แบบฟอรมรายงานผลการจัดกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)
จังหวัดแมฮองสอนรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแมฮองสอน
1. วัตถุประสงคการจัดโครงการ (รายละเอียดตามแบบ นย.1) :
1.1 เพื่อกระตุนเตือนใหสังคมและทุกภาคสวน ตระหนักในผลเสียหายรายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชัน
1.2 เพื่อประสานความรวมมือระหวางองคกร ภาคีเครือขาย หนวยงาน และทุกภาคสวน รวมมือกันในการ
ปองกันการทุจริต ลดปญหาทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย
1.3 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกประเทศ
1.4 เพื่อสรางกลุมเครือขายปองกันการทุจริตที่ยั่งยืน
2. ระยะเวลาดําเนินโครงการและสถานที่ดําเนินการ และกิจกรรมที่จัด (บรรยายพรอมแทรกภาพประกอบ)
ใชเวลา ครึ่งวัน โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแมฮองสอน ไดดําเนินการจัดโครงการในวันที่ 9 ธันวาคม 2560
ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
08.00 – 8.30 น.

●

ลงทะเบียน/รับอาหารวาง และน้ําดื่มในพื้นที่จัดงาน

08.30 – 09.00 น.

●

การนําเสนอวีดิทัศนความเปนมาการจัดกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล

(ประเทศไทย)ภายใตแนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต”
09.00 – 09.30 น.

● พิธีเปด

- ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแมฮองสอน กลาวรายงาน
- รองผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน เปนประธานในพิธีและกลาวเปดโครงการ
09.30 – 10.00 น.

●

รองผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนนํากลาวประกาศเจตนารมณในการ
ตอตานการคอรรัปชัน รวมกับหนวยงานราชการในจังหวัด
- พิธีมอบปายคําขวัญรณรงคตอตานการทุจริตจังหวัดแมฮองสอนใหกับ
หนวยงานราชการในจังหวัด
- ถายภาพหมูรวมกัน

10.00 – 10.30 น.

●

รองผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน มอบเกียรติบัตรพรอมเงินรางวัลแก
ผูชนะเลิศการประกวดคําขวัญเนื่องในวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 2560

10.30 – 12.00 น.

● กิจกรรมการบรรยายธรรมหัวขอ “เยาวชนแมฮองสอน โตไปไมโกง”

โดย พระปลัดจิตตพัฒน อัคคปญโญ ประธานสงฆสวนธรรมภูสมะ
- กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการฯ
12.00 น.

● เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ประมวลภาพการจัดงานวันตอตานคอรรัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแมฮองสอน)
วันเสารที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ
อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ขอ ชื่อตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1. ผลผลิต
1. การจัดงานวันตอตานคอรรัปชัน
สากลประเทศไทย (จังหวัดแมฮองสอน)
ตัวชี้วัด : จํานวนหนวยงานและผูเขารวม
กิจกรรม

2. ผลลัพธ
ประชาชน ขาราชการ และผูเขารวม
งานเกิดความตระหนักรูและมีจิตสํานึก
ไมทนตอการทุจริตในสังคม
ตัวชี้วัด : ระดับคาความตระหนักรูและ
มีจิตสํานึกไมทนตอการทุจริตในสังคม
(การประเมินความตระหนักเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมสุจริตและการตอตานการ
ทุจริตในสังคมไทย)

เปาหมาย
1. ภาคีเครือขาย
ศปท.ประจําจังหวัด
2. ภาคีเครือขาย
หอการคาจังหวัด
3. ภาคีเครือขาย
ภาคปรระชาสังคม
รวมจํานวนไมนอย
กวา 400 คน

ไมนอยกวา
รอยละ80

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย
(กรุณาทําเครื่องหมาย )
(บรรยาย)
มีผูเขารวมโครงการ [  ] บรรลุผล
ทั้งสิ้น 414 คน
[ ] ไมบรรลุผล

ไดรอยละ 82.86

[] บรรลุผล
[ ] ไมบรรลุผล

4. ผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม
กลุมเปาหมาย
-

ขาราชการ นักการเมือง
นักเรียน
องคกรอิสระ ประชาชน
อื่น...

