รายงานสรุปผลการดำเนินการตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

จัดทำโดย
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

คำนำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกิจกรรมวันต่อต้านคอร์
รัป ชัน สากล (ประเทศไทย)เมื่อวัน พุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการปฏิบัติราชการโดยยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อเสริมสร้างค่านิยมสุจริต
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการที่จะไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ ในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยคำนึงถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการแพร่ร ะบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้ว ย
บุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๔๐ คน
ฝ่ายวินัยและส่งเสริ มคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานสรุปผล
การดำเนินการฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๑. บทนำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ดำเนินงานภายใต้
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗
มีภารกิจหน้าที่ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๑ ได้กำหนดให้
ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ ว เหมาะสมกั บสถานการณ์ รวมทั ้ งต้ องส่ งเสริ มและพั ฒนาความรู ้ ความสามารถ สร้ างวิ ส ั ยทั ศน์ และ
ปรับทัศนคติของข้าราชการในสังกั ดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบกับเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ๕ ประการ ให้บุคลากรในสังกัดยึดถือ
และปฏิบัติ รวมถึงข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑ กำหนดให้ ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้ ง
ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน
และต่อสังคม ตลอดจนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
สมุทรสาครได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตมีความความรับผิดชอบด้านคุณธรรมจริยธรรมมาโดยตลอด
การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวัน
พุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อเสริมสร้างค่านิยมสุจริตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการที่จะ
ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นการสื บสานวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

๒. วิธีการติดตาม…

-๒-

๒. วิธีการติดตาม
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ได้ติดตามและประเมินผล โดยการสุ่มสำรวจความคิดเห็นของ
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้เจ้าหน้าที่แจกแบบสอบถาม จำนวน ๔๐ ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้ งสิ้ น
จำนวน ๔๐ ชุ ด เพื่ อ นำมาประมวลและสรุ ป ผลในส่ ว นของคำถามเป็ น แบบปลายเปิ ด โดยเปิ ด โอกาสให้
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนิน
กิจกรรมในครั้งต่อไป โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด ๔ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบติดตามและประเมินผล
ตอนที่ ๒ ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นด้านการตระหนักถึงปฏิบัติราชการโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ
❖ เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีระดับคะแนน ดังนี้
มีความพึงพอใจ มากที่สุด
ระดับคะแนน เท่ากับ ๕
มีความพึงพอใจ มาก
ระดับคะแนน เท่ากับ ๔
มีความพึงพอใจ ปานกลาง
ระดับคะแนน เท่ากับ ๓
มีความพึงพอใจ น้อย
ระดับคะแนน เท่ากับ ๒
มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด
ระดับคะแนน เท่ากับ ๑
❖ นำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยคะแนนเฉลี่ยนำมาแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง

๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๑.๐๐ – ๑.๕๐

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

๓. หน่วยงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินผล
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่
๔. ผลผลิต
รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย)
๕. การนำเสนอ
นำเสนอผลการผลิตและประเมินผลในรูปแบบของความถี่ร้อยละในรูปแบบตารางเพื่อให้เข้าใจง่าย
และในรูปเชิงพรรณนา

สรุปผลการ...

-๓-

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบติดตามและประเมินผล
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

จำนวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

๑๓
๒๗

๓๒.๕
๖๗.๕

ต่ำกว่า ๒๐ ปี
๒๑ – ๓๐ ปี
๓๑ – ๔๐ ปี
๔๑ – ๕๐ ปี
๕๐ ปีขึ้นไป

๑
๖
๒๒
๑๑

๒.๕
๑๕
๕๕
๒๗.๕

๑๕
๒๕
-

๓๗.๕
๖๒.๕
-

๔๐
-

๑๐๐
-

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า
อนุปริญญา/เทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
อาชีพ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบจ. สค.
ข้าราชการ/ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง
อื่นๆ

จากตาราง ข้อมูลทั่วไปจากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๔๐ ชุด เมื่อนำข้อมูลมาจำแนกตาม
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
จำแนกตาม เพศ พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิ ง มากที ่ ส ุ ด จำนวน ๒๗ คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ ๖๗.๕ และเป็นเพศชาย จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕
จำแนกตาม…

-๔จำแนกตาม อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี มากที่สุด จำนวน ๒๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๕ รองลงมา อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๕ อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ และ
จำแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี มากที่สุด
จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ และระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕
จำแนกตาม อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นข้าราชการ/ข้าราชการครู จำนวน ๔๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตอนที่ ๒ ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
ตารางที่ ๒ แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการประเมิน

มากที่สุด
(%)

ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย ระดับความ
(%)
(%)
(%)
(%)
คิดเห็น

☺ ตอนที่ ๒ ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
๑. การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัด
กิจกรรม
๓. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและสถานที่
จัดกิจกรรม

๑๒
(๓๐)
๑๐
(๒๕)
๑๑
(๒๗.๕)

๒๐
(๕๐)
๒๖
(๖๕)
๒๖
(๖๕)

