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รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
๑.ชื่อโครงการ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสาระสาคัญเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมชุมชน
และการจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญประการหนึ่งของประเทศ
ไทย คือการจัดการขยะ ซึ่งแต่เดิมจะเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เป็นต้น แต่ปัญหานี้
ได้ขยายวงกว้างมากขึ้น โดยแปรตามกับความเจริญและการขยายขนาดของเมือง ซึ่งสภาพเศรษฐกิจยิ่งดีมากขึ้น
เท่าไรปัญหาขยะก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้ น ปัจ จุบัน ประเทศไทยใช้การจัดการขยะด้วยการฝั งกลบเป็นส่ ว นใหญ่
ปัญหาจากการฝังกลบคือมีการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ที่มีการฝังกลบ เนื่องจากไม่ต้องการให้อยู่ใกล้ชุมชน
ของตนเองถึงแม้จะมีการจัดการที่ดีเพียงใดก็ตาม ในด้านการกาจัดขยะโดยวิธีเผา ก็จะเกิดปัญหาเรื่องการเกิด
มลพิษและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นวิธีการนากลับมาใช้ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle) ซึ่งได้ผลดี ฉะนั้นแนวทาง
ใหม่ในการจัดการขยะโดยการรีไซเคิลน่าจะมีประสิทธิภาพดีสาหรับประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้นาชุมชน เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการเสริมสร้างแนวคิด
วิสั ย ทัศน์ และกระบวนการทางานด้า นสิ่ งแวดล้ อมบนพื้นฐานการพัฒ นาอย่า งยั่งยืน แก่บุ คลากรขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับและผู้นาชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
และการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างถูกต้องและสามารถบริหารโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้นาชุมชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน โดยการจัดกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสานึก การ
รณรงค์ การฝึกอบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะ การจัดทาปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพในชุมชนหรือครัวเรือน เพื่อ
กระตุ้น และส่งเสริ มให้ประชาชนมีความตระหนักร่วมกันในจัดการปัญหาขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในชุมชน
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล และ(๗) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมให้เยาวชน ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืนในชุมชน
ของตนเอง จึ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ จ ะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤตขยะมู ล ฝอยที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ได้ และจะท าให้
สภาพแวดล้อมของชุมชน มีความเป็นระเบียบ สะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น
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องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการแก้ไขปัญหาการกาจัดขยะ
มูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างในพื้นที่ จึงได้จัดทาโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมที่จะพัฒนา และยกระดับชุมชนของตนเองให้ก้าวไปสู่
ชุมชนที่ปลอดขยะ อย่างยั่งยืนในอนาคต
๓.วัตถุประสงค์โครงการ
๓.๑ เพื่อให้มีการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและขยะมูลฝอยได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
๓.๒ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมปลูกจิตสานึกของคนในชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๓.๔ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรวมทั้งสร้างวินัยและสร้างจิตสานึกเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
๔.กลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ ผู้นาหมู่บ้าน อสม. ประชาชน เยาวชน และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ จานวน ๖๐ คน
๔.๒ เชิงคุณภาพ
- ประชาชนในเขตตาบลกลางใหญ่มีจิตสานึก มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและทิ้งขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
- ลดปริมาณขยะในพื้นที่ลงได้ เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ
โลหะ พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จาเป็นต้องกาจัดหรือทาลายน้อยลง
๕.ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
๖.แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
๖.๑ ประสานวิทยากรและสารวจ
ความต้องการฝึกอบรม
6.2 ฝึกอบรมให้ความรู้
6.3 ประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ต.ค.
๖๒

