
 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตต าบลริมปงิ (อส.ปปช.)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันที่ 16 กันยายน 2564 

 
 

 

กองยุทศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลต าบลริมปิง 



ค าน า 

 การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษา
พบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งภาคราชการ
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ  อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ    
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ 
เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลง  เนื่องมาจากคนไทย      
ส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคใหญ่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น 
ค่านิยมในการบริโภคสินค้าราคาแพง ความสะดวกสบาย ยกย่องคนมีฐานะร่ ารวย และวัฒนธรรมระบบ
อุปถัมภ์ที่ยังอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน  ส่งผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
ประกอบกับความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ  รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมา
เป็นเวลานานและยังเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ก าหนดเป็นนโยบาย
ส าคัญในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศอย่างจริงจัง  โดยรัฐบาลได้แถลงต่อ
สภาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 สรุปผลการด าเนินงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าขึ้น เพ่ือสรุปประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการ 
ด าเนินโครงการฯ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนวิธีการ 
ด าเนินงาน ผลผลิตของโครงการ โดยใช้หลักการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วน ในการ 
ด าเนินงานครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพ่ือให้เทศบาลต าบลริมปิงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ปลอด การทุจริตต่อไป 

 

 

 

 

 

        กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
        อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
         กันยายน 2564 



ภาคผนวก ก 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 
โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตต าบลริมปิง (อส.ปปช.) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ : 10,000 บาท 

 
ล าดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน  

(บาท) 
1 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๕๐ × ๓.๒๐ เมตร จ านวน ๑ ป้าย  ๗๒๐ 
2 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันพร้อมน  าดื่ม ส าหรับผู้เข้าฝึกอบรม วิทยากร 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 3๐ คน คนละ ๖๐ บาท 
1,800 

3 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ของผู้เข้าฝึกอบรม วิทยากร 
เจ้าหน้าที่ จ านวน 3๐ คน คนละ 30 บาท 

900 

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (สมุด , ปากกา , แฟ้ม)  1,000 
5 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 ชั่วโมง ชัว่โมงละ ๖๐๐ บาท 1,200 
6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 4,380 

งบประมาณที่ใช้ไป รวมจ านวนเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 10,000 
 
หมายเหตุ - สามารถถ่ัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
             - ค่าใช้จ่ายจริงในการด าเนินโครงการ 5,245 บาท 
 
7.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

จ านวนเป้าหมาย     25 คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั งหมด 26  คน   

 
8.  ขั้นตอนและผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7.1  แผนการด าเนินโครงการ 
 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 
 

 7.2  การประชาสัมพันธ์ 
  -  หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ 
 
 7.3  วิทยากร 
  -  นางสาวดรุณี   สมบุญโสด 
 
9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จ านวน  10  คน  เพศหญิง  จ านวน  1๓  คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  23 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั งหมด 
 



สรุปผล 
  สรุปผลการด าเนินโครงการและผลการประเมินในภาพรวม ว่าเป็นไปตามตัวชี วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ดังตารางต่อไปนี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ส่วนที่ 1 แบบประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
          ผลการด าเนินโครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตต าบลริมปิง (อส.ปปช.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N = 23 

สถานภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1) เพศ ชาย 10 43.48 

หญิง 13 56.52 
รวม 23 100 

2) อายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ต่ ากว่า 20 ปี 0 0.00 
21 - 40 ปี 9 39.13 
41 – 60 ป ี 8 34.78 
60 ปีขึ นไป 6 26.09 

รวม 23 100 
3) การศึกษา ประถมศึกษา     2 8.70 

มัธยมศึกษา 7 30.43 
อนุปริญญา 2 8.70 
ปริญญาตรี    10 43.48 
สูงกว่าปริญญาตรี    2 8.70 

รวม 23 100 
4)  อาชีพ                                                                                                                                                       นักเรียน / นักศึกษา 0 0.00 

รับราชการ 4 17.39 
รับจ้างทั่วไป 5 21.74 
ค้าขาย 5 21.74 
เกษตรกร 4 17.39 
อ่ืนๆ (ระบุ) 5 21.74 

