5.5 ผลการสสารวจความคคิดเหห นและความพพ งพอใจ โครงการสรรางเครร อขขายองคก
ค ร
ข
ปกครองสว
ข นทรองถคิข นโปรขงใสหห วใจคคุ ณธรรม เพร อปรองกห นการทคุ จรคิ ตและประพฤตคิ มคิ
ชอบ ประจสาปป 2559
1. วห ตถคุ ประสงคค
1.

2.

เพพพอสงพ เสรรมใหม
ห มการขยายผลและขยายเครพ อขาพ ยการปหองกกนการททุจรรตไปยกงองคกค ร
ห มชนและหนพวยงานในสก งกกดเทศบาลเมพอง
พ แหงพ อพพน รวมทกงชทุ
ปกครองสวพ นทอห งถรน
กระบมพ
เพพพอรณรงคขค ยายแนวครด และสรหางความตระหนกกถถงปกญหาการททุจรร ตทมพสงพ ผลก
ระทบตอ
พ ประเทศอยาพ งรหายแรง ใหหแกค
พ ณะผผหบรร หาร ขาห ราชการ พนกกงาน
องคก
ค รปกครองสวพ นทหองถรพน ประชาชนในทหองถรพนและนกกเรม ยนในสก งกกดเทศบาล
เมพองกระบมพ

2. เปราหมาย
1. จกดกรจกรรมอบรมใหหความรผห ดหานการปหองกกนการททุจรร ตแกป
พ ระชาชนในทหองถรพน
จาจ นวนไมน
พ ห อยกวาพ 200 คน
2. จกดกรจกรรมอบรมใหหความรผห ดาห นการปหองกกนการททุจรร ตแกเพ ดด็กนกกเรม ยนในสก งกกด
เทศบาลเมพองกระบมพ จาจ นวนไมน
พ ห อยกวาพ 500 คน
3. จกดกรจกรรมอบรมใหหความรผห ดาห นการมมสว
พ นรพวมในการปหองกกนการททุจรร ตแกพ ผผห
บรร หาร พนกกงานเทศบาล พนกกงานจาห ง และครผ ในสก งกกดของเทศบาลเมพอง
กระบมพ จาจ นวนไมน
พ ห อยกวาพ 50 คน
4. จกดนร ทรรศการ องคก
ค รปกครองสวพ นทหองถรพนตหนแบบ หรพ อดหานการปหองกกนการ
ททุจรร ต
3. งบประมาณดสาเนคิ นการ/ระยะเวลาดสาเนคิ นการ/สถานทปข ดาส เนคิ นการ
บาท

งบประมาณดสาเนคิ นการ

จาจ นวน 250,000 บาท จาพ ยจรร ง 146,180

ระยะเวลาดสาเนคิ นการ/
สถานทปข ดาส เนคิ นการ
สทุดมงคลสาจ นกกงาน

วกนทมพ 25 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕ 9
- วกนทมพ 25 – 26 กรกฎาคม ฝถ กอบรม ณ หหอง

เทศบาลเมพองกระบมพ
- วกนทมพ 29 กรกฎาคม ฝถ กอบรม ณ โรงเรม ยนเทศบาล
1 ตลาดเกาพ

4. ผลผลคิ ต
จกดอบรมเรพพ องการสรหางทกศนคตรและคาพ นร ยมเกมพยวกกบการปหองกกนและปราบปรามการ
ททุจรร ต ใหหแกผ
พ ผหบรร หาร พนกกงานเทศบาล พนกกงานจาห ง พนกกงานครผ เทศบาล นกกเรม ยน

และ เจาห หนหาอาสาสมกครสาธารณสทุ ข จาจ นวน 2 ครกงห /ปม ผผหเขาห รพวมกรจกรรม รวมจาจ นวน
851 คน
5. ผลการสสารวจความคคิดเหห นและความพพ งพอใจ

สว
ข นทปข ๑ ขรอมมู ลทห ข วไปของผมูร ตอบแบบสสารวจโครงการสรรางเครร อขขายองคก
ค รปกครอง
สขวนทรองถคิข นโปรขงใส หห วใจคคุ ณธรรม เพรข อปรองกห นการทคุ จรคิ ตและประพฤตคิ มคิชอบ
ประจสาปป 2559
ตารางทปข ๑ ขรอมมู ลทห ข วไปของผมูร ตอบแบบสสารวจ
ขรอมมู ลทห ข วไป
๑. เพศ
ชาย
หญรง
รวม
๒. อายคุ
อายทุตาพ จ กวาพ 12 ปม
อายทุระหวาพ ง 12 – 18 ปม
รวม
๓. การศพกษา
ถ ษา
ระดกบประถมศก
ถ ษาตอนตหน
ระดกบมกธยมศก
รวม
๔. อาชป พ
นกกเรม ยน