พ.ย.
๖๒

ธ.ค.
๖๒

ม.ค.
๖๓

ก.พ.
๖๓

มี.ค.
๖๓

เม.ย.
๖๓

พ.ค.
๖๓

มิ.ย.
๖๓

ก.ค.
๖๓

ส.ค.
๖๓

ก.ย.
๖๓

̷

̷

̷
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7.งบประมาณในการดาเนินงาน
จากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งบดาเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณที่ดาเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยรวม
ค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ดังนี้
1. ค่าวิทยากรฝึกอบรม
2. ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม
๓. ค่าป้ายโครงการ
๔. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรม
8.ดัชนีวัดความสาเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ
8.1 ขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐
9.ดัชนีวัดความสาเร็จของโครงการเชิงปริมาณ
9.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมในระดับความพึงพอใจมาก
9.2 มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๘๙.๐๖ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่กาหนด
10.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- อยากให้มีการจัดโครงการบริหารจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- อยากให้จัดอบรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- อยากให้องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ
- จัดตั้งจุดทิ้งขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนทาน้าหมักอินทรีย์ชีวภาพ
11.แนวทางการแก้ไขและ/หรือป้องกันปัญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ขยะมูลฝอยมีการนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
๑๒.๒ ประชาชนในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ในการที่ จ ะลด ละ เลิ ก
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือน และชุมชน ด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทาง แล้วนาไปจัดการ
อย่างถูกวิธีและเหมาะสม
๑๒.๓ เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจากชุมชน และทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ
สถาบันการศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย
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สรุปผลการดาเนินงาน
สรุปผลจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายกาหนดจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจานวน ๖๐ คน สรุปผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จานวน ๕๙ คน
(บรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่ง)
วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
1. จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
๒.ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่วนตัว
จานวน
ร้อยละ (%)
เพศ
ชาย
๔๐
๖๗.๘๐
หญิง
๑๙
๓๒.๒๐
รวม
๕๙
๑๐๐.๐๐
อายุ
๒๕-๓๕
๕
๘.๕๗
๓๖-๔๕
๔
๖.๗๘
๔๖-๕๕
33
55.๙๓
๕๖ ขึ้นไป
๑๗
๒๘.๘๑
รวม
๕๙
๑๐๐.๐๐
๓. ผลการประเมินโครงการ
๑.ร้อยละของความพึงพอใจด้านวิทยากร
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
๑.การเตรียมตัวและความพร้อมของ
วิทยากร
๒.การถ่ายทอดของวิทยากร
๓.สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน
และตรงประเด็น
๔.ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
๕.การตอบคาถามของวิทยากร
สรุปความพึงพอใจด้านวิทยากร

มาก

ปาน
กลาง
16.95 69.49 13.56
86.44
16.95 74.58 8.47
๙๑.๕๓
๓๘.๙๘ ๔๔.๐๗ ๑๖.๙๕
๘๓.๐๕
๔๐.๖๘ ๔๒.๓๗ ๑๖.๙๕
๘๓.๐๕
๑๖.๙๕ ๖๖.๑๐ ๑๖.๙๕
๘๓.๐๕
๒๖.๑๐ ๕๙.๓๒ ๑๔.๕๘
๘๕.๔๒

น้อย

น้อยที่สุด

รวม

0

0

100

0

0

100

๐

๐

๑๐๐

๐

๐

๑๐๐

๐

๐

๑๐๐

๐

๐

๑๐๐
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จากการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมด้านวิทยากร โดยมีประเด็นในการสารวจ ๕ ด้าน คือ การ
เตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร การถ่ายทอดของวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
ประเด็น ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย และการตอบคาถามของวิทยากร จากผลการสารวจพอจะสรุปได้ว่า
ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในหัวข้อการถ่ายทอดของวิทยากร มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๓ รองลงมา ได้แก่
การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร ร้อยละ ๘๖.๔๔ สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ใช้
ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย และการตอบคาถามของวิทยากร ร้อยละ ๘๓.๐๕
ในภาพรวมความพึ ง พอใจด้ า นวิ ท ยากรของโครงการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๕.๔๒
๒.ร้อยละของความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก
๑.สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
๒.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
๓.ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความ
เหมาะสม
๔.อาหารมีความเหมาะสม
สรุปความพึงพอใจด้านสถานที่/ระยะเวลา
/อาหาร

30.51 62.71
93.22
22.03 62.71
84.74
27.12 52.54
79.66
23.73 57.63
๘๑.๓๖
25.85 58.90
84.75

ปาน
กลาง
6.78

น้อย
0

น้อย
ที่สุด
0

รวม
100

15.25

0

0

100

20.34

0

0

100

18.64

0

0

100

15.25

0

0

100

จากการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร โดยมีประเด็นในการ
สารวจ ๔ หัวข้อ คือ สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาใน
การอบรม/สัมมนามีความเหมาะสม และอาหารมีความเหมาะสม จากผลการสารวจพอจะสรุปได้ว่าผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจในหัวข้อสถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๒ รองลงมา ได้แก่
ความพร้ อมของอุป กรณ์โ สตทัศนู ป กรณ์ ร้ อยละ ๘๔.๗๔ อาหารมีความเหมาะสม ร้อยละ ๘๑.๓๖ และ
ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนามีความเหมาะสม ร้อยละ ๗๙.๖๖
ในภาพรวมความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหารของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๔.๗๕
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๓.ร้อยละของความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังอบรม
ประเด็นความคิดเห็น
มาก
มาก
ที่สุด
๑.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 15.25 23.73
๒.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม

