
                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานเลือกตั้ง  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
ที่       นพ  79801 /(ลต)05                       วันที ่  23  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความ 

ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

 ตามที่งานเลือกตั้ง  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ได้ด าเนินการจัดท า โครงการ
อบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัด
กรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มหาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้าน
มหาชัย นั้น 
 บั ดนี้  การด า เนิ นการตาม โครงการดั งกล่ าวได้ เส ร็จสิ้ น เรียบร้อยแล้ ว  งาน เลื อกตั้ ง                          
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย จึงขอรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ดังรายละเอียดตามที่แนบ
มาพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด าเนินการเผยแพร่ให้ประชาชน
รับทราบตามช่องทางเว็บไซต์ต่อไป 
 
 

( นายบรรจง  เมืองสุวรรณ ) 
      นิติกรปฏิบัติการ 

 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
( นายจักรกฤษณ์  ธนกูลกิจ ) 

           หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผล โครงการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
เจ้าหน้าที่คัดครอง ณ หน่วยเลือกตั้ง(อสม.) ประจ าหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
******************** 

จุดเริ่มต้นของโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 

2. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป   
 

3. งาน  งานบริหารทั่วไป 
 

4. กิจกรรม  ด าเนินการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ
เจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามที ่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย  ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นพ้นต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ตามมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการ เลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยก าหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 
พฤศจิกายน 2564 และสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2564 ไปแล้วนั้น  

ทั้งนี้  เพ่ือให้การเตรียมการ และการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด 
และสั่งการของคณะกรรมการการ เลือกตั้งและเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ในการเลือกตั้ง
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ประจ าปี 2565 ได้รับทราบและ
ซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือมิให้เกิดข้อบกพร่องในวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 
19  พฤศจิกายน  2564 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย เห็นความส าคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ในครั้งนี้ จึงได้จัดท าโครงการประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กิจกรรม : 
โครงการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจ า
จุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชัย ประจ าปีงบประมาณ 2565  ขึ้นมา  
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อีกท้ังมีความจ าเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้ง  ความรู้ความ
เข้าใจ  บทบาท หน้าที่ของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
ทั้งการสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนประชาชน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขั้นตอนการเลือกตั้ง การกระท าผิด
กฎหมายเลือกตั้ง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและเชิญชวนให้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง   อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 
2562 และแห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น       
พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย จึงได้จัดท า “โครงการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง (กปน.) รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย” ภายใต้ “โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย  ประจ าปีงบประมาณ 
2565”  ขึ้น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  
 

6. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือด าเนินกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลมหาชัย  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม  
2. เพ่ืออบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ

เจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ให้ทราบถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
7. เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่
ประจ าจุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมหาชัย จ านวน 11 หน่วยหน่วยเลือกตั้งๆละ 11 คน รวมทั้งสิ้น 121 คน เจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) 
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 11 หน่วย หน่วยเลือกตั้งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 143 คน การอบรมจ านวน 1 วัน  
  2) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย  
3  คน ผู้ช่วยเหลือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมหาชัย  13  คน วิทยากร 1 คน รวม 17 คนต่อวัน  รวม 1 วัน รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งสิ้น  จ านวน 160 คน 
 3) ประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดเอกสารประกอบโครงการฯ นี้ 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. รู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

(กปน.) เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
 2. เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้ง ทั้งวันรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง

ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเลือกตั้ง และการด าเนินการ
ภายหลังการนับคะแนน การส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง 
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8. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมหาชัย 

9. วิธีการฝึกอบรม 
  1. การบรรยายประกอบสื่อเป็นการให้ความรู้โดยวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับฟังและซักถาม 
  2. การสาธิต เป็นการสร้างความเข้าใจ โดยวิทยากรได้จัดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นกระบวนการ 
  3. การฝึกปฏิบัติ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจ โดยการ
ทดลองด าเนินการจัดฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การท าหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง รวมทั้งการกรอก
แบบพิมพ์ต่าง  ๆ

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ 19 พฤศจิกายน  2564  
 

11. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณด าเนินโครงการฯ  ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกองค์การบริหารต าบลมหาชัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบลมหาชัย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2565 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  หน้า 45 ตั้ งไว้  350 ,000.-บาท (สามแสนห้ าหมื่ นบาทถ้วน )                     
โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
 1. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1 x 3 เมตร จ านวน 2 ป้ายๆ ละ 450 บาท    เป็นเงิน 900 บาท 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 160 คน x 2 มื้อๆ ละ 25 บาท   เป็นเงิน 8,000 บาท 
 3. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 160 คน x 1 มื้อๆ ละ 50 บาท             เป็นเงิน 8,000 บาท 
 4. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จ าวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท             เป็นเงิน 3,600 บาท 

