
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการอบต.เกาะหวายไร้ขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในวันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 
 

 
 

       

 
 

จัดท าโดย 
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบต.เกาะหวายไร้ขยะ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1.ความเป็นมา 
 

   องค์การบริหารส่ วนต าบลเกาะหวาย ได้จัดท า โครงการอบต. เกาะหวา ยไร้ ขยะ                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพ่ือติดตามและประเมินผลงานชุมชนด้านองค์ความรู้การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 Rs  (Reduce, Reuse, 
Recycle)  โดยเกิดการเผยแพร่งานมหกรรมความรู้ สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมต่างๆจากขยะรีไซเคิล และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีได้อย่างถูกวิธี ท าให้เกิดการจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพและมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีแบบยั่งยืนต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 

  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลงานชุมชนด้านองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเกี่ยวกับ
การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 Rs  (Reduce, Reuse, Recycle)   
  2. เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีได้
อย่างถูกวิธี  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
 

  ผู้น าชุมชน,เด็กและเยาวชน ,กลุ่มสตรี,กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปหมู่ที่ 1-6 จ านวน 60คน 
4. งบประมาณ 
 

  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ส านักปลัด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    
ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.เกาะหวายไร้ขยะ ตั้งไว้ 35,000 .-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตาม
โครงการฯ) 
 

5. การด าเนินการ 
   

  1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดด าเนินการฝึกอบรม 

  2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนด าเนินการฝึกอบรม  
  3. จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อวิทยากร สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ 

  4. ด าเนินการฝึกอบรม ตามโครงการ ดังนี้ 
      4.1 จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามและประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้  
   4..1.1 น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการรีไซเคิลน าของใช้กลับมา                
  ใช้ใหม่ตามหลัก 3 Rs  (Reduce, Reuse, Recycle)   หมู่ที่ 1-6 อาทิเช่น การท าผ้ามัดย้อม 
  การผลิตสื่อ กระเป๋าจากซองกาแฟ  กล่องอเนกประสงค์ กากผ้าจากเศษผ้าเหลือใช้ ฯ   
  เป็นต้น  
   4.1.2 มหกรรมความรู้สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมต่างๆจากขยะรีไซเคิล 
   4.1.3 กิจกรรมธนาคารขยะประชารัฐหมู่ที่ 1  (ผ้าป่าขยะ) 
   4.1.4ตล าดนั ดมื อ สอ ง  ผั กปลอดสา ร พิษ  ก า รลด ใช้ พล าสติ ก และ โฟม                  
  น้ าหมักชีวภาพ 

   4.1.5  สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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6. สรุปผลการด าเนินงาน 
  ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 60 คน ได้รับความรู้จากการอบรมฯ ซ่ึงสรุปไดด้ังนี้ 
  1. ชุมชนมีองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทางตามหลัก 3 Rs  (Reduce, Reuse, Recycle)   
  2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 
  3.เกิดการเผยแพร่ผลงานมหกรรมความรู้ สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมต่างๆจากขยะรีไซเคิล 

7. สรุปการประเมินผลความพึงพอใจ 
  จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ เ ข้ า ร่ วม โครงการอบต . เกาะหวายไร้ ขยะ                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 60 คน สรุปผลการประเมินดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบประเมิน 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 8 13 
หญิง 52 87 
รวม 60 100 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละของอายุผู้ตอบแบบประเมิน 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
20 - 30 ปี 0 0 
31 -40 ปี 2 3 
41 - 50 ปี 0 0 
51 – 60 ปี 22 37 

มากกว่า 60 ปี 36 60 
รวม 60 100 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาอายุ            
รองลงมาอายุ51-60ปี คิดเป็นร้อยละ 37 และอายุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ3    
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แสดงความพึงพอใจการจัดอบรมสัมมนาฯ 

ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการอบรม 
รายการ ระดับความคิดเห็น ผลลัพธ์ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. รูปแบบและขั้นตอนในการอบรม 22 78 0 0 0 มาก 
3. วิทยากรมีความรู้ ความช านาญในเรื่องที่อบรม 25 75 0 0 0 มาก 
4. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้เป็นอย่างดี 

25 73 0 0 0 มาก 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 23 73 4 0 0 มาก 
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการอบรม 

23 75 2 0 0 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการอบรม 
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75 

ตารางท่ี 4 แสดงความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
รายการ ระดับความคิดเห็น ผลลัพธ์ 

มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. การให้บริการสะดวกรวดเร็ว     27 73 0 0 0 มาก 
2. มีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ     25 75 0 0 0 มาก 
3. กริยามารยาทและการพูดจาสุภาพเรียบร้อย   25 75 0 0 0 มาก 
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   

25 75 0 0 0 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 75 

ตารางท่ี 5 แสดงความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
รายการ ระดับความคิดเห็น ผลลัพธ์ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. สถานที่จัดอบรมมีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

23 75 2 0 0 มาก 

2. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 23 75 2 0 0 มาก 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ประชุมเพียงพอและเหมาะสม 

25 73 2 0 0 มาก 

โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

25 73 2 0 0 มาก 

จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 73 
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ตารางท่ี 6 แสดงความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

รายการ ระดับความคิดเห็น ผลลัพธ์ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด 

1. การให้บริการอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการประชุมเหมาะสม 

23 77 0 0 0 มาก 

2.โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

25 75 0 0 0 มาก 

ภาพรวมท่านพึงพอใจกับการประชุม
ในครั้งนี ้

25 75 0 0 0 มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ 75 

สรุปภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับการเข้ารับอบรมตามโครงการในครั้งนี้ อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ75 และมีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้อีก  
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ภาพการจัดอบรม 
ภาพกิจกรรมโครงการอบต.เกาะหวายไร้ขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในวันที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

 

พิธีเปิดโครงการฯ  โดยนายก อบต.เกาะหวาย   

 

 
 
 
กิจกรรมการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการฯและลงทะเบียนฯ 
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- กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามและประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของแต่ละ
หมู่บ้านน าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการรีไซเคิลน าของใช้กลับมาใช้ใหม่ ตามหลัก 3 Rs              
(Reduce, Reuse, Recycle)หมู่ท่ี 1-6 อาทิเช่น การท าผ้ามัดย้อม  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  กระเป๋าจาก
ซองกาแฟ  กล่องอเนกประสงค ์ ท าหน้ากากผ้าจากเศษผ้าเหลือใช้ 
 
การท าผ้ามัดย้อม 
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กระเป๋าจากซองกาแฟ  
 

   
 
การผลิตสื่อการเรียนการสอน   
 

   
 

กล่องอเนกประสงค์  ท าหน้ากากผ้าจากเศษผ้าเหลือใช้ 
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 มหกรรมความรู้สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมต่างๆจากขยะรีไซเคิล   กิจกรรมธนาคารขยะประชารัฐหมู่ที่ 1                
(ผ้าป่าขยะ)  ตลาดนัดมือสอง ผักปลอดสารพิษ การลดใช้พลาสติกและโฟม น้ าหมักชีวภาพ 
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สรุปประเด็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และปิดโครงการ 
 

 
 
 

 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 