รวม 23 100 
                                                                                                                                                                                                      
 จากตารางที่  1  พบว่า ในจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั งหมด  23  คน  เป็นชาย 10  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 43.48 เป็นหญิง  1๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.52  โดยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21 ถึง 40 ปี       คิด
เป็นร้อยละ  39.13 
 ในส่วนของการศึกษา  พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ  ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  43.48 
 
 



ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อโครงการ 
ตารางท่ี ๒ แสดงความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ        

     N  =  23 

กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /  
การน าไปใช ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ควร
ปรับปรุง 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 
1. รูปแบบและขั นตอนในการด าเนินโครงการ 6 15 2 0 0 0 
2. วิทยากรมีความรู้ ความช านาญในเรื่องที่บรรยาย 15 6 2 0 0 0 
3. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้เป็นอย่างดี 

13 9 1 0 0 0 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยายมีความเหมาะสม 10 11 2 0 0 0 
5. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการซักถาม/
แลกเปลี่ยนความรู้ 

7 10 6 0 0 0 

6. สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม 11 11 1 0 0 0 
7. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ
เพียงพอและเหมาะสม 

13 9 1 0 0 0 

8. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจกับการจัดโครงการใน
ครั งนี  

10 12 1 0 0 0 

 
 ตารางที่  2  ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลริมปิง
ในภาพรวม พบว่า  เมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่พอใจ
ในทุกกิจกรรม ดังนี  

   1. รูปแบบและขั นตอนในการด าเนินโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ที่พึงพอใจระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 65.21 

  2. วิทยากรมีความรู้ ความช านาญในเรื่องที่บรรยาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับท่ีพึงพอใจระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.21 

  3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่พึงพอใจระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.52 

  4. ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยายมีความเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับท่ีพึงพอใจระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 47.82 

  5. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการซักถาม/แลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่พึงพอใจระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 43.47 

  6. สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่พึง
พอใจระดับ มากที่สุดและมากเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 47.82 



  7. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโครงการเพียงพอและเหมาะสม ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับที่พึงพอใจระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.52 

  8. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจกับการจัดโครงการในครั งนี  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับที่พึงพอใจระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 52.17 
   
10.  ผลที่ได้รับของโครงการ 
 1) ประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตในพื นท่ีต าบลริมปิง 
 2) ประชาชนให้เห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริต และน าไปสู่การเป็นอาสาสมัครป้องกันการ 
ทุจริตต าบลริมปิง 
 3)  ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
11.  จุดอ่อน /ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ 
 10.1 มีข้อจ ากัดในด้านเวลา และจ านวนผู้เข้าร่วม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 
๒๐19 (covid-19) 
 
12.  ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดงาน/โครงการครั้งต่อไป 

จากการสรุปผลการด าเนินงาน และผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน/กิจกรรมโครงการ 
และการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ นระหว่างการด าเนินงานโครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตต าบล
ริมปิง (อส.ปปช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเห็นได้ว่า เทศบาลต าบลริมปิงสามารถด าเนินโครงการ 
ได้ส าเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้  โดยสรุปได้จากการตอบรับเข้าร่วมอบรมของผู้อบรมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้วางเอาไว้  ส่วนในการด าเนินโครงการในครั งต่อไปน่าจะหาหัวข้อในการอบรมอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของการอบรมต่อไป 
 
 
 

     (ลงชื่อ) .............................................. ผู้รายงาน 
         (นายปราโมทย์  อินต๊ะจา) 
                    หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 
 
 
 
     (ลงชื่อ) ......................................................  

             (นางสาวเกตุกนก  จอมจันทร์ยอง) 
                                    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ            

 
 
 
 



ความคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
      (ลงชื่อ) ..............................................  
                                                                          (นางจันยวรรธน์  กันธิมา) 
                                                                           ปลัดเทศบาลต าบลริมปิง 
 
ความคิดเห็น.................................................................................................................. ....................................... 
....................................................................................................................................................... ....................... 
 
                                                
      (ลงชื่อ) .............................................. 
                         (นายเอนก  มหาเกียรติคุณ)  
                                                      นายกเทศมนตรีต าบลริมปิง 
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