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รายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ 
ที่ต้นทางลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชนสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ   จัดทำขั้นเพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานโดยมี
การสรุปผล การดำเนินงานทั้งหมด เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่องค์กรอ่ืน หรือประชาชน ได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารการดำเนินงานและโอกาสนี้ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทำโครงการ ครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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บทนำ 
 

  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564 

 เพื ่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ของพื ้นที่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด        
และตอบสนองแนวทาง “ประชารัฐ” เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จึงได้จัดทำ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อน
ทิ้ง  ประจำปี ๒๕๖4   ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ ๒๕63 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
หนองหญ้าลาด ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะและการจัดการ
ขยะที่ถูกต้อง  โดยแต่ละครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะและกำจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะหรือการนำกลับมาใช้
ใหม่ ตามหลักการ ๓Rs จะเป็นการลดปริมาณขยะได้มาก และช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมในบ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ 
สะอาด ลดแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำโรค ลดกลิ่นเหม็นและเหตุรำคาญต่าง ๆ จากขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน ที่สำคัญ
สามารถนำขยะเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือนำมาขาย สร้างรายได้จากการขายขยะที่เกิดจากการคัดแยก
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสามารถนำมาทำน้ำหมักชีวภาพเพ่ือบำรุงดิน หรือเพ่ือประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกด้วย  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
2. เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 
4. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.  
ในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด    จำนวน    60   คน 

ผลทีไ่ด้จากโครงการ 
1.  เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/หน่วยงานในเขตพ้ืนที่/

ผู้นำชุมชน/อสม./พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง/ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน และมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง 
  2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางและรู้วิธีการคัดแยกขยะ 
  3.ช่วยรักษาภาวะโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่ง 
  4.ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ 
  5.ขยะของเสียในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ลดการปนเปื้อนของสารมลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อม 
  6.เกิดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอันตรายระหว่างส่วนราชการ 
หน่วยงานและชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
 

1. โครงการ “ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

3. งบประมาณ  30,000  บาท 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  หมวดงบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

3. ระยะเวลาดำเนินการ    2   กุมภาพันธ์   2564 

4. กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานเทศบาล อสม./ผู้นำชุมชน/กรรมการหมู่บ้าน  จำนวน  60  คน 

5. วิธีดำเนินงาน 
1.   จัดทำโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
2.   ดำเนินการประชุมคณะทำงานตามโครงการ 

  3.   จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินโครงการ 
  4.   ดำเนินการให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/หน่วยงานในเขตพื้นที่/ผู ้นำ
ชุมชน/อสม./พนักงานเทศบาล/ประชาชนทั่วไป เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาด้านสาธารณสุขและแนวทางการจัดการ
ขยะของชุมชนและเพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะเป็นชนิด โดยแบ่งเป็น  ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะ
อันตราย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและถูกหลักการตามแนวทางการจัดการขยะ 

6.   การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
  6.1 เพ่ือต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม “โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564” 
  6.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  6.3 เพ่ือนำผลจากการติดตามและประเมินผลโครงการ ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 6.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  -เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวม ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  3.51 
  -เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

 
 
 
 



 
7. เครี่องมือในการติดตามประเมินผลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้จัดทำการติดตามและประเมินผลโครงการโดย
ได้ดำเนินการสุ่มสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เจ้าหน้าที่แจกแบบสอบถามที่กำหนดไว้ ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น จำนวน  50  ชุด ประกอบกับการสัมภาษณ์และการสังเกตเพิ่มเติม เพื่อนำมา
ประมวลและสรุปผลในส่วนของคำถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 
3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ 
  เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีระดับคะแนน ดังนี้ 
 มีความพึงพอใจ  มากที่สุด  ระดับคะแนน เท่ากับ 5 
 มีความพึงพอใจ  มาก   ระดับคะแนน เท่ากับ 4 
 มีความพึงพอใจ  ปานกลาง  ระดับคะแนน เท่ากับ 3 
 มีความพึงพอใจ  น้อย   ระดับคะแนน เท่ากับ 2 
 มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด  ระดับคะแนน เท่ากับ 1 
  นำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยคะแนนเฉลี่ยนำมาแปลความหมาย 
ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

9. ผลผลิต     รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล  
กิจกรรม : การฝึกอบรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง   

10. การนำเสนอ 
ใช้การนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถี่ร้อยละในรูปแบบตาราง

เพ่ือให้เข้าใจง่าย และในรูปเชิงพรรณนา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ตอนที ่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม 
  ตารางท่ี 1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 24 48.00 
หญิง 26 52.00 
รวม 50 100.00 

 
 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง จำนวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.00 
รองลงมาเป็นเพศชาย   จำนวน   24  คน  คิดเป็นร้อยละ 48.00 

======================================================================= 
 
  ตารางท่ี 2 แสดงช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่า  20  ปี - - 
20 – 30 ป ี 5 10.00 
31 – 40 ป ี 12 24.00 
41 – 50 ป ี 20 40.00 
51 – 60 ป ี 13 26.00 
61 ปีขึ้นไป - - 

รวม 50 100.00 
 
 

