
 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท ามะขามคลุก 3 รส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วันที่  22  มกราคม  ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง   
 อ าเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 



 

ค าน า  
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้เป็นผลการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดทําข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รสให้แก่
แม่บ้านและสตรีในตําบลท่าด้วง สร้างโอกาสและทางเลือกในการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเป็นการเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรือน และส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในตําบลท่าด้วง 

รายงานสรุปผลการดําเนินการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลการดําเนินงานโดยมีการสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่องค์กรอื่น หรือประชาชน ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงาน  
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บทน า 

 

1. ที่มาและความส าคัญ 
 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกัน
และกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถนําสินค้ามาจําหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกัน   จะเป็น
ทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันอัน
จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้
เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของกลุ่ม
องค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมประกอบกับใน
พ้ืนที่ตําบลท่าด้วงมีการปลูกมะขามหวานแต่ประสบปัญหา  ด้านราคาหรือผลผลิตไม่ได้คุณภาพ  ดังนั้นเพื่อเป็น
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร   จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่
สนใจ  เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์  สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทําอาชีพเสริม  เพื่อเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1.  เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส แก่แม่บ้าน สตรีและ  
                  ประชาชนที่สนใจในตําบลท่าด้วง 
 2.2.  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส เป็นการเพิ่ม 
                  รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 2.3.  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
 2.4.  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา 
                  เศรษฐกิจพอเพียง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.๑. สตร ีแม่บ้านและประชาชนที่สนใจในพ้ืนที่ตําบลท่าด้วง จํานวน  40 คน 
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4. การด าเนินงาน 
 4.1 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 4.2 ประชุมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบกิจกรรม 
 4.3 ระสานงานหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือจัดทีมวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 4.4 จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
 4.5 ดําเนินงานตามโครงการฯ 

4.6 สรุปผลการดําเนินการ และรายงานต่อผู้บริหาร    
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจมีความรู้และทักษะด้านอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส 
5.2 สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการมเพ่ิม  

                 รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
5.3 สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
5.4 สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจสามารถพ่ึงตนเอง และดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญา 

                เศรษฐกิจพอเพียง 

6. งบประมาณการด าเนินการ 
6.๑. งบประมาณในการจัดทําโครงการฯ  เป็นเงิน 10,000 –บาท  รายละเอียดดังนี้ 

6.๑.1.  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ชั่วโมงละ 600.- บาท  รวม  3  ชัว่โมง   เป็นเงิน  1,800.-  บาท 
6.๑.2.  ค่าอาหาร 

   -  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จํานวน 40 คน    
   จํานวน  2  มื้อ ๆ ละ 25.- บาท         เป็นเงิน  2,000.-  บาท 
   -  ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน  
   จํานวน  1  มื้อ ๆ ละ 50.-บาท         เป็นเงิน  2,000.-  บาท 

6.๑.3.  ค่าวัสดุในการฝึกอบรมฯ           เป็นเงิน  3,700.-  บาท   
6.๑.4.  ค่าจ้างทําป้ายโครงการฯ           เป็นเงิน     500.-  บาท 

              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1๐,๐๐๐.- บาท 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง     
3. ระยะเวลาการด าเนินการ เดือนมกราคม 2562 
4. รายงานการปฏิบัติงาน  

4.1 สภาพทั่วไป  
        องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 
๑๖๔.๒๖ ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ป่าไม้  ๖๒ ตารางกิโลเมตร เป็นภูเขาล้อมรอบ 90% มีที่ราบหุบเขา 
10% คลองธรรมชาติ 1 สาย พ้ืนที่ทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่ราบเป็นส่วนน้อย มีประชากรทั้งหมด 5,746 คน 
มีจํานวนหลังคาเรือน 1,987 ครัวเรือน รวมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน 
ดังนี้  

หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

4.2 การดําเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง ได้ดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามคลุก 

3 รส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีขั้นตอนและผลการ
ดําเนินโครงการ 

ขั้นตอนระยะเวลาและผลการดําเนินงาน  
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 เขียนโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

เดือน มิ.ย. 2561  

2 ประชุมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง
ในการออกแบบกิจกรรม 

