ประเมินผล
โครงการฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจ%าง
ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. 2564

งานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

๑

สรุปประเมินผลโครงการฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจ%าง
ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ไดกำหนดจัดโครงการมีส วนรวมและใหความรู แกประชาชนและพนักงาน
เทศบาลนครนนทบุ รี ใ นการจั ด ซื ้ อ จั ด จาง โดยจั ด ขึ ้ น ระหวางวั น ที ่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน - ๑ ธั น วาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมแกรนด6 จอมเทียน พาเลซ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จะหวัดชลบุรี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค6
ของทางราชการจึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตามคำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี ที่ ๑๙๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน
๒.๑ ประธานโครงการ
- ทำหนาที่สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแกฝ>ายตาง ๆ
๒.๒ ที่ปรึกษาโครงการ
- ทำหนาที่สงเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ
๒.๓ เลขานุการ
- ทำหนาที่ประสานงานโครงการแกฝ>ายตาง ๆ ใหสำเร็จเรียบรอย
๒.๔ ผูชวยเลขานุการ
- ทำหนาที่จัดทำรายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง และชวยประสานงานการเบิกจาย
และเรื่องอื่น ๆ แกฝ>ายตาง ๆ
๒.๕ เหรัญญิก
- ทำหนาที่รวบรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงิน การยืมเงิน การสงคืนเงิน
ของงานโครงการ
๒.๖ ฝ>ายปฏิคม
- ทำหนาที่ดูแลความเรียบรอย จัดสถานที่ฝEกอบรมและอุปกรณ6ตาง ๆ จัดโตFะ เกาอี้
ประชุมสัมมนา
๒.๗ ฝ>ายพิธีกร
- ทำหนาที่ดำเนินรายการตามตารางการฝEกอบรม
๒.๘ ฝ>ายประชาสัมพันธ6 และลงทะเบียน
- ทำหนาที่ตอนรับผูเขารับการฝEกอบรมและวิทยากร ผูบรรยาย มอบของที่ระลึก และทำหนาที่
เตรียมแฟJมสำหรับการลงทะเบียน และเอกสารการสัมมนาแจกใหกับผูเขารับการฝEกอบรม
และประสานงานเรื่องรายชื่อสำหรับการเขาพักกอนการสัมมนา

๒

๒.๙ ฝ>ายวิชาการ
- ทำหนาที่จัดเตรียมเอกสารการฝEกอบรม และแจกใหกับผูเขารับการฝEกอบรม
แจกแบบสอบถามกอน – หลัง แบบทดสอบความรู แบบประเมินผลโครงการ
สรุปงานโครงการ
๒.๑๐ ฝ>ายโสตทัศนูปกรณ6
- ทำหนาที่เตรียมความพรอมของอุปกรณ6เครื่องเสียง และโปรเจคเตอร6 ไมโครโฟน การบันทึก
เทปวิดีโอ เปLนตน
๒.๑๑ ฝ>ายประชาสัมพันธ6
๒.๑๒ ผูประสานงานกับประธานชุมชนหรือผูแทนชุมชน
- ทำหนาที่ประสานงานกับประชาชน หรือผูแทนชุมชนทุกชุมชนในการลงชื่อเขารวมโครงการ
และอำนวยความสะดวกตาง ๆ
๒.๑๓ ฝ>ายอำนวยการ
- ทำหนาที่ดูแลผูรวมสัมมนาเดินทางรถโดยสารทั้งขาไป – ขากลับ ไปยังสถานที่ฝEกอบรม

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

๓

สรุปประเมินผลความพึงพอใจจากผูเขารับการอบรม จำนวน 172 คน
๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 81.00 เพศหญิง
รอยละ 19.00 เพศชาย
๒. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 75.00 อายุ ๖๑ ป*ขึ้นไป
รอยละ 22.00 อายุ ๓๑ – ๖๐ ป$
รอยละ 3.00 อายุ ๑ – ๓๐ ป$
๓. ท'านเคยไดรับการอบรมฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลนครนนทบุรีป$ที่ผ'านมาหรือไม'
รอยละ 51.00 เคยเขาร-วมการอบรมฯ
รอยละ 49.00 ไม'เคยเขาร'วมการอบรมฯ
4. เพื่อใหผูเขารับและผูเขาร'วมการฝ:กอบรมไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระดับใด
รอยละ 70.00 ระดับมาก
รอยละ 29.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 1.00 ระดับนอย
5. เพื ่ อใหผู เขารับ และผู เขาร'ว มการฝ: กอบรมมีส ' ว นร' ว มรั บรู ร'ว มคิ ด ร' ว มตั ด สิ น ใจ ร' ว มรั บผิ ดชอบ
ร'วมตรวจสอบไดรับความรู และมีส'วนร'วมในการพัฒนาองคBกรในกระบวนการแบบเปCนการบูรณาการ
ร'วมกัน ระหว'างภาคประชาสังคมกับองคBกรปกครองส'วนทองถิ่นเปCนองคBกรแห'งการเรียนรูระดับใด
รอยละ 66.00 ระดับมาก
รอยละ 33.00 ระดับปานกลาง
รอยละ
1.00 ระดับนอย
6. เพื่อการพัฒนาทองถิ่นก'อนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อพัฒนาองคBกรเรื่องการมีส'วนร'วมของภาคประชาชน
และใหสอดคลองกั บ พระราชกฤษฎี ก าว' า ดวยหลั ก เกณฑB แ ละวิ ธ ี ก ารบริ ห ารกิ จ การบานเมื องที ่ ดี
พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ระดับใด
รอยละ 60.00 ระดับมาก
รอยละ 39.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 1.00 ระดับนอย
7. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในหลักวิธีการพัฒนาความสัมพันธBของแต'ละองคBกรย'อยใหสามารถ
เชื่อมต'อประสานงานในระบบเครือข'ายร'วมกันไดอย'างมีประสิทธิภาพระดับใด
รอยละ 74.00 ระดับมาก
รอยละ 25.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 1.00 ระดับนอย