ผมูร ตอบแบบสสารวจ
จสานวน (คน)

รรอยละ

138
157

46.80
53.20

295

100

112
183

38
62

295

100

190
105

64.40
35.60

295

100

295

100

295
100
รวม
จากตารางทปข ๑ พบวาพ ผผหตอบแบบสอบถามสวพ นใหญเพ ปด็ นเพศหญรง จาจ นวน 157 คน ครดเปด็ น
รหอยละ 53.20 อายทุระหวาพ ง 12 – 18 ปม จาจ นวน 183 คน ครดเปด็ นรหอยละ 62 ระดกบ
ถ ษาประถมศก
ถ ษา จาจ นวน 190 คน ครดเปด็ นรหอยละ 64.40 และเปด็ นนกกเรม ยน จาจ นวน
การศก
295 คน ครดเปด็ นรหอยละ 100

สขวนทปข ๒ ขรอมมู ลความคคิดเหห นและความพพ งพอใจโครงการสรรางเครร อขขายองคก
ค ร
ข
ข
ปกครองสขวนทรองถคิ นโปรขงใส หห วใจคคุ ณธรรม เพร อปรองกห นการทคุ จรคิ ตและพฤตคิ
มคิชอบ ประจสาปป 2559
ตารางทปข 2 ประเดด็นคาจ ถามความครดเหด็นและความพถงพอใจ

รายการ
๑. ทาพ นมมความรผห ความเขาห ใจตอ
พ เนพห อหาการอบรม
กขอน รกบการอบรม เพมยงใด
๒. ทาพ นมมความรผห ความเขาห ใจตอ
พ เนพห อหาการอบรม
หลห ง การอบรม เพมยงใด
๓. ทาพ นครดวาพ การจกดโครงการสรหางเครพ อขาพ ยองคก
ค ร
ปกครองสวพ นทอ
ห งถรพนโปรพงใส หกวใจคทุณธรรมฯ
สรหางความตระหนกกถถงปกญหาการททุจรร ตทมพสงพ ผลกระ
ทบตอ
พ ประเทศอยาพ งรหายแรงใหหแกน
พ ก กเรม ยน เพมยง
ใด
๔. ทาพ นไดรห ก บความรผห ความเขาห ใจ เรพพ องการเสรร ม
สรหางทกศนคตรและคาพ นร ยมเกมพยวกกบการปหองกกนและ
ปราบปรามการททุจรร ตในโรงเรม ยน เพมยงใด
5. ทาพ นมมความพถงพอใจตอ
พ การบรรยายของ
วรทยากร เพมยงใด
6. ทาพ นมมความพถงพอใจตอ
พ การนจาเสนอความรผห
พ
เกมยวกกบการปหองกกนการททุจรร ต โดยวมดมทกศนคของ
สาจ นกกงาน ป.ป.ช. เพมยงใด
7. ทาพ นสามารถนจาความรผห จากการอบรมไป
ประยทุกตใค ชหในการดาจ เนร นชมวต
ร และเผยแพรพความรผห

ระดห บความคคิดเหห น/ความพพ งพอใจ
มาก
มาก
ปาน นรอย นรอย
ทปข สคุด
กลาง
ทปข สคุด(
(%) (%) (%) (%) %)
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0
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45.
40

34.6 17.3
0
0

1

2

1.40

0.70

ใหหกกบเพพพอนนกกเรม ยนหรพ อบทุคคลอพพนไดห เพมยงใด
8. ทาพ นมมความพถงพอใจตอ
พ สถานทมพจกดอบรม ณ
หหองสทุ ดมงคล สาจ นกกงานเทศบาลเมพองกระบมพ เพมยง
ใด
9. ทาพ นมมความพถงพอใจตอ
พ การจกดอาหารและ
เครพพ องดพพม เพมยงใด
10. ทาพ นมมความพถงพอใจตอ
พ การอาจ นวยความ
พ
สะดวกของเจาห หนหาทม เพมยงใด
11. ความพถงพอใจในภาพรวม
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ระดห บความคคิดเหห นและความพพ งพอใจ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

