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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง   
 อ าเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 



 

ค าน า  
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้เป็นผลการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง อําเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดทําขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ทบทวนวิชาความรู้ ทดสอบจิตใจ และกําลังกายของสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานสรุปผลการดําเนินการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลการดําเนินงานโดยมีการสรุปผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่องค์กรอ่ืน หรือประชาชน ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงาน  

 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง   
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บทน า 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง  
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะและการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  ร่วมมือเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติ
ต่างๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น  และพร้อมที่จะเข้าระงับเหตุ  สาธารณภัยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้ง การฟื้นฟูบูรณะหลังจากภัยพิบัติผ่านไปแล้ว  อีกท้ังเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาสํานึก
รักความปลอดภัย สามารถร่วมมือกันป้องกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งจะทําให้สามารถลด
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มี  น้อยที่สุด  

ตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้กําหนดให้จัดตั้งหน่วยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง  ได้ฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไปเรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป   
อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีความเจริญมาก
ขึ้น  แต่ประเทศไทยก็ยังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและสาธารณภัยต่างๆ   ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์และ
ภัยจากธรรมชาติ  เช่น การโจรกรรม อุบัติเหตุ  และภัยจากธรรมชาติ  ได้แก่  อุทกภัย วาตภัย  อัคคีภัย และ
ภัยจากธรรมชาติอ่ืน ๆ ภัยดังกล่าวที่เกิดขึ้นนํามาซึ่งความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละ
ปีเป็นจํานวนมากมายมหาศาลและมีแนวโน้มว่าภัยดังกล่าวจะมีอันตรายเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ   เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนเตรียมพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ทํา
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง  
ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบ  ดังนั้น 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง  จึงได้จัดทําโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑. เพ่ือให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ทบทวนวิชาความรู้  ที่เคยได้ฝึกอบรมมาแล้ว 

๒.๒  เพ่ือเป็นการทดสอบจิตใจและกําลังกายของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 
๒.๓  เพ่ือให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดตั้ง

ขึ้น  มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔  เพ่ือให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมีการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  สามารถเข้าระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 

 
 



 
    -๒- 

 
๒.๕  เพ่ือให้ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลท่าด้วง  มีกําลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน  (อปพร.) ในสังกัด  เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้มแข็ง
และประสิทธิภาพ 

๒.๖  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน/สร้างจิตสํานึกในการช่วยเหลือทางราชการ 
 

๓. เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
- สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน  ๖๐ คน ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว        (อป

พร. สังกัด  ศูนย์ อปพร.อบต.ท่าด้วง) 
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน  ๑ วัน 
- ในวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

๕. สถานที่ฝึกอบรม 
-  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง  อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

๖. ขั้นตอนการด าเนินการ 
๖.๑  เรียกประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีความสนใจที่จะฝึกทบทวน  และรับ

สมัครสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมทบทวน 
๖.๒  จัดทําโครงการ ฯ ขอความเห็นชอบของผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.อบต.ท่าด้วง  
๖.๓. ดําเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
๖.๔. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
๖.๕. ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้ในการฝึกอบรม 
๖.๖. จัดเตรียมเอกสารเครื่องมือ วัสด ุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
๖.๗  จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรและตางรางการฝึกอบรมที่กําหนด 
๖.๘  ดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรม 
๖.๙. รายงานผลการดําเนินการต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งผลการฝึกอบรมแก่ศูนย์อาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนทราบ  ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง 

 
๘. งบประมาณในการฝึกอบรม 
 ๘.๑ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ําดื่ม   
  ๖๐ คนๆละ ๕๐ บาท    เป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท 
 ๘.๒ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   
  ๖๐ คน  ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท 
 ๘.3 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๑ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน     ๖๐๐ บาท 
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 ๘.4 ค่าตอบแทนวิทยากรครูฝึกปฏิบัติ(วิทยากรคณะ)  

๓ ชุดๆละ ๒ คน ๕ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท  เป็นเงิน          ๑๘,๐๐๐ บาท 
 ๘.5 ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม                เป็นเงิน   4,4๐๐ บาท 
 ๘.6 ค่าจ้างทําป้ายโครงการฯ            เป็นเงิน   ๑,๐๐๐ บาท 

                      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑. สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ทบทวนวิชาความรู้  ที่เคยได้ฝึกอบรมมาแล้ว 
๙.๒  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  ได้ทดสอบจิตใจและกําลังกาย 
๙.๓  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดตั้งขึ้น  มี

ความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙.๔  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง มีการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  สามารถเข้าระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย 

๙.๕  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลท่าด้วง  มีกําลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) ในสังกัด  เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้มแข็งและ
ประสิทธิภาพ 

๙.๖  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น/มี
จิตสํานึกท่ีดีในการช่วยเหลือทางราชการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง     
 
3. ระยะเวลาการด าเนินการ เดือนมีนาคม 2563 
 
4. รายงานการปฏิบัติงาน  

4.1 สภาพทั่วไป  
        องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 

๑๖๔.๒๖ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม ้ ๖๒ ตารางกิโลเมตร เป็นภูเขาล้อมรอบ 90% มีที่ราบหุบเขา 10% 
คลองธรรมชาติ 1 สาย พ้ืนที่ทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่ราบเป็นส่วนน้อย มีประชากรทั้งหมด 5,766 คน มี
จํานวนหลังคาเรือน 2,032 ครัวเรือน รวมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ดังนี้  