                               รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,500.- บาท (สองหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่
ประจ าจุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมหาชัย ทั้ง 11 หน่วย สามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาในหน่วยเลือกตั้งตามกฎหมาย ค าสั่ง 
ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง  
 2. ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม 
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13. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามจากผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ท าให้การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สุจริต
และเที่ยงธรรม ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจ าจุดคัดกรอง(อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 11 หน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย มีความรู้ความเข้าในในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
สามารถป้องกันและลดปัญหาและข้อผิดพลาดด้านต่างๆได้  
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1. การลงทะเบียนผู้เขา้ร่วมอบรม 
ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านมหาชัย 

- ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่เวลา 08.00– 09.00 น. 
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๒.พิธเีปิดการอบรม 

๑. นายกรีฑา  จริตรัมย์ รองอบต.มหาชัย กล่าวรายงานโครงการฯ 
 ๒. พิธีการเปิดโครงการอบรม โดยนายรุ่งอรุณ  ไชยจันทร์ ประธาน กกต. องค์การบริหารส่วน
ต าบลมหาชัย เวลา 09.00 – 09.20 น. 
 

 
 
 
 

 
 
 



4 
นายอ านาจ นาไชย ผู้ตรวจการเลือกตั้ง จ.นครพนม และนายมานพ พ่ออามาตย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
จังหวัดนครพนมได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)ต าบลมหาชัย 
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านมหาชัย 
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3. เริ่มการอบรมด้วยการบรรยาย  ตั้งแต่เวลา 10.00– 12.00 น. 
 1. วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรีวัสดี  เถาว์สอน และคณะบรรยายให้ความรู้ดังต่อไปนี้ 
 - บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
 - บรรยายให้ความรู้การทบทวนหน้าที่ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนน 
 - การตอบข้อซักถาม  
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 2. คณะวิทยากรโดย นายอุดมการ มุงคุณ แนะน าเครื่องมือ/แบบจ าลองหน่วยเลือกตั้ง / สื่อ

ประกอบการอบรมฯ/ชี้แจงรูปแบบการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน 
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4. เริ่มการอบรมด้วยการบรรยาย  ตั้งแต่เวลา 13.00– 16.30 น. 
 1. คณะวิทยากรโดย นายณรงค์ชัย  บุรชาติ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ บรรยายให้ความรู้
ดังต่อไปนี้ (ภาคปฏิบัติ) 

อบรม เรื่อง  การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้ง 
ฐานที่ ๑ การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้ง และการออก

เสียงลงคะแนน 
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เวลา ๑4.45 – 16.30 น.  
ฐานที่ ๒ การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน รายงานผลคะแนนและด าเนินงานภายหลังการนับคะแนน 
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ฐานที่ ๓ การจัดท าและตรวจสอบแบบพิมพ์ 
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13 
สาธิตหลักปฏิบัติกรณีผ้มาใช้สิทธิ อุณหภูมิเกิน 37 องศา และแนวทางการปฏิบัติของ อสม. 
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สรุปผลที่ได้จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัยวันที่  19 พฤศจิกายน ๒๕๖4   
 

โดยสรุปจากผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 
 จ านวนผู้เข้ารับการอบรมจ านวนทั้งสิ้น 143 คน ได้แสดงความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรม ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจด้านวทิยากร 

(1) วิทยากรมีความรู้และเทคนิคในการถ่ายทอด 
- ระดับความพึงพอใจมากที่สุด    จ านวน  35 คน 
- ระดับความพึงพอใจมาก          จ านวน  50 คน 
- ระดับความพึงพอใจปานกลาง   จ านวน  11 คน 
- ระดับความพึงพอใจน้อย         จ านวน    - คน 
- ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  จ านวน    -  คน 

(2) ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา  
- ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   จ านวน  46 คน 
- ระดับความพึงพอใจมาก         จ านวน  45 คน 
- ระดับความพึงพอใจปานกลาง  จ านวน  41 คน 
- ระดับความพึงพอใจน้อย        จ านวน  10คน 
- ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  จ านวน    -  คน 

(3) ความน่าสนใจในเนื้อหาการฝึกอบรม 
- ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   จ านวน  37 คน 
- ระดับความพึงพอใจมาก         จ านวน  43 คน 
- ระดับความพึงพอใจปานกลาง  จ านวน  16 คน 
- ระดับความพึงพอใจน้อย        จ านวน    -  คน 
- ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   จ านวน    -  คน 

(4) ความเหมาะสมสถานที่ฝึกอบรม 
- ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   จ านวน  36 คน 
- ระดับความพึงพอใจมาก         จ านวน  32 คน 
- ระดับความพึงพอใจปานกลาง  จ านวน  17 คน 
- ระดับความพึงพอใจน้อย        จ านวน    4 คน 
-   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   จ านวน    6 คน 