นกกเรม ยนเขาห รพวมโครงการสวพ นใหญม
พ มความรผห ความเขาห ใจตอ
พ เนพห อหาการอบรม กขอน
รกบการอบรม ในระดกบมาก ครดเปด็ นรหอยละ 40
นกกเรม ยนเขาห รพวมโครงการสวพ นใหญมพ มความรผห ความเขาห ใจตอ
พ เนพห อหาการอบรม หลห ง
การอบรม ในระดกบมาก
ครดเปด็ นรหอยละ 46.80
นกกเรม ยนเขาห รพวมโครงการสวพ นใหญค
พ รดวาพ การจกดโครงการสรหางเครพ อขาพ ยองคก
ค ร
ปกครองสวพ นทอ
ห งถรพนโปรพงใส หกวใจคทุณธรรมฯ สรหางความตระหนกกถถงปกญหาการ
ททุจรร ตทมพสงพ ผลกระทบตอ
พ ประเทศอยาพ งรหายแรงใหหแกน
พ ก กเรม ยน ในระดกบมากทมพสทุด ครด
เปด็ นรหอยละ 48.50
นกกเรม ยนเขาห รพวมโครงการสวพ นใหญไพ ดรห ก บความรผห ความเขาห ใจ เรพพ องการเสรรมสรหาง
ทกศนคตรและคาพ นร ยมเกมพยวกกบการปหองกกนและปราบปรามการททุจรรตในโรงเรม ยน ในระดกบ
มากทมพสทุด ครดเปด็ นรหอยละ 43.70
นกกเรม ยนเขาห รพวมโครงการสวพ นใหญม
พ มความพถงพอใจตอ
พ การบรรยายของวรทยากร ใน
ระดกบมากทมพสทุด ครดเปด็ นรหอยละ 45.10
นกกเรม ยนเขาห รพวมโครงการสวพ นใหญม
พ มความพถงพอใจตอ
พ การนจาเสนอความรผห เกมพยวกกบ
การปหองกกนการททุจรร ต โดยวมดมทกศนคของสาจ นกกงาน ป.ป.ช. ในระดกบมากทมพสทุด ครด
เปด็ นรหอยละ 45.70

นกกเรม ยนเขาห รพวมโครงการสวพ นใหญม
พ มความเหด็นวาพ สามารถนจาความรผห จากการอบรมไป
ประยทุกตใค ชหในการดาจ เนร นชมวต
ร และเผยแพรพความรผห ใหหกกบเพพพอนนกกเรม ยนหรพ อบทุคคลอพพน
ไดห ในระดกบมากทมพสทุด
ครดเปด็ นรหอยละ 45.40
8. นกกเรม ยนเขาห รพวมโครงการสว
พ นใหญม
พ มความพถงพอใจตอ
พ สถานทมพจกดอบรม ณ หหองสทุ ด
มงคล สาจ นกกงานเทศบาลเมพองกระบมพ ในระดกบมากทมพสทุด ครดเปด็ นรหอยละ 47.10
9. นกกเรม ยนเขาห รพวมโครงการสว
พ นใหญม
พ มความพถงพอใจตอ
พ การจกดอาหารและเครพพ องดพพม ใน
ระดกบมากทมพสทุด ครดเปด็ นรหอยละ 41.70
10. นกกเรม ยนเขาห รพวมโครงการสว
พ นใหญม
พ มความพถงพอใจตอ
พ การอาจ นวยความสะดวกของเจาห
หนหาทมพ ในระดกบมากทมพสทุด ครดเปด็ นรหอยละ 45.10
11. นกกเรมยนเขาห รว
ทุ ครด
ม วามพถงพอใจในภาพรวม ในระดกบมากทมสพ ด
พ มโครงการสวพ นใหญมพ ค
เปด็ นรอ
ห ยละ 57.30
7.

ขรอเสนอแนะ
1. วรทยากรอธรบายไดเห ขาห ใจและสนทุ กมาก
2. ไดค
ห วามรผจห ากโครงการนมห มากมาย
พ จะไดน
3. อยากใหจ
ห ก ดกรจกรรมแบบนมห อยาพ งตอพ เนพพ องททุกปม เพพอ
ห จาความรผหไปเผยแพรพใหน
ห ห อง ๆ
ดวห ย
พม วรรผหและยกงไดค
4. มมความรผหทค
ห วามรผหเกมยพ วกกบการททุจรรต
พ วม าพ การโกงเปด็ นสรงพ ไมดพ ม
5. มมความสามกคคม มมความครดทมด
6. อยากใหไ
พ สมทุด ดรนสอ นร ทาน
ห ดขห องขวกญททุกคน เชน
7. อยากใหม
ม จร กรรมมากกวาพ นมห
ห ก
พ ความสะดวก
8. ควรมมอาหารมากกวาพ นมห และใหม
ห โม ตต๊ะสาจ หรกบวางสรงพ ของเพพอ