หมู่ที ่1 บ้านปางยาง จํานวนประชากรรวม    937 คน   จํานวนครัวเรือน 344 ครัวเรือน 
หมู่ที ่2 บ้านซับชมพู่ จํานวนประชากรรวม    435 คน   จํานวนครัวเรือน 166 ครัวเรือน 
หมู่ที ่3 บ้านไทรงาม จํานวนประชากรรวม    690 คน   จํานวนครัวเรือน 280 ครัวเรือน 
หมู่ที ่4 บ้านเฉลียงทอง จํานวนประชากรรวม    376 คน   จํานวนครัวเรือน 129 ครัวเรือน 
หมู่ที ่5 บ้านโป่งสะทอน จํานวนประชากรรวม    453 คน   จํานวนครัวเรือน 147 ครัวเรือน 
หมู่ที ่6 บ้านสันเจริญ จํานวนประชากรรวม 1,082 คน   จํานวนครัวเรือน 353 ครัวเรือน 
หมู่ที ่7 บ้านห้วยตลาด จํานวนประชากรรวม    568 คน   จํานวนครัวเรือน 198 ครัวเรือน 
หมู่ที ่8 บ้านท่าด้วง จํานวนประชากรรวม 1,230 คน   จํานวนครัวเรือน 446 ครัวเรือน 

4.2 การดําเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง ได้ดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

อบต.ท่าด้วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีขั้นตอนและผลการดําเนิน
โครงการ 

ขั้นตอนระยะเวลาและผลการดําเนินงาน  
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 เรียกประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนที่มีความสนใจที่จะฝึกทบทวน และรับ
สมัครสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมทบทวน 

เดือน ม.ค. 2563  
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

2 จัดทําโครงการ ฯ ขอความเห็นชอบของ
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.อบต.ท่าด้วง 

เดือน ก.พ. 2563 ดําเนินการตามเวลา 

3 ดําเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ 
ในการฝึกอบรม 

เดือน ก.พ. 2563 ดําเนินการตามเวลา 

4 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ 
ในการฝึกอบรม 

เดือน ก.พ. 2563 ดําเนินการตามเวลา 

5 ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ที่จะใช้
ในการฝึกอบรม 

เดือน ก.พ. 2563 ดําเนินการตามเวลา 

6 จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรและ
ตารางการฝึกอบรมที่กําหนด 

20 มี.ค. 2563 ดําเนินการตามเวลา 

7 ดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรม เดือน มี.ค. 2563 ดําเนินการตามเวลา 

8 รายงานผลการดําเนินการต่อผู้บังคับบัญชาและ
จัดส่งผลการฝึกอบรมแก่ศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทราบ 

เดือน มี.ค. 2563 จัดทํารายงานสรุปผล
การ ดําเนินโครงการ
และ เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ 
 

4.3 ปัญหา/อุปสรรค 
- 
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ผลการประเมินโครงการ 
 

ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.
ท่าด้วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 60 คน 

ตัวอย่างแบบประเมิน 
แบบประเมินผลการประชมุ/อบรม/สัมมนา 

 เรื่อง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ทา่ด้วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 20 มีนาคม 2563 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลท่าด้วง ต าบลท่าด้วง 
อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  

****************** 

หัวข้อที่ประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความพึงพอใจในกิจกรรม 

1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา      

1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชมุ/สัมมนา      

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ      

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 

2.1 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร      

2.2 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถว้นและน่าสนใจ      

2.3 เอกสารประกอบการน าเสนอของวทิยากร      

2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร      

2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม      

3.  ความพึงพอใจในบริการ 

3.1 ห้องประชุม      

3.2 โสตทัศนูปกรณ์      

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม      

3.4 การบริการ/อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ของเจ้าหนา้ที่      

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม      

4.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รบัจากการประชมุ/สัมมนา 

4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา      

4.2 ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเขา้ใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้

     

4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม      

4.4  ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร      

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือกรอกแบบประเมินผล 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

คณะผู้ประเมินได้ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 17 ข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยประเมินจากผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จํานวน 60 คน สามารถนําเสนอผลการ
ประเมินความพึงพอใจตามหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชุม/สัมมนา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 33 คน 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  5 5  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  จํ า น ว น  2 7  ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  5 5  
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2. ความพึงพอใจในวิทยากร 
2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.7 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจใน
ระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 60 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.7 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจใน
ระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 36 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจใน
ระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3. ความพึงพอใจในบริการ 
3.1 ห้องประชุม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 ความพึง

พอใจในระดับมาก จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.7 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ความพึง
พอใจในระดับมาก จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ความ
พึงพอใจในระดับมาก จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.4 การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จํานวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.3 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4. ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา 
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 36 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4.2 ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ มี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจใน
ระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 
 



 
-9- 

 
4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 38 คน คิด

เป็นร้อยละ 63.3 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึง
พอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4.4 ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 

สรุปผลการประเมิน  
             ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน  6๐  คน มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง 
ๆ ของเจ้าหน้าที ่อยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.68) ส่วนที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ห้องประชุม อยู่
ในระดับ มาก(ค่าเฉลี่ย = 4.47)  
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ตารางสรุปผลการประเมิน 

 

ข้อเสนอแนะ   
……………………………-……4………………………………….. 
 
 
 
 

 
หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า Std. ความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา 4.55 0.57 มากที่สุด 
1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชุม/สัมมนา 4.55 0.50 มากที่สุด 

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ 4.65 0.48 มากที่สุด 

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 
2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร 4.62 0.49 มากท่ีสุด 
2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
3.  ความพึงพอใจในบริการ 
3.1 ห้องประชุม 4.47 0.54 มาก 

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 4.70 0.46 มากท่ีสุด 

3.4 การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 4.68 0.47 มากท่ีสุด 

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

4.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา 
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

4.2 ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.62 0.49 มากท่ีสุด 

4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

4.4  ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร 4.58 0.49 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60  มากท่ีสุด 
ร้อยละ 92  

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

การแปลความหมายของคะแนน พิจารณาจากค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนนโดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 104) 
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ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง  
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