จากการเก็บข้อมูลพบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีอายุ  41 – 50 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
รองลงมา มีอายุ  51 – 60 ปี  จำนวน  26  คน คิดเป็นร้อยละ  26.00  
 
======================================================================= 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 



 
ตารางท่ี   3   แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา - - 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 1 2.00 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 8 2.00 

ปริญญาตรี 2 56.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 19 38.00 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 1 2 
รวม 50 100.00 

 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จำนวน   28  คน คิดเป็นร้อย
ละ  56.00  รองลงมาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน  19  คน  คิดร้อยละ 38.00 
 
 
  ตารางท่ี  4   แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ผู้บริหาร อปท. -  

สมาชิกสภาเทศบาล -  
อสม./ประชาชนทั่วไป 29 58.00 

พนักงานเทศบาล 9 18.00 
ผู้นำท้องถิ่น 12 24.00 

อ่ืน ๆ - - 
รวม 50 100.00 

 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีสถานะเป็นอสม./ประชาชนทั่วไป จำนวน   29   คน  คิด
เป็นร้อยละ  58.00  รองลงมามีสถานะเป็น ผู้นำท้องถิ่น  จำนวน  12   คน  คิดร้อยละ  24.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่  2  ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ 
  ตารางที่  5  แสดงจำนวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
รายการ/ประเด็นความพึงพอใจ 

 

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

(%) 
มาก 
(%) 

ปานกลาง 
(%) 

น้อย 
(%) 

น้อยที่สุด 
(%) 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้านที่ 1 ประเมินด้านกระบวนการ/สภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความสะดวก 
1.การลงทะเบียน/การต้อนรับ/อำนวยความสะดวกในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

11 
(22.00) 

35 
(70.00) 

4 
(8.00) 

- - 4.14 มาก 

2.ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัดกิจกรรม 12 
(24.00) 

33 
(70.00) 

5 
(8.00) 

- - 4.14 มาก 

3.ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม สถานท่ี 
และสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 

11 
(22.00) 

37 
(74.00) 

4 
(4.00) 

- - 4.18 มาก 

4.การประชาสัมพันธ์ให้รับทราบข้อมูลการจัดกิจกรรม 10 
(22.00) 

33 
(70.00) 

6 
(8.00) 

1 
(2.00) 

- 4.04 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม ด้านที่ 1 4.13 มาก 
ด้านที่ 2 ประเมินด้านวิทยากร 
5.ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ
สามารถอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่าย 

23 
(46.00) 

25 
(50.00) 

2 
(4.00) 

- - 4.42 มาก 

6.การบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 25 
(50.00) 

22 
(44.00) 

3 
(6.00) 

- - 4.44 มาก 

7.ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม-ให้คำแนะนำ 21 
(42.00) 

24 
(48.00) 

5 
(10.00) 

- - 4.32 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม ด้านที่ 2 4.32 มาก 
ด้านที่ 3 ประเมินด้านผลสัมฤทธิข์องการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ 
8.ก่อนการฝึกอบรม ท่านมีคาวมรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการคัดแยกขยะก่อนท้ิง ในระดับใด 

1 
(2.00) 

20 
(40.00) 

26 
(52.00) 

3 
(6.00) 

- 3.38 มาก 

9.หลังการฝึกอบรม ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการคัดแยกขยะก่อนท้ิง ในระดับใด 

18 
(36.00) 

31 
(62.00) 

1 
(2.00) 

- - 4.34 มาก 

10.เป็นการรณรงค์ให้บุคคลากร ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการขยะอย่างเหมาะสม 

18 
(36.00) 

29 
(58.00) 

3 
(6.00) 

- - 4.30 มาก 

11.เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู ้และพัฒนาศักยภาพ      
ของเทศบาลให้มีความพร้อมในการคัดแยกขยะและรวบรวม
ของเสียอันตรายชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

15 
(30.00) 

33 
(66.00) 

2 
(4.00) 

- - 4.26 มาก 

12.นำของเสียอันตรายชุมชน ไปกำจัดอย่างถูกต้องตาม
หล ักว ิชาการช ่วยลดการปนเป ื ้อนของสารมลพ ิษสู่
สิ่งแวดล้อม 

20 
(40.00) 

24 
(48.00) 

6 
(12.00) 

 - 4.28 มาก 

13.ทำให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการขยะอย่างถูกวิธีและเป็นรูปธรรม 

21 
(42.00) 

25 
(50.00) 

3 
(6.00) 

1 
(2.00) 

- 4.32 มาก 

14.มีความพึงพอใจของท่านในภาพรวมต่อการ           
จัดโครงการครั้งนี้ 

25 
(50.00) 

23 
(46.00) 

2 
(4.00) 

- - 4.46 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม ด้านที่ 3 4.19 มาก 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของโครงการ 4.22 มาก 

 



