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ค าน า 

 
             รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ 
หาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน  ประจ าปีงบประมาณ 2563  
โดยจัดขึ้น ในวันที่ 23  กันยายน พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี    เพ่ือน าผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้
ประเมินขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามโครงการและรายงานผลการด าเนินงานโครงการท าให้การด าเนินงาน บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดเป็น
อย่างดี 
 
  

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป 
 

          ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ไดด้ าเนินโครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ  และ
บริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน  ประจ าปีงบประมาณ 2563  เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและเกิดทักษะในการปฏิบัติ  ส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน  พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  โดยปลูกฝังให้
เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นก าลังของชาติ ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการฯ 
ดังกล่าว โดยใช้แบบประเมินผล จากความ คิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 คน พบว่า  
          ผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการนี้โดย ภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก   มีรายละเอียดดังนี้ 

1.งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ  140,000  บาท  ใช้ไป  31,900  บาท  ประหยัดงบประมาณ  
108,100 บาท  คิดเป็นร้อยละ  77.21 

 2. มีประชาชนในพื้นท่ี เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจ านวน  80 คน มีความรู้เพ่ิมขึ้น  จ านวน 76  คน คิดเป็นร้อยละ 95 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจ านวน 80 คน  น าความรู้ไปสร้างรายได้เสริมแก่ได้จ านวน  72 คน  
คิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจ านวน 80 คน  มีการรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการขยะครัวเรือนจ านวน  
72 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

6. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจ านวน 80 คน  ไม่ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากสารพิษและมูลฝอยจ านวน  
80 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับ 90  คะแนน  4.50  ระดับ ดีมาก 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 

          1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100  ต้องการให้จัดโครงการหาดนางแก้วร่วมใจ ลด คัดแยกขยะใน
ชุมชน  อีกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน 

  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการอุปโภคบริโภคมีปริมาณที่มากขึ้น  เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรในเขตต าบล       
หาดนางแก้ว  ส่งผลให้มีขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าอุปโภคบริโภคจ านวนมากขึ้น  ขณะเดียวกันบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มทั้งหลายมักจะเป็นวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก,หรือวัสดุอ่ืนที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากจึงเป็น
สาเหตุให้มีขยะปริมาณมากขึ้นในเขตต าบล  จึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการก าจัดอยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งหาก
ก าจัดโดยวิธีการเผาก็จะเกิดมลพิษทางอากาศแล้วส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา   แม้แต่ละหมู่บ้านจะมี
พ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้ง
ทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะล้นบ่อขยะตามมา ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ จะมีการ
ขุดลอกบ่อขยะเพ่ือฝังกลบก็ต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวนหนึ่งไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่
ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากในปัจจุบันมาตรการการบริหารจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร 
ประกอบกับประชาชนเองก็ยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้
เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินค าว่า “ ขยะ”หลายๆ คนก็ไม่สนใจละเลยและไม่เห็นคุณค่า
ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้และยังสามารถน ากลับมา
หมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงิน
งบประมาณแผ่นดินได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะมีจ านวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อประชากรและต่อประเทศชาติต่อไป   
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6)  พ.ศ. 2552  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 67  
ข้อ 2 รักษาความสะอาดถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  ข้อ 7 
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ได้เล็งเห็นปัญหาในพ้ืนที่ซึ่งมีปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น       
ตามจ านวนประชากร ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่เป็นเวลา และปัญหาขยะตกค้างต่าง ๆ จึงได้จัดท า
โครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระยะยาวจะต้องสนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนลด
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน โดยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)  สร้างแรงจูงใจ
ให้กับประชาชนมีรายได้จากการร่วมกัน ลด คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือน และเพ่ือแก้ปัญหาด้านการ
สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ประชามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี  

  2.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะครัวเรือน 

  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน 
  2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 



3.  เป้าหมาย 
  -ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหาดนางแก้ว ทั้งหมด  7  หมู่บ้าน จ านวน  80  คน 
4. วิธีการด าเนินการ 
  4.1 จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
  4.2 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เช่น คณะท างาน, วิทยากร,ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ ฯลฯ 
   4.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
          -สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน   
          -การบริหารจัดการวัสดุกลุ่มเครื่องดื่มต่าง ๆ 
         -เทคนิคการคัดแยกขยะ   
  4.4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
   4.5 รายงานผลการด าเนินงาน 
5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
                   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  (ด าเนินโครงการเมื่อวันที่  23  กันยายน  2563) 
 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดแก้ว    
 

