ประเมินผล
โครงการฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจ%าง
ประจำป'งบประมาณ พ.ศ. 2563

งานติดตามและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

๑

สรุปประเมินผลโครงการฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจ%าง
ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ไดกำหนดจัดโครงการมีส วนรวมและใหความรู แกประชาชนและพนักงาน
เทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจาง โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมศุภาลัย
ป4าสัก รีสอร5ท แอนด5 สปา จังหวัดสระบุรี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค5ของทางราชการจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ ตามคำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี ที่ ๑๘๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน
๒.๑ ประธานโครงการ
- ทำหนาที่สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแกฝ4ายตาง ๆ
๒.๒ ที่ปรึกษาโครงการ
- ทำหนาที่สงเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ
๒.๓ เลขานุการ
- ทำหนาที่ประสานงานโครงการแกฝ4ายตาง ๆ ใหสำเร็จเรียบรอย
๒.๔ ผูชวยเลขานุการ
- ทำหนาที่จัดทำรายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง และชวยประสานงานการเบิกจาย
และเรื่องอื่น ๆ แกฝ4ายตาง ๆ
๒.๕ เหรัญญิก
- ทำหนาที่รวบรวมเอกสารการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงิน การยืมเงิน การสงคืนเงิน
ของงานโครงการ
๒.๖ ฝ4ายปฏิคม
- ทำหนาที่ดูแลความเรียบรอย จัดสถานที่ฝFกอบรมและอุปกรณ5ตาง ๆ จัดโตGะ เกาอี้
ประชุมสัมมนา
๒.๗ ฝ4ายพิธีกร
- ทำหนาที่ดำเนินรายการตามตารางการฝFกอบรม
๒.๘ ฝ4ายประชาสัมพันธ5 และลงทะเบียน
- ทำหนาที่ตอนรับผูเขารับการฝFกอบรมและวิทยากร ผูบรรยาย มอบของที่ระลึก และทำหนาที่
เตรียมแฟIมสำหรับการลงทะเบียน และเอกสารการสัมมนาแจกใหกับผูเขารับการฝFกอบรม
และประสานงานเรื่องรายชื่อสำหรับการเขาพักกอนการสัมมนา

๒

๒.๙ ฝ4ายวิชาการ
- ทำหนาที่จัดเตรียมเอกสารการฝFกอบรม และแจกใหกับผูเขารับการฝFกอบรม
แจกแบบสอบถามกอน – หลัง แบบทดสอบความรู แบบประเมินผลโครงการ
สรุปงานโครงการ
๒.๑๐ ฝ4ายโสตทัศนูปกรณ5
- ทำหนาที่เตรียมความพรอมของอุปกรณ5เครื่องเสียง และโปรเจคเตอร5 ไมโครโฟน การบันทึก
เทปวิดีโอ เปKนตน
๒.๑๑ ฝ4ายประชาสัมพันธ5
๒.๑๒ ผูประสานงานกับประธานชุมชนหรือผูแทนชุมชน
- ทำหนาที่ประสานงานกับประชาชน หรือผูแทนชุมชนทุกชุมชนในการลงชื่อเขารวมโครงการ
และอำนวยความสะดวกตาง ๆ
๒.๑๓ ฝ4ายอำนวยการ
- ทำหนาที่ดูแลผูรวมสัมมนาเดินทางรถโดยสารทั้งขาไป – ขากลับ ไปยังสถานที่ฝFกอบรม

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

๓

สรุปประเมินผลความพึงพอใจจากผูเขารับการอบรม จำนวน 159 คน
๑. เพศของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 76.00 เพศหญิง
รอยละ 24.00 เพศชาย
๒. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 3.00 อายุ ๑ – ๓๐ ป#
รอยละ 37.00 อายุ ๓๑ – ๖๐ ป#
รอยละ 60.00 อายุ ๖๑ ป*ขึ้นไป
๓. ท'านเคยไดรับการอบรมฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลนครนนทบุรีป#ที่ผ'านมาหรือไม'
รอยละ 68.00 เคยเขาร.วมการอบรมฯ
รอยละ 32.00 ไม'เคยเขาร'วมการอบรมฯ
4. เพื่อใหผูเขารับและผูเขาร'วมการฝ9กอบรมไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รอยละ 62.00 ระดับมาก
รอยละ 35.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 3.00 ระดับนอย
5. เพื ่ อใหผู เขารับ และผู เขารวมการฝF กอบรมมีส วนรวมรั บรู รวมคิ ด รวมตั ด สิ น ใจ รวมรั บผิ ดชอบ
รวมตรวจสอบไดรับความรู และมีสวนรวมในการพัฒนาองค5กรในกระบวนการแบบเปKนการบูรณาการ
รวมกัน ระหวางภาคประชาสังคมกับองค5กรปกครองสวนทองถิ่นเปKนองค5กรแหงการเรียนรูอยางโปรงใส
รอยละ 66.00 ระดับมาก
รอยละ 33.00 ระดับปานกลาง
รอยละ
1.00 ระดับนอย
6. เพื่อการพัฒนาองค5กร เรื่อง การมีสวนรวมของภาคประชาชน และใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑ5และวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
รอยละ 59.00 ระดับมาก
รอยละ 38.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 3.00 ระดับนอย
7. เอกสารประกอบการอบรมมีเนื้อหาที่เปBนประโยชนDและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดระดับใด
รอยละ 64.00 ระดับมาก
รอยละ 33.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 3.00 ระดับนอย

