
 

 

 

 

  

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
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ค าน า 
 

             รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน โครงกาอบรม    
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการ
ป้องกันตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยจัดขึ้น ในวันที่ 17  มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ วัดหาดสูง  ต าบล       
หาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี    เพ่ือน าผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ในโอกาสนี้  คณะผู้
ประเมินขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
โครงการและรายงานผลการด าเนินงานโครงการท าให้การด าเนินงาน บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดเป็นอย่างด ี
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บทสรุป 
 

          ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ได้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง ประจ าปีงบประมาณ 
2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย       เพ่ือป้องกันโรคไม่
เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น  รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  เพ่ือให้ทีมวิทยากรหรือครู ก. (บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ผู้น าหมู่บ้าน, อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, กลุ่มสตรี และจิตอาสา) ที่ได้รับการฝึกอบรมด าเนินการลงในหมู๋บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดนางแก้ว ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการ
จัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง   โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดท าหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและ
สมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป  ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว โดยใช้
แบบประเมินผล จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 คน พบว่า  
          ผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการนี้โดย ภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก   มีรายละเอียดดังนี้ 

1.งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ  48,675  บาท  ใช้ไป  48,675  บาท  คิดเป็นร้อยละ  100 

 2. มีประชาชนในพื้นท่ี เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนทั้งสิ้น 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 

          1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100  ต้องการให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง  อีกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 
1. หลักการและเหตุผล 

   สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้น
ทุกวันและมีผู้เสียชีวิตในประเทศไทยจ านวน 1 ราย  ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้เพ่ิมชื่อและอาการส าคัญของ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายล าดับที่ 14  แต่ในปัจจุบันพบว่าหน้ากากอนามัย
จัดซื้อยากขึ้นและมีราคาแพง  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19)  รวมทั้งเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของโรค       
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการที่ส าคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยง
การอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะ  และไม่อยู่ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย       
ตามส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1066 ลว. 18  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง การ
ด าเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และการท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง, ตามส าเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 654 ลว. 3 มีนาคม 2563  เรื่อง เร่งรัดด าเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง, ตามส าเนา
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 675  ลว. 4 มีนาคม 2563  เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (CIVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563, ตามส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1353 ลว. 4 มีนาคม 
2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ตามส าเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 732  ลว. 6 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการด าเนินโครงการพลังคน
ไทยร่วมใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/2909 -2984 ลว. 6 มีนาคม 2563  เรื่อง การโอน
เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เพ่ือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 7,774 แห่ง  ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)         
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล  อาจท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้      
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
มาตรา 16 (19) 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ได้จัดท า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง” ขึ้น  โดยมี
การบูรณาการความร่วมมือจัดให้มีการด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย       



เพ่ือป้องกันโรคไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น  รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เพ่ือให้ทีมวิทยากรหรือครู ก. (บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ผู้น าหมู่บ้าน, 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, กลุ่มสตรี และจิตอาสา) ที่ได้รับการฝึกอบรมด าเนินการลงในหมู๋บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 
  และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง   โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดท าหน้ากาก
อนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป 
 2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก เผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
(COVID-19)  และสอนทักษะการจัดท าหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ครบ        
ทุกหมู่บ้าน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเองได้ 
2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและบ้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 กิจกรรมอบรมฯ  ได้แก่  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ผู้น าหมู่บ้าน, อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.), กลุ่มสตรี และจิตอาสา  จ านวน  80  คน 

3.2 ประชาชนทุกคนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  มีหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง 
4. วิธีการด าเนินการ 

4.1 ขั้นตอนวางแผนงาน 
- ร่วมกันประชุมวางแผน ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ 

ด าเนินงานโครงการ 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันด าเนินงาน 
4.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
4.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

   1. การจัดหาวัสดุ อุปกรณใ์นการด าเนินโครงการ  
 2. ด าเนินการจัดอบรมทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  

เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง 
   3. ทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก  ร่วมรณรงค์โดยการลงพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสอนทักษะการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือป้องกันตนเองให้ครบทุกคน   
   4. สรุปผลการด าเนินโครงการ และ รายงานผลการด าเนินโครงการ 
5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ภายในวันที่  17  มีนาคม  2563 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
6.1 กิจกรรมอบรมฯ ณ วัดหาดสูง   ต.หาดนางแก้ว   อ.กบินทร์บุรี   จ.ปราจีนบุรี 
6.2 กิจกรรมรณรงค์เชิงรุก  หมู่ที่ 1-7  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  อ.กบินทร์บุรี  จ.

ปราจีนบุรี 



7.  งบประมาณ 
                  งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ  48,675  บาท   
                                                  ใช้ไป    48,675  บาท   
                                               คงเหลือ           0  บาท 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก สามารถเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID-19)  และสอนการจัดท าหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
ได้ครบทุกหมู่บ้าน 

8.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาซนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3 ประซาชนเกิดความตระหนักรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

9. ตัวชี้วัดโครงการ 
9.1 ร้อยละ  100  ของทีมวิทยากร หรือทีมครู ก ที่ผ่านการอบรมสามารถเผยแพร่ความรู้ในการป้องกัน      

โรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และสอนการจัดท าหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ได้ครบทุกหมู่บ้าน 

9.2 ร้อยละ 100  ของต าบลหาดนางแก้วไม่เกิดการระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
10. การประเมินผลโครงการ                           
          10.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 
                         ตอนที่ 1  สภาพข้อมูลทั่วไป  เช่น 
                                     ตารางที่ 1  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                           N = 80 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
               ชาย 
               หญิง 

 
19 
61 

 
23.75 
76.25 

อายุ 
               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  คิดเป็นร้อยละ  
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 มากท่ีสุด 

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 าความรู้ไปใช ้   
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 โดยภาพรวม
เห็นว่ามีการด าเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้านส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ มากที่สุด  
โดยผู้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ต้องการให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 
                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รูปกิจกรรมโครงการ ฯ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
รูปกิจกรรมโครงการ ฯ 

 

 
 
 

 
 