9.  งบประมาณ 
                  งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ  140,000  บาท   
                                                  ใช้ไป    31,900  บาท   
                                               คงเหลือ   108,100 บาท 
10. การประเมินผลโครงการ 
           10.1  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
                   เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
           10.2  ขอบเขตของการประเมิน 
                   ประชากร ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหาดนางแก้ว ม.1–7  ที่เข้าร่วมอบรม  จ านวน  80 
คน 
           10.3  วิธีด าเนินการ  ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ด าเนินการดังนี้ 
                      10.3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  จ านวน 
10 ข้อ 
                      10.3.2  วิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังนี้ 
                                ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไป 
                                ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการ 
                                ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
                      10.3.3  การแปลความหมายข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ย  โดยใช้เกณฑ์ก าหนดค่าคะแนน
จากแบบสอบถาม  เป็น 5 ระดับ คือ 
                      ระดับท่ี   5   หมายถึง   มากที่สุด 
                      ระดับท่ี   4   หมายถึง   มาก 
                      ระดับท่ี   3   หมายถึง   ปานกลาง 
                      ระดบัที่   2   หมายถึง   น้อย 
                      ระดับท่ี   1   หมายถึง   น้อยที่สุด 



 
                          ค่าเฉลี่ย                     4.51 – 5.00     อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
                          ค่าเฉลี่ย                     3.51 – 4.50     อยู่ในระดับ  มาก 
                          ค่าเฉลี่ย                     2.51 – 3.50     อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
                          ค่าเฉลี่ย                     1.51 – 2.50     อยู่ในระดับ  น้อย 
                          ค่าเฉลี่ย                     1.00 – 1.50     อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
                           
              10.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
                           10.4.1  การประเมินความรู้ตามแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  รายละเอียด
ดังนี้ 
                      
ข้อที่ ผู้ที่ตอบถูก มีความรู้เพิ่มขึ้น 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 64 72 8   
2 68 78 10   
3 70 76 6   
4 65 72 7   
5 62 68 6   
6 68 78 10   
7 66 74 8   
8 69 76 7   
9 61 67 6   
10 63 71 8   

รวมทั้งสิ้น 76 95.00  
 

หมายเหตุ   ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดจากผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  80 คน  มีความรู้เพ่ิม 76 คน   
               คิดเป็นร้อยละ  95.00   
                          10.4.2  แบบประเมินความพึงพอใจ 
                         ตอนที่ 1  สภาพข้อมูลทั่วไป  เช่น 
                                     ตารางที่ 1  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                           N = 80 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
               ชาย 
               หญิง 

 
19 
61 

 
23.75 
76.25 

อาย ุ
               ต่ ากว่า  20 ปี 
               20 – 30 ปี 
               31 – 40 ปี 
               41 – 50 ปี 
               51 ปี  ขึ้นไป 

 
- 
2 
12 
31 
35 

 
0.00 
2.50 
15.00 
38.75 
43.75 

                        จากตารางที่ 1  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 61 คน  คิดเป็นร้อย
ละ  76.25  และอายุ  51 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.75  รองลงมา อายุ 41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 38.75   



            ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้/ความเข้าใจ/การน าไปปฏิบัติ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 

ค่าเฉลี่ย สรุปผล มาก
ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านวิทยากร   
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

56 24 0 0 0 4.70 มากที่สุด 

2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 52 28 0 0 0 4.65 มากที่สุด 

3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 48 32 0 0 0 4.60 มากที่สุด 

4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 56 18 6 0 0 4.63 มากที่สุด 

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 57 23 0 0 0 4.71 มากที่สุด 

6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 49 18 13 0 0 4.45 มาก 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร   
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 62 18 0 0 0 4.78 มากที่สุด 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 57 23 0 0 0 4.71 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 48 16 16 0 0 4.40 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 58 22 0 0 0 4.73 มากที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ   
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 47 26 7 0 0 4.50 มาก 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 52 18 10 0 0 4.53 มากที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้   
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

41 26 13 0 0 4.35 มาก 

2.  มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ได้ 

48 32 0 0 0 4.60 มากที่สุด 

3.  คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได้ 

52 18 10 0 0 4.53 มากที่สุด 

สรุปผลโดยรวม 4.59 มากที่สุด 
            จากตารางที่ 2  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ฯ โดย
ภาพรวมเห็นว่ามีการด าเนินการอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  เมื่อพิจารณารายด้านส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  โดยผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ต้องการให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 
                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปกิจกรรมโครงการ ฯ 

 

 
 

 



 
รูปกิจกรรมโครงการ ฯ 

 

 
 

 


