
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 

และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
วันพุธที่  8  มิถุนายน  2565   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 



บทสรุป 
 

โครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กิจกรรม : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จัดโดย  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ           
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น   เกิดค่านิยมร่วมกัน  
ในการประพฤติตนและยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการที่มีระบบคุณธรรมและความโปร่งใสยิ่งขึ้น   โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที ่                  
8  มิถุนายน  2565   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  จ านวนทั้งสิ้น  30  คน 

การประเมินโครงการโดยใช้วิธีแบบสอบถามพบว่าอยู่ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  76.15  ความพึงพอใจที่มี
ต่อโครงการฯ ด้านหลักสูตร/สถานที่/ระยะเวลา/อาหาร  อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  68 .46                 
ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  44.23  และด้านการน าความรู้ปใใ้้ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  73.07 
 
 
 

นางสาวพรรณวรัท   ชาญเจริญ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ผลการประเมินความพงึพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 

และป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 
ผู้จัดท าโครงการฯ  ได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ของผู้

เข้ารับการอบรม จ านวน  30  คน ได้รับแบบประเมินคืน จ านวน  26  ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.66                  
แบบประเมินแบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการฯ 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 12 46.15 

หญิง 14 53.85 

รวม 26 100.00 

  จากตารางที่ 1  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
จ านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.85  และเพศชาย  จ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.15  
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

16 - 30 ปี 1 3.85 

31 - 45 ปี 12 46.15 

46 - 59 ปี 10 38.46 

60 ปีขึ้นไป 3 11.54 

รวม 26 100.00 

  จากตารางที่ 2  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุ 31 - 45 ปี  
จ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.15  รองลงมาอายุ 46 - 59 ปี  จ านวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ  
38.46 

/ตารางที่ 3... 



- 2 - 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 2 7.69 

มัธยมศึกษาตอนต้น - - 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 19.23 

อนุปริญญา 3 11.54 

ปริญญาตรี 9 34.62 

ปริญญาโท 7 26.92 

รวม 26 100.00 

  จากตารางที่ 3  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.62  รองลงมาระดับปริญญาโท  จ านวน  7  คน            
คิดเป็นร้อยละ  26.92 
 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินโดยจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหาร 4 15.38 

สมาชิกสภา อบต. 8 30.77 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล 11 42.31 

พนักงานจ้าง 3 11.54 

รวม 26 100.00 

  จากตารางที่ 4  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการ/
พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.31  รองลงมาสมาชิกสภา อบต.  จ านวน  8  คน  
คิดเป็นร้อยละ  30.77 

จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตอนที่ 2  ได้สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  4  ด้าน  ได้แก่ 
  1. ด้านวิทยากร 
  2. ด้านหลักสูตร / สถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
  3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
  5. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

/ตอนท่ี 2... 
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ตอนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ก าหนดเป็นช่วงระดับความพึงพอใจไว้ 5 
ระดับ คือ 
  ความพึงพอใจน้อยที่สุด  มีคะแนนในระดับ 1 
  ความพึงพอใจน้อย  มีคะแนนในระดับ 2 
  ความพึงพอใจปานกลาง  มีคะแนนในระดับ 3 
  ความพึงพอใจมาก  มีคะแนนในระดับ 4 
  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  มีคะแนนในระดับ 5 

ตารางที่ 5  ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านวิทยากร 

รายการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 

1.  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน มากที่สุด 76.92 
2.  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา มากที่สุด 76.92 
3.  มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม มากที่สุด 69.23 
4.  การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ มากที่สุด 76.92 
5.  การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม มากที่สุด 80.77 

รวม มากที่สุด 76.15 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านวิทยากร
รวมทุกข้อ  คิดเป็นร้อยละ  76.15  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การตอบข้อ
ซักถามในการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ  80.77  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  ได้แก่  ความครบถ้วนของเนื้อหาใน
การฝึกอบรม  คิดเป็นร้อยละ  69.23 

ตารางที่ 6  ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านหลักสูตร/สถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 

รายการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 

1.  หลักสูตรการฝึกอบรมมีความเหมาะสม มากที่สุด 69.23 
2.  สถานที่ฝึกอบรมสะอาดและมีความเหมาะสม มากที่สุด 76.92 
3.  ความพร้อมของอุปกรณ์ในการฝึกอบรม มากที่สุด 61.54 
4.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม มากที่สุด 65.38 
5.  อาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสม มากที่สุด 69.23 

รวม มากที่สุด 68.46 
 

/จากตาราง... 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านหลักสูตร/
สถานที่/ระยะเวลา/อาหาร  รวมทุกข้อคิดเป็นร้อยละ  68.46  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยข้อที่มีความ            
พึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่ฝึกอบรมสะอาดและมีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  76 .92  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ได้แก่  ความพร้อมของอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  คิดเป็นร้อยละ  64.54 

ตารางที่ 7  ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านความรู้ความเข้าใจ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 

1.  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ปานกลาง 34.62 
2.  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม มากที่สุด 61.53 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านความรู้
ความเข้าใจ  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังจากการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็น
ร้อยละ  61.53  

ตารางที่ 8  ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 

1.  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานของท่านได้  
     มากน้อยเพียงใด 

มากที่สุด 65.38 

2.  การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใด มากที่สุด 80.77 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านการน า
ความรู้ไปใช้  คิดเป็นร้อยละ  65.38  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด  และการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  คิดเป็นร้อยละ  80.77  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  1.  ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ 

-  ได้รับความรู้มากขึ้น 
-  อยากให้มีเอกสารความรู้กฎหมาย ผู้เข้าอบรมจะได้น าไปศึกษาเพ่ิมเติม เช่น หนังสือ  
-  ได้รับความรู้มากขึ้น  วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน  

  2.  หัวข้อที่อยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป 

-   
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สรุปกิจกรรมและภาพกิจกรรม 

โครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กิจกรรม : อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จัดโดย  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ           
มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น   เกิดค่านิยมร่วมกัน  
ในการประพฤติตนและยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการที่มีระบบคุณธรรมและความโปร่งใสยิ่งขึ้น   โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2565  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  วิทยากร
บรรยาย คือ นางสาวนงลักษณ์   พิศวงศ์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ  จากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัดสุรินทร์  และ นางสาวสุราลัย  แตะต้อง  
ท้องถิ่นอ าเภอปราสาท  จากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอปราสาท 

 

 
 

 



ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

  

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

  
 

  
 



ภาพกิจกรรม 
 

  

 
 

 

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
      0-4406-9718                   www.Pratadbu.go.th           องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 