จํานวนเปาหมาย
ที่ระบุในโครงการ
(คน)
-

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม (จริง)
คิดเปนรอยละ
จํานวน (คน)
ของกลุมเปาหมาย
61
14.73%
337
81.40%
16
3.87%
0%

5. สรุปในภาพรวม
5.1 จุดเดนของโครงการ/กิจกรรม
เปนโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) แบบสหยุทธซึ่งประกอบไปดวย
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (corruption perception index : CPI)
5.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม
การสรางความตระหนักรูและมีจิตสํานึกไมทนตอการทุจริตในสังคม ไมสามารถสรางไดในระยะเวลา
อันสั้น การจัดโครงการเปนเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณตามรูปแบบที่ผูจัดกําหนด แตความตระหนักรูและไม
ทนตอการทุจริตเปนเรื่องของตัวบุคคล และสภาพแวดลอมที่ดําเนินอยูในชีวิตประจําวันนอกเหนือจากสิ่งที่ไดรับในชวง
ระยะเวลาภายในการจัดโครงการ
5.3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม

การจัดโครงการเพื่อสรางความตระหนักรูและมีจิตสํานึกไมทนตอการทุจริตควรเปนโครงการระยะ
ยาว และสรางการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง ใหกลุมเปาหมายรับรูอยางเปนรูปธรรมถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคม
กอนและหลังได การสรางความตระหนักรูอาจเปนกิจกรรมที่ไมตองมีขนาดใหญ ใหเปนการเริ่มจากสังคมเล็กๆ และ
สอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวัน สิ่งที่เปนการกระทําดีก็ควรยกยอง และใหกลุมเปาหมายเห็นถึงผลที่ไดรับ
จากการกระทํานั้น
6. การประเมินโครงการ/กิจกรรม
6.1 ผลจากการดําเนินการแจกแบบสอบถามใหผูเขารวมโครงการ จํานวน 400 ฉบับ ไดรับ
แบบสอบถามคืนจํานวน 250 ฉบับ คิดเปนรอยละ 60.38 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด
6.2 สรุปจํานวนผูต อบแบบสอบถาม เปน เพศชาย จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 32.00 และเพศหญิง
จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 68.00
6.3 ชวงอายุของผูต อบแบบสอบถาม จําแนกไดดังนี้
ชวงอายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
มากกวา 50 ป

จํานวน (คน)
198
35
17
-

รอยละ
79.20%
14.00%
6.80%
0%
0%

6.4 การศึกษา
ชวงอายุ
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน (คน)
172
58
20
-

รอยละ
0%
0%
68.80%
23.20%
8.00%
0%

6.5 รอยละผลการประเมินความตระหนักรูถึงผลกระทบจากการทุจริตและมีจิตสํานึกที่ไมทนตอการ
ทุจริตในสังคม
ขอคําถาม

การตระหนักรูถึงผลการทุจริต
1. การทุจริตทําใหทานไดรับการบริการสาธารณะที่
ไมมีคุณภาพหรือตองจายคาบริการที่สูงกวาที่ควร
จะเปน เชน ถนน สะพาน การรักษาพยาบาล
2. การทุจริตกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการ
ใหบริการ ของหนวยงานภาครัฐ
3. เจาหนาที่ของรัฐรับสินบน เงินใตโตะ แมเพียง
เล็กนอยก็เปนการทุจริต และกอใหเกิดความ
เสียหายแกประเทศชาติ
มีจิตสํานึกไมทนตอการทุจริต
1. เมื่อพบเห็นการทุจริต ทานไมสามารถเพิกเฉยได
ตองหาชองทางแจงหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับทราบ
2. เมื่อพบเห็นการทุจริต ทานจะสอนบุตรหลานไมให
ทําตาม
3. ทานนิ่งเฉย เมื่อพบเห็นการทุจริต

รอยละของระดับความตระหนัก
นอย นอย ปาน มาก
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
0.40%

4.42%

9.60% 32.80% 52.80%

2.01%

6.02% 10.80% 36.40% 44.80%

2.01%

2.41% 11.20% 38.80% 45.60%

1.61%

2.01% 18.40% 36.00% 42.00%

2.01%

2.81% 13.20% 32.40% 49.60%

1.20%

2.01% 10.80% 55.20% 30.80%

6.6 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันตอตานคอรรัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ขอคําถาม

1.
2.
3.
4.

รูปแบบการจัดงาน
ระยะเวลาในการจัดงาน
ประโยชนที่ไดจากการจัดงาน
ภาพรวมของการจัดกิจกรรม

รอยละของระดับการประเมิน
นอย นอย ปาน มาก
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
3.21%

6.43% 29.32% 28.92% 32.13%

1.61%

5.62% 26.91% 28.11% 37.75%

2.01%

3.61% 25.70% 36.95% 31.73%

2.01%

2.81% 20.88% 34.14% 40.16%

6.7 ขอเสนอแนะ/สิ่งที่อยากใหมีเพิ่มเติมจากแบบประเมิน
1.การจัดงานดีมาก 2.อยากใหมีบูธกิจกรรมมากกวานี้
*********************************************