16.95 72.88
89.83

ปาน
กลาง
54.24

น้อย

6.78
๖๑.๐๒
10.17
0

น้อย
ที่สุด
0

รวม
100

0

100

จากการสารวจความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังอบรม จากผลการสารวจพอจะสรุปได้ว่าผู้
เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม น้อย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๒ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
หลังอบรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๓
๔.ร้อยละของความพึงพอใจด้านนาความรู้ไปใช้
ประเด็นความคิดเห็น
มาก
มาก
ที่สุด
๑.สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 25.42 64.41
การปฏิบัติงานได้
89.83
๒.สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ 20.34 69.49
ชุมชนได้
89.83
๓.สามารถให้คาปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
33.90 52.54
86.44
๔.มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับ 11.86 76.27
ไปใช้ได้
88.13
สรุปความพึงพอใจด้านนาความรู้ไปใช้
22.88 65.68
88.56

ปาน
กลาง
10.17

น้อย
0

น้อย
ที่สุด
0

รวม
100

10.17

0

0

100

13.56

0

0

100

11.86

0

0

100

11.44

0

0

100

จากการสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมด้านนาความรู้ไปใช้ โดยมีประเด็นในการสารวจ ๔ หัวข้อ
คือ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ชุมชน
ได้ สามารถให้คาปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ และมีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ จากผลการ
สารวจพอจะสรุปได้ว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในหัวข้อสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ และสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๓ รองลงมา ได้แก่มี
ความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ร้อยละ ๘๘.๕๖ สามารถให้คาปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ ร้อย
ละ ๘๖.๔๔
ในภาพรวมความพึ ง พอใจด้ า นน าความรู้ ไ ปใช้ ข องโครงการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๘.๕๖
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ข้อเสนอแนะอื่น
- อยากให้มีการจัดโครงการบริหารจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
- อยากให้จัดอบรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- อยากให้องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ
- จัดตั้งจุดทิ้งขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนทาน้าหมักอินทรีย์ชีวภาพ
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ความสาเร็จของโครงการ
ดัชนีวัดความสาเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ
1.ขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐
ดัชนีวัดความสาเร็จของโครงการเชิงปริมาณ
1.ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม
(๑) ด้านวิทยากรของโครงการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๕.๔๒
(๒) ด้ า นสถานที่ / ระยะเวลา / อาหารของโครงการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้เข้า
อบรมมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๔.๗๕
(๓) ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมก่อนและหลังอบรม จากผลการสารวจพอจะสรุปได้ว่าผู้
เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม น้อย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๒ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
หลังอบรม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๓
(๔) ด้านนาความรู้ไปใช้ของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตาบลกลางใหญ่ อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๘.๕๖
2.มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๙๘.๓๓% ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่กาหนด
วิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน
จุดแข็ง : คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ประชาชนใน
ตาบล มีความพร้อมในการสนับสนุน และเข้าร่วมการอบรม มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเสริมสร้างทัศนคติใหม่
มีการนาไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดตลอดจนการนาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติและถ่ายทอดต่อบุคคล
ใกล้ชิด
จุดอ่อน : ยังขาดบุคคลที่มีความคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งธนาคารขยะ ประชาชน/ชุมชน ผู้นาหมู่บ้านยังไม่ให้
ความสาคัญ ขาดความรู้ในการบริหารจัดการ
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การวิเคราะห์การนาผลการประเมินไปปรับปรุงในการดาเนินงานในครั้งต่อไป
- การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้ประสบความสาเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ชุมชนมีความเข็ มแข็ ง องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลจึงควรมี การผลั กดั น ให้ เ กิดการด าเนิน ที่เป็ นรูปธรรม เช่ น
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะให้
เพี ย งพอและเหมาะสมกั บ ประเภท ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มและพึ่ ง พาตนเองในการก าจั ด มู ล ฝอย ณ
แหล่งกาเนิด

9

ภาคผนวก
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ภาพกิจกรรม
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