๘
(๒๐)
๔

-

-

๔.๑

มาก

-

-

๔.๑๕

มาก

-

-

๔.๒

มาก

๔.๑๕

มาก

(๑๐)

๓
(๗.๕)

คะแนนเฉลี่ยรวม ตอนที่ ๒

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นด้านการตระหนักถึงปฏิบัตริ าชการโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ตารางที่ ๓ แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการประเมิน

มากที่สุด
(%)

ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย ระดับความ
(%)
(%)
(%)
(%)
คิดเห็น

☺ ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นด้านเนื้อหาการจัดกิจกรรม/วิทยากร
๕
๔. การตระหนักถึงการปฏิบัติราชการโดยยึดถือ
(๑๒.๕)
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อน เข้าร่วม
กิจกรรม
๒๗
๕. การตระหนักถึงการปฏิบัติราชการโดยยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน (๖๗.๕)
และ การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หลัง เข้าร่วม
กิจกรรม

๒๓
(๕๗.๕)

๙
(๒๒.๕)

๓
(๗.๕)

-

๓.๘๓

มาก

๑๒
(๓๐)

๑
(๒.๕)

-

-

๔.๖

มาก

๔.๒๒

มาก

คะแนนเฉลี่ยรวม ตอนที่ ๓

ตอนที่ ๔

-๕-

ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ
ตารางที่ ๔ แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการประเมิน

มากที่สุด
(%)

ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย ระดับความ
(%)
(%)
(%)
(%)
คิดเห็น

☺ ตอนที่ ๕ ความคิดเห็นด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ
๖. การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเสริมสร้างค่านิยมสุจริต ๑๗
ให้ ท ่ าน ในการที ่ จะไม่ ทนต่ อการทุ จริ ตคอร์ ร ั ปชั น (๔๒.๕)
อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร
๗. การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ท่ า นได้แสดง ๑๗
เจตนารมณ์ ในการมุ ่ ง มั ่น แก้ไขปั ญหาการทุจริต (๔๒.๕)
อย่างต่อเนื่อง
๑๗
๘. ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รบั จากการจัด
(๔๒.๕)
กิจกรรมโดยรวม

๒๒
(๕๕)

๑
(๒.๕)

-

-

๔.๓๕

มาก

๒๒
(๕๕)

๑
(๒.๕)

-

-

๔.๓๕

มาก

๒๒
(๕๕)

๑
(๒.๕)

-

-

๔.๓๕

มาก

๔.๓๕

มาก

๔.๒๒

มาก
๘๔.๔
๔๐

คะแนนเฉลี่ยรวม ตอนที่ ๕

รวมคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (คน)

- ความเห็นของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ความเห็นของผู้ร่วมกิจกรรม มีความเห็นว่า “สมควรดำเนินการต่อ” จำนวน ๔๐ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ

ความเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๑

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

๒

เป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดในการไม่คอร์รัปชัน

๓

เกิดการตระหนักถึงการปฏิบัติงานโดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

- ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ
ข้อ

ข้อคิดเห็น

๑

เป็นโครงการที่ดีมปี ระโยชน์ สามารถนำสิง่ ที่ได้รบั มาปรับใช้ได้

๒

เป็นโครงการที่ดี ทำให้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการโดยยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตัว

สรุปอภิปราย..

-๖-

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

❖ การติดตามประเมินผล โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ในครั้งนี้ ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการปฏิบัติราชการโดยยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อเสริมสร้างค่านิยมสุจริต
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการที่จะไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ ในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยติดตามและประเมินผลจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔ โดยมีผลการประเมิน สรุปแยกรายด้านได้ ดังนี้
 สรุปผลการประเมิน ตอนที่ ๒ ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ เฉลี่ยภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๓
 สรุปผลการประเมิน ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นด้านการตระหนักถึงปฏิบัติราชการโดยยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ เฉลี่ยภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๒๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔
 สรุปผลการประเมิน ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ เฉลี่ยภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๓๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๗
❖ สรุปผลการประเมินกิจกรรมฯ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์กับค่าเป้าหมายของการดำเนินงาน
ผลลัพธ์ – ผลผลิต – ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑๐๐
๑๐๐
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยบุคลากรใน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
จำนวน ๔๐ คน
จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ผลลัพธ์…

-๗ผลลัพธ์ – ผลผลิต – ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความตระหนักถึงการ
ปฏิ บ ั ต ิ ร าชการโดยยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผลการดำเนินงาน
(ร้อยละ)

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้าน
การตระหนักถึงการ
ปฏิบัติราชการโดย
ย ึ ด ถ ื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า
ประโยชน์ส่วนตน และการ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.๘๓

๔.๖

อภิ ป รายผล → สรุ ป ภาพรวมของการจั ด โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสามารถดำเนิน กิจกรรมได้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัด กิจกรรมดังกล่าว
อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ (คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความตระหนักถึง
การปฏิบัติราชการโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมากขึ้น

ภาพการจัด…

-๘ภาพการจัดกิ จกรรมฯ