 (5) ความเหมาะสมสถานที่ฝึกอบรม 
- -ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   จ านวน  42 คน 
- ระดับความพึงพอใจมาก         จ านวน  31 คน 
- ระดับความพึงพอใจปานกลาง  จ านวน  18 คน 
- ระดับความพึงพอใจน้อย        จ านวน    2 คน 
- ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  จ านวน    3คน 



ชาย
44.66%

หญิง
55.34%

 

รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม 
โครงการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และเจา้หน้าท่ีคัดกรอง ณ 

หน่วยเลือกตั้ง (อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค าชี้แจง เป็นแบบประเมินผลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการอบรมคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าท่ีคัดกรอง ณ หน่วยเลือกต้ัง (อสม.) ประจ าหน่วย

เลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่  ๑ข้อมูลทัว่ไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
2. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความ 
ปลอดภัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย
วันที่  19 พฤศจิกายน ๒๕๖4  ฃ 
3. กลุ่มเป้าหมาย ประธานและคณะกรรมการการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ละเจ้าหน้าที่
คัดกรอง (อสม.) ประจ าหน่วยเลือกตั้ง จ านวนประมาณ96  คน   
4. สถานที่ใช้ฝึกอบรม  อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมหาชัย 
5. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  วันที่ 19  พฤศจิกายน 2564 
 
6. เพศ 

เพศ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 79 55.24 
หญิง 64 44.75 
รวม 143 ๑๐๐.๐๐ 
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7.อาย ุ

ช่วงอำยุ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
     ต่ ากว่า  20  ปี - - 
 21-25  ปี 22 20.83 
 26-30  ปี 14 31.25 

 31-35  ปี 24 12.50 
          35-40  ปี 16 26.04 
          41-45 ปี 25  
          46-50 ปี 14  
          51-55 ปี 11 9.38 
          56-60 ปี 13  
          61  ปีขึ้นไป 4  

รวม 143 ๑๐๐.๐๐ 
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8. ระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
 ประถมศึกษา  18 12.58 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 52 36.36 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 35 24.47 
 ปวช./ปวส. 26 18.18 
 ปริญญาตรี 12 8.39 
 ระดับอ่ืน ๆ - - 

รวม 143 ๑๐๐.๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  ๒  ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด    น้อยที่สุด 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ความพึงพอใจ  ด้ำนผลสมัฤทธิ์ของโครงกำร 
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
จัดการเลือกตั้ง/บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

17.48 34.26 29.37 18.88 - 

๒. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 29.37 35.66 23.07 11.88 - 
๓. วิทยากรสามารถอธิบายให้ความรู้ โดยมีเนื้อหาที่
ละเอียดและชัดเจนตรงประเด็น/ตอบข้อซักถามและ
อธิบายได้ 

39.16 27.27 21.67 5.59 - 

๔. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานเลือกตั้งได้จริง 31.46 47.55 18.88 4.89 - 
5 สามารถถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ 25.87 37.76 27.27 11.18 - 
รวมร้อยละความพึงพอใจ 28.70 36.48 24.28 10.52 - 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ      
1. สถานที่ใช้ในการฝึกอบรม 32.86 37.06 20.27 9.79 - 
2. อาหารกลางวัน/อาหารว่าง มีความเหมาะสม 25.17 43.35 19.58 11.88 - 
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 29.37 38.46 25.17 6.99 - 
4. มีการจัดระบบการคัดกรองอุณหภูมิ/เว้นระยะห่าง 41.25 30.76 20.27 14.68 - 
5. การเดินทางมีความสะดวกมีการอ านวยการจราจรที่ด ี 43.35 30.06 14.68 11.88 - 
รวมร้อยละความพึงพอใจ 41.72 35.93 19.99 11.04  

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินฯ ทั้งสิ้น  143  คน จากจ านวนที่มาร่วมฝึกอบรม  143  คน  จากจ านวน 2 
หัวข้อโดยแยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 143 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้ตอบแบบ
ประเมินผลฯ ทั้งสิ้น 100%  โดยมีระดับความพึงพอใจ พึงพอมากที่สุด 28.70 %  ระดับความพึงพอใจมาก                    
36.48 %  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  24.28  ระดับความพึงพอใจน้อย 10.52 % และระดับความพึงพอใจ น้อย
ที่สุด 0 %   

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 143 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้ตอบ
แบบประเมินผลฯ ทั้งสิ้น 100%  โดยมีระดับความพึงพอใจ พึงพอมากที่สุด 41.72 %  ระดับความพึงพอใจมาก                    
35.93 %  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  19.99 % ระดับความพึงพอใจน้อย 11.04 % และระดับความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด 0 %   

 

 
 

 


