนที่ท ำ ขยันท ำงำน 
รับผิดชอบงำน และรู้จักไตร่ตรองให้ถ่ีถ้วน รวมถึงกำรให้ กำรเกื อกูลกัน และกำรปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนกับกำรปฏิบัติ
ต่อตนเอง(เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ) ซึ่งทุกคนสำมำรถท ำได้ เพรำะทุกอย่ำงอยู่ที่ “ใจ” ใจที่จะเริ่มท ำสิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิตมี
คุณค่ำและมีควำมสุข 
เวลำ 11.30 - 12.30 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
เวลำ 12.30 – 15.00 น. พระใบฎีกำบรรจง ฐิตยโส บรรยำยธรรม(ต่อ) สำมำรถสรุปใจควำมสำระเนื อหำได้ดังนี  
  วิกฤตกำรณ์ต่ำง ๆ ทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่ำนมำในสังคมโลกและสังคมไทย  ถือเป็นบทเรียนอันล  ำค่ำที่
ชำวไทยทุกคน ควรท ำควำมเข้ำใจ  เพื่อสืบเสำะหำสำเหตุแห่งปัญหำนั น ๆ  แล้วด ำเนินกำรหำวิธีแก้ไขปัญหำ   ตำม
หลักอริยสัจ 4  ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ  มรรค  โดยมุ่งแก้ปัญหำที่สำเหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ ตัณหำ กล่ำวคือ ควำม
ทะยำนอยำกหรือควำมต้องกำรที่ไม่รู้จักพอของมนุษย์  เพรำะหำกบรรเทำหรือหยุดอ ำนำจของตัณหำภำยในบุคคล
เสียได้ก็สำมำรถแก้ไขปัญหำทั งมวลของมนุษย์ได้   ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้มรรควิธี คือ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็น
แนวคิดเศรษฐกิจที่อยู่บนฐำนของควำมรู้และคุณธรรมตำมหลักพุทธศำสนำมำเป็นเครื่องขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจ 
  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่เกิดจำกพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำล
ที่ 9  ที่ทรงมุ่งหมำยให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึ่งตนเองได้  โดยพระองค์ได้ทรงมีพระรำชกระแสรับสั่งอย่ำงต่อเนื่อง
ตั งแต่ พ.ศ.2516  จำกนั น  พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่ำงในแนวทำงของควำมพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง 
และทรงมีพระรำชด ำริเกี่ยวกับ “ทฤษฎีใหม่”  เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรในภำคเกษตรมีชีวิตที่พอเพียงอย่ำงประสบ
ผลส ำเร็จ  ถึงแม้ว่ำในระยะแรกภำครัฐยังไม่ได้สนใจทุ่มเทกับแนวพระรำชด ำริอย่ำงจริงจังมำกนัก   จนกระทั่งเกิด
ปัญหำภำวะวิกฤติทำงเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540  แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกระแสพระรำชด ำรัสของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 9 จึงได้ถูกน ำเสนออย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ นอย่ำงต่อเนื่อง 
  ปัจจุบันปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เติบโตและขยำยผลออกไปจำกภำวะที่เป็นปัญหำ  จนสำมำรถด ำรงอยู่ใน
สังคมไทยได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีและเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก  เพรำะเป็นแนวคิดที่ได้อำศัยพื นฐำนจำกวิถีชีวิตดั งเดิมของ
คนไทยและแนวธรรมค ำสอนในทำงพุทธศำสนำมำเป็นแกนส ำคัญ  คือ ทำงสำยกลำง และควำมสันโดษ  ซึ่งเป็นที่มำ
ของควำมพอเพียง อันหมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมรีะบบภูมิคุ้มกนัในตัวที่
ดีพอสมควร ต่อกำรมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั งภำยนอกและภำยใน โดยอำศัยควำมรอบรู้ ควำม
รอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำรทุก
ขั นตอน  ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้ำงพื นฐำนจิตใจของคนในชำติ ให้มีส ำนึกในคุณธรรม  ควำมซื่อสัตย์สุจรติและ
ให้มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติ ปัญญำ และควำมรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงทั งด้ำนวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดีซึ่งจะท ำให้บรรลุเปำ้หมำย คือ ศักยภำพในกำรพึ่งตนเองและดุลยภำพแห่งกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 
  จำกกำรศึกษำวิเครำะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน ำมำวิเครำะห์หลักธรรมทำงพุทธศำสนำประกอบ
กัน  พบว่ำ  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมสอดคล้องกับหลักธรรมทำงพุทธศำสนำหลำย ๆ ประกำร  จึงอำจกล่ำว
ได้ว่ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งของพุทธศำสนำ  เพรำะมีหลักธรรมทำงพุทธศำสนำปรำกฏในแนวคิด ช่วย
ส่งเสริม  สนับสนุน  สร้ำงควำมมีประสิทธิภำพและประสทิธิผลในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรด ำเนินชีวิต
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่ำงดี 



  เมื่อเป็นเช่นนี   กำรส่งเสริมให้มีกำรเผยแผ่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับกำรเผยแผ่หลักธรรมทำงพุทธ
ศำสนำ จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่ำงยิ่ง  พุทธศำสนิกชนก็จะได้รับประโยชน์จำกกำรนับถือศำสนำได้
อย่ำงเต็มที่   ในอีกด้ำนหนึ่ง  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก ำลังเป็นที่แพร่หลำยอยู่นี ก็จะมีควำมชัดเจนในเชิงนโยบำย
มำกขึ น  และในทำงปฏิบัติเมื่อน ำพุทธศำสนำมำควบคู่กันด้วยก็ยิ่งท ำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลดีย่ิงขึ นด้วย 
เวลำ 15.00 - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติสมำธิ 
 สรปุควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปรง่ใสในกำรปฏิบัติ  
รำชกำร ให้แก่คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน  พนักงำนส่วนต ำบล  กำรจัดอบรมในครั ง
นี  มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั งสิ น 39 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถำมทั งสิ น 39 คน โดยผู้เข้ำร่วมอบรมส่วนใหญ่แสดงควำม
คิดเห็น สำมำรถสรุปได้ดังนี   
  1) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อวิทยำกร ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจสูงสุดในด้ำนกำรใช้เวลำตำมที่ก ำหนด 
ไว้อยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำกทีสุ่ด  
  2) ด้ำนควำมพึงพอใจต่อสถำนที่และเวลำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจสูงสุดในด้ำนสถำนที่มีควำม 
เหมำะสมและด้ำนควำมพรอ้มของอุปกรณ์โสดทัศนูปกรณ์ อยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำกทีสุ่ด  
  3) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจผู้ตอบแบบสอบถำมมรีะดบัควำมเข้ำใจก่อนกำรอบรมอยู่ในระดับน้อยที่สุด แต่
หลงัจำกเข้ำรบัฟังกำรบรรยำย ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำวเพิ่มขึ นในระดับปำนกลำงถึงมำกทีสุ่ด  
  4) ด้ำนของกำรน ำควำมรู้ไปใช้ ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถน ำควำมรู้ที ่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ในระดับปำนกลำงถึงมำกที่สุด  
        และพนักงำนจ้ำงจึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
      (ลงช่ือ) 
       (นำยพงษ์พันธ์  สำรรัตนะ) 
             นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ลงช่ือ) 
       (นำงธัญชนก  ศรีทองสุข) 
                     หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

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

สิบต ำรวจเอก       
                       (เสงี่ยม  สำยอุทธำ)   
            ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน  
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................. ....................................... 
 

(ลงช่ือ)...................................................     
            (นำยมังกร  ดีปินตำ) 
                   นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลน  ำเกี๋ยน 
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