เดือน ม.ค. 2562 ดําเนินการตามเวลา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

3 ประสานงานหน่วยงานเครือข่าย
เพ่ือจัดทีมวิทยากรในการให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

เดือน ม.ค. 2562 ดําเนินการตามเวลา 

4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม 

เดือน ม.ค. 2562 ดําเนินการตามเวลา 

5 ดําเนินงานตามโครงการฯ 22 ม.ค. 2562 ดําเนินการตามเวลา 

6 สรุปผลการดําเนินการ และรายงาน
ต่อผู้บริหาร 

เดือน ก.พ. 2562 จัดทํารายงานสรุปผล
การ ดําเนินโครงการ
และ เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ 
 

4.3 ปัญหา/อุปสรรค 
- 
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ผลการประเมินโครงการ 

 

ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 มกราคม 2562 รวมทั้งสิ้น 40 คน 

ตัวอย่างแบบประเมิน 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท ามะขามคลุก 3 รส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

คณะผู้ประเมินได้ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้ เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น 17 ข้อ ระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับ โดยประเมินจากผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จํานวน 40 คน สามารถนําเสนอผลการประเมินความพึง
พอใจตามหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา มีความคิดเห็นในระดับ

มากที่สุด จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ความคิดเห็นในระดับ
น้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชุม/สัมมนา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดบัน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
2. ความพึงพอใจในวิทยากร 

2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 19 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
3. ความพึงพอใจในบริการ 

3.1 ห้องประชุม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็น
ในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความ
คิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
40 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความ
คิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.4 การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
4. ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา 

4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4.2 ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้  ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ความคิดเห็นใน
ระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ความคิดเหน็ในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 7.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อย
ที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4.4 ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร มีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
30 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 

สรุปผลการประเมิน  
             ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  4๐  คน มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ท่านได้รับประโยชน์จากการ
ประชุม/สัมมนา อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = ๔.57) ส่วนที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ อาหารและเครื่องดื่ม 
อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20)  
 

 

 
หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า Std. ความคิดเห็น 

1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 

1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/
สัมมนา 

4.28 0.55 มาก 

1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชุม/สัมมนา 4.45 0.60 มาก 

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ 4.30 0.56 มาก 

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 
2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร 4.53 0.60 มาก 

2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.50 0.56 มาก 

2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร 4.25 0.87 มาก 

2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร 4.35 0.7 มาก 
2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 4.42 0.64 มาก 
3.  ความพึงพอใจในบริการ 
3.1 ห้องประชุม 4.35 0.7 มาก 

3.2 โสตทัศนูปกรณ ์ 4.27 0.75 มาก 

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 4.20 0.76 มาก 

3.4 การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 4.40 0.74 มาก 

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 4.33 0.73 มาก 
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ข้อเสนอแนะ   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า Std. ความคิดเห็น 

4.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา 
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา 4.57 0.55 มาก 

4.2 ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.30 0.6 มาก 

4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 4.48 0.68 มาก 

4.4  ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร 4.45 0.71 มาก 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง  (สํานักปลัด)  โทร 0-56020417                                  

ที ่  พช ๘๑๔๐๑/ วันที ่           กุมภาพันธ์   25๖2      

เรื่อง   สรุปผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามคลุก 3 รส  
          ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง (ผ่าน ปลัด อบต.ท่าด้วง) 
 

              ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง ได้จัดฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํา
มะขามคลุก 3 รส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ในวันที่  22 มกราคม  ๒๕62 จํานวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม  4๐  คน  งบประมาณตั้งไว้  10,000 .-บาท  นัน้ 
    บัดนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าว ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการอบรมฯ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
                                                      (นางสาวเกวลิน   จันมโนวงษ์)    

                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
- ความเห็น......................................................................................................... 
 

                (นายเด่น   วิทยา)  
                                                                 ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  

 
 
- ความเห็น......................................................................................................... 
 
 

                                                   (นายปฏิพัทธ์   ม่วงน้อยเจริญ) 
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง 

     
 

- ความเห็น......................................................................................................... 
 

 
                                (นายอดุลย์    ปริญญาศรีเศวต) 

            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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