๔

8. วิท ยากรสามารถถ' ายทอดความรู ความเขาใจเกี ่ย วกั บหั ว ขอการบรรยาย และตอบคำถามชั ด เจน
ตรงประเด็นระดับใด
รอยละ 81.00 ระดับมาก
รอยละ 19.00 ระดับปานกลาง
9. สถานที่ในการฝ9กอบรมมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 80.00 ระดับมาก
รอยละ 20.00 ระดับปานกลาง
10. วัสดุ, อุปกรณD และปJายแสดงถึงสื่ อผลงานที ่ผ' านมาของการมีส'ว นร'ว มของประชาชนในดานต'าง ๆ
ของเทศบาลนครนนทบุรีมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 62.00 ระดับมาก
รอยละ 35.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 3.00 ระดับนอย
11. อาหาร, อาหารว'าง และเครื่องดื่มมีความเหมาะสมระดับใด
รอยละ 55.00 ระดับมาก
รอยละ 42.00 ระดับปานกลาง
รอยละ 3.00 ระดับนอย
ขอเสนอแนะจากประชาชน
1.
2.
1.
2.
3.

1.
1.
2.
3.
4.

ดานวิทยากร
วิทยากร (นายมีชัย โอน) สามารถถ'ายทอดความรูไดดี ชัดเจน ตรงประเด็น เขาใจง'าย ไม'ซับซอน
วิทยากร (นางสาวมิรินทรDรัช ชิตถุง) วิธีถ'ายทอดความรู ยังขาดเทคนิคแรงจูงใจผูเขารับการอบรม
ดานสถานที่
หองพักดี เนื่องจากเปBนบานชั้นเดียว เหมาะกับผูสูงอายุ สะดวก อากาศดี ปลอดโปร'ง โล'งสบาย
หองประชุม มีหลอดไฟขัดของ เจาหนาที่รีสอรDทควรตรวจสอบความเรียบรอยก'อนเริ่มการประชุม
หองประชุม ควรเตรียมอุปกรณD, เครื่องมือ หรือจอโปรเจคเตอรDใหครบถวน เพราะเปBนโสตทัศนูปกรณD
ที่จำเปBนตองใชในการอบรม
ดานอาหาร และเครื่องดื่ม
อาหาร และเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม รสไม'จัดจาน เพราะผูเขารับการอบรมส'วนมากเปBนผูสูงอายุ
ดานอื่นๆ
ควรจัดอบรมทุกป# เพื่อเพิ่มความรูใหประชาชนในการทำเรื่องจัดซื้อจัดจางในชุมชน
ชื่นชมเจาหนาที่สำนักการคลัง ที่ดูแลเอาใจใส'ผูเขารับการอบรมอย'างทั่วถึง
รถบัสคันที่ 2 มีน้ำแอรDรั่ว ควรตรวจเช็คสภาพรถก'อนนำรถมาใชงาน
จุดรับลงทะเบียนที่เทศบาลนครนนทบุรี ควรมีความพรอมมากกว'านี้

๕

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
อบรมหัวขอ “บันทึกขอตกลงคุณธรรม”
ณ โรงแรมศุภาลัย ปEาสัก รีสอรFท แอนดF สปา จังหวัดสระบุรี

นายสนธยา ทองดี ผูอำนวยการสำนักการคลัง
กล.าวรายงานวัตถุประสงคFการจัดโครงการฝHกอบรมฯ

นายธนพงศF ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กล.าวเปIดโครงการฝHกอบรมฯ

นายมีชัย โอน
เจาพนักงานตรวจสอบทรัพยFสินชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพยFสิน
บรรยายหัวขอ “บันทึกขอตกลงคุณธรรม”

๖

นายสมจิตตF วุฒิสุทธิ์
ประธานคณะกรรมการชุมชนศิริชัยพัฒนา
ผูแทนชุมชนกล.าวขอบคุณวิทยากร

นายวรุวฒิ ศรีนนทF
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
มอบของที่ระลึกแด.วิทยากร
การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เช.น การทำสบู. ยาสระผม เปMนตน

๗

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การมีส.วนร.วมของประชาชน”

*******************************
วันที่ ๑7 มกราคม ๒๕๖๓
อบรมหัวขอ “การมีส.วนร.วมของประชาชนเพื่อความโปร.งใสในการจัดซื้อจัดจางพรอมกรณีศึกษา”
ณ โรงแรมศุภาลัย ปEาสัก รีสอรFท แอนดF สปา จังหวัดสระบุรี

