
                                         บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม   

ทีส่ก 61501/    วันที่    15      กรกฎำคม  2563 

เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินตำมโครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ ประจ ำปี 2563 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม  

  ตำมท่ี เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  ได้ด ำเนินโครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ ประจ ำปี 
2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงกลไกในกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำง
ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนทุจริตทุกรูปแบบ   

บัดนี้ โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ ประจ ำปี 2563        ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น 
แล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมโครงกำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

 

   รับผิดชอบโครงกำร 
      (นำงสำวเกตน์นิภำ   ไกรจะบก) 
       รองปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  
          

                                                                                         
             (นำยวิบูลสุข   ตัณจักรวรำนนท์) 
                                 ปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 

 
 

(นำยวิเชียร   สุคนธประทีป) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินผลโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.2563 
 

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ชื่อโครงการ รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ   ประจ ำปี  พ.ศ.2563 
2. หน่วยงาน เทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ       ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน    วันที่   2 -  10 กรกฎำคม  2563 
5. สถานที่ปฏิบัติงาน พ้ืนที่เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  ต ำบลท่ำเกษม  อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 จ านวน  60 คน  ประกอบด้วย 

1. เด็กและเยำวชน จ ำนวน 50 คน 
2.  ผู้บริหำร สมำชิก บุคลำกรเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  40 คน 
3.  ผู้น ำชุมชน  ประชำชนทั่วไป  60   คน 

ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
7. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 7.1 งบประมำณที่ใช้จำกข้อบัญญัติ  ของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
  จ ำนวน  20,000.-บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) 
 7.2 ค่ำใช้จ่ำยจริง 
 - ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์      เป็นเงิน  1,524.-บำท 
   
       รวมจ านวนทั้งสิ้น  1,524.-บาท  
 
 
 
ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
1) เพ่ือสร้ำงกลไกในกำรบูรณำทุกภำคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 

สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนทุจริต 
 

/   

 2) เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มแข็ง 

/   

 
 



 
 
9. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 1. ปลุกจิตส ำนึก และค่ำนิยม  ก ำหนดนโยบำย เสริมสร้ำง แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำน
เทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
 2. บูรณำกำรกับทุกภำคส่วนเพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำบ 
กำรทุจริตของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 

3. ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรปฎิบัติรำชกำร  
4. สร้ำงกลไกและระบบกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจ  มีกำรถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของ 

เทศบำลต ำบลท่ำเกษมให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ                
5.   ส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบำลต ำบลท่ำ

เกษมอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
6.  เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติงำน และปรำศจำกปัญหำทุจริต มีควำมเข้มแข็ง 

10. ผลที่ได้รับ 
จ ำนวนข้อมูล/องค์กรควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกำรคอร์รัปชั่นที่น ำมำเผยแพร่  

11. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
 ปัญหำเล็กๆ น้อยๆ ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ประสำนงำน 
 
12. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมโครงการ 
 ควรจะมีกำรพัฒนำเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
13. ความพึงพอใจและความประทับใจโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีต่อการปฏิบัติงานในโครงการ
นี้ 
 - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้จำกกำรอบรมมีควำมพึงพอใจ และมีควำมประสงค์ให้เทศบำลต ำบลท่ำ
เกษม มีกำรจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง 
 
14. สรุปแบบสอบถามก่อนและหลังการอบรม 
 กำรประเมินก่อนกำรอบรม จำกกำรสรุปแบบสอบถำมทั้งหมด 100 ชุด 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4 

2. มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3 
3. มีควำมสำมัคคีและมีกำรท ำงำนเป็นทีมงำน ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4 
4. มีสัมพันธ์ที่ดีในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำน ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3 
5. มีเทคนิคกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย ำ ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4 
 
 
 



 
 
กำรประเมินก่อนกำรอบรม จำกกำรสรุปแบบสอบถำมทั้งหมด  100 ชุด 

 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 
2. มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำน ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 
3. มีควำมสำมัคคีและมีกำรท ำงำนเป็นทีมงำน ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 
4. มีสัมพันธ์ที่ดีในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนงำน ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 
5. มีเทคนิคกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย ำ ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5 

 
หมายเหตุ ค่ำคะแนน คือ 5=มำกที่สุด 4=มำก 3=ปำนกลำง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด 
         

 
 

       (ลงชื่อ)                ผู้ประเมินโครงกำร 
        (นำงสำวเกตน์นิภำ   ไกรจะบก) 
      ต ำแหน่ง รองปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
         

(ลงชื่อ)           ผู้ตรวจโครงกำร 
              (นำยวิบูลสุข   ตัณจักวรำนนท์) 
                ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 