๔

8. เพื่อสรางงานจากความคิดสรางสรรคBร'ว มกันจากเครือข'ายองคBกรย' อยโดยมี เปNาหมายที ่สอดคลอง
และสนับสนุนกันอย'างเปCนระบบระดับใด
รอยละ 71.00 ระดับมาก
รอยละ 28.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 1.00 ระดับนอย
9. เอกสารประกอบการอบรมมีเนื้อหาที่เปCนประโยชนBและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดระดับใด
รอยละ 71.00 ระดับมาก
รอยละ 28.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 1.00 ระดับนอย
10. วิทยากรสามารถถ'ายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอการบรรยายและตอบคำถามชัดเจน
ตรงประเด็นระดับใด
รอยละ 65.00 ระดับมาก
รอยละ 35.00 ระดับปานกลาง
11. สถานที่ในการฝ:กอบรมมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 78.00 ระดับมาก
รอยละ 22.00 ระดับปานกลาง
12. วัสดุ, อุปกรณB และปNายแสดงถึงสื่อผลงานที่ผ'านมาของการมีส'ว นร'วมของประชาชนในดานต'าง ๆ
ของเทศบาลนครนนทบุรีมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 66.00 ระดับมาก
รอยละ 34.00 ระดับปานกลาง
13. อาหาร, อาหารว'าง และเครื่องดื่มมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 89.00 ระดับมาก
รอยละ 11.00 ระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะจากประชาชน
ดานสถานที่
- สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม
ดานอาหาร และเครื่องดื่ม
- อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม ส'วนอาหารเชา เปCนขาวเหนียวหมู หมูแข็งเกินไป ไม'เหมาะกับผูสูงอายุ
ดานอื่น ๆ
1. ควรจัดอบรมทุกป$ เพื่อจะไดรับทราบขอมูลของเทศบาลนครนนทบุรี และสามารถนำความรู ที่ไดรับ
ไปใชประโยชนBในการทำงานเกี่ยวกับชุมชนไดมากขึ้น
2. ชื่นชมผูอำนวยการสำนักการคลัง (นายสนธยา ทองดี) และเจาหนาที่รับผิดชอบทุกท'านที่จัดโครงการ
และควรยึดการอบรมโครงการนี้ เปCนแบบอย'างใหกับหน'วยงานอื่น
3. โดยภาพรวมดีทุกอย'าง ประทับใจ อยากเขาร'วมโครงการนี้อีก

๕

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

พิธีเป<ดโครงการฝ?กอบรมการมีส-วนร-วมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจาง
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมแกรนดH จอมเทียน พาเลซ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นายสนธยา ทองดี ผูอำนวยการสำนักการคลัง
กล-าวรายงานวัตถุประสงคHการจัดโครงการฝ?กอบรมการมีส-วนร-วมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจาง

นายธนพงศH ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กล-าวเป<ดโครงการฝ?กอบรมการมีส-วนร-วมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจาง

๖

อาจารยHจิตพิสุทธิ์ หงษHขจร
บรรยายหัวขอ “Ice Breaking เป<ดตัว เป<ดใจ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง”
บรรยายหัวขอ “ระเบียบกระทรวงการคลังว-าดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคุณธรรมจริยธรรมกับความโปร-งใส”
บรรยายหัวขอ “การสรางทัศนคติเชิงบวก และจิตสำนึกที่ดีต-อองคHกร”
บรรยายหัวขอ “ความสำคัญของเครือข-ายและทีมงาน”
บรรยายหัวขอ “Activity Team Building”
บรรยายหัวขอ “รวมพลังเปcนหนึ่งเดียว”

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

๗

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การมีส-วนร-วมของประชาชน”

วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมแกรนดH จอมเทียน พาเลซ
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

นางสาวสุขุมาล ถนอมนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอรHชำนาญการ
บรรยายหัวขอ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน”

๘

นายสนธยา ทองดี ผูอำนวยการสำนักการคลัง
กล-าวป<ดโครงการฝ?กอบรมการมีส-วนร-วมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจาง

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