 
ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ 
 1.ท่านคิดว่าการจัดโครงการ รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564  ในครั้งนี้       
มีข้อดี หรือข้อปรับปรุง/แก้ไข อย่างไรบ้าง กรุณาเสนอแนะ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นถึง ข้อดี ของการจัดโครงการครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้อ ข้อคิดเห็น 
1. ได้ความรู้เรื่องขยะของเสียอันตรายได้มากขึ้น ขอให้มีการจัดการอบรมไปสู่ภาคประชาชนด้วย 
2. มีความเข้าใจในการนำไปปรับใช้ในชุมของตนเองมากข้ึน และมีความเป็นไปได้ เป็นรูปธรรมชัดเจน 
3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้และแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการขยะที่ถูกต้อง 
4. ทำให้เข้าใจวิธีการจัดเก็บและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
5. ทำให้มีแนวคิดเพ่ิมข้ึนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องขยะ 
6. ทำให้มีความรู้สร้างทัศนคติที่ดีในการจัดการขยะของเสียอันตราย 
7. เป็นการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ให้มีความเข้มแข็งด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นถึงข้อควรปรับปรุง/แก้ไข ของการจัดโครงการครั้งนี้ ได้แก่ 

ข้อ ข้อคิดเห็น 
1. ควรจัดอบรมตามหมู่บ้าน เพ่ือผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เกิดความรู้และความสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดทักษะ 

อย่างครอบคลุมทุกครัวเรือน 
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมให้มากกว่านี้ 

  
2.ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ท่านคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในด้านการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ได้อย่างไร 
ข้อ ข้อคิดเห็น 
1. จะเริ่มดำเนินการตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ให้ครบทุกหมู่บ้าน 
2. จะนำความรู้ที่ได้รับการอบรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบวิธีการบริหารจัดขยะอย่างเป็นรูปธรรม 
3. เริ่มต้นจัดการคัดแยกขยะจากครัวเรือน สถานที่ทำงาน ที่สามารถตรวจสอบและควบคุมได้ง่ายก่อน 
4. นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน ที่ ครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน ต่อไป 
5. ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกและความมีวินัยในการจัดการขยะของเสียอันตรายให้แก่

ครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การติดตามและประเมินผลกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี
งบประมาณ 2564 ในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  มีวัตถุประสงค์ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในครั้งนี้  
ได้แก่ บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการรณรงค์การคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง จากการติดตามประเมินผลความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  60  คน พบว่าผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ  ในภาพรวมทุกด้าน  มีความพึงพอใจในระดับ  
มาก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22  หรือคิดเป็นร้อยละ  84.40  สรุปผลการประเมินแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินด้านที่  1  ด้านกระบวนการ/สภาพแวดล้อม/สิ่งอำนวยความสะดวก 
-ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.13  

คิดเป็นร้อยละ  82.60 
สรุปผลการประเมินด้านที่  2  ด้านวิทยาการ 
-ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.39  

คิดเป็นร้อยละ  87.80 
สรุปผลการประเมินด้านที่  3  ด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และความพึงพอใจ 
-ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.19  

คิดเป็นร้อยละ  83.80 
สรุปผลการประเมินโครงการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์กับค่าเป้าหมายของการดำเนินงาน 

ผลลัพธ์-ผลผลิต-ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย(แผน) ผลการดำเนินงาน 
ผลผลิต 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
-บุคลากรของ อปท.และประชาชน ที ่เข้าร่วมกิจกรรม     
ในครั้งนี้  โดยมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ครบ
ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้   

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 100 100.00 

ผลผลิต 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
-ผู้เข้ารวมโครงการได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป 

ค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ  3.51 
ขึ้นไป 

4.22 

อภิปรายสรุปผล–จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโดยร่วม
เฉลี่ยด้าน อยู่ในระดับ มาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22  หรือคิดเป็นร้อยละ  84.40  ถือได้ว่าเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลภายหลังเสร็จสิ ้นการดำเนินโครงการฯ  ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ในการติดตามและประเมินผล ทั้ง 4 ประการ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้  และพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการรณรงค์การ
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก ถึงความสำคัญของการ
คัดแยก และถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิด การ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สรปุอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 



 
กำหนดการจัดกิจกรรม 

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  

08.00  –  08.45 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
08.45  -  09.00  น. พิธีเปิดการอบรม 

-กล่าวเปิด โดย นายทัด  เพชรดี 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
-กล่าวรายงาน  โดย นายวีระพล  คงศรี 
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

09.00  -  13.00  น. บรรยาย  เรื่อง  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย/การจัดการ
ขยะมูลฝอย 
โดย วิทยากรสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 (นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล) 

12.00  -  13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  -  16.00  น. บรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการนำไปใช้

ประโยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 
โดย วิทยากรเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   
(นางวรินทร  คณะบูรณ์  รองปลัดเทศบาล 

16.00  -  16.30  น. พิธีปิดการอบรม 
 

 
 
หมายเหตุ   เวลาและสถานที่อาจเป็นเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปิดการฝึกอบรม 
โดย นายทัด  เพชรดี  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม 

เข้าร่วมอบรม   50   คน 

 

 
 
 
 



บรรยาย เรื่อง สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย/การจัดการขยะมูลฝอย  
โดย นางวรินทร  คณะบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

บรรยาย สาธิตและการฝึกปฏิบัติ เรื่อง การคัดแยกขยะและการนำไปใช้โยชน์การจัดการขยะอินทรีย์ 



 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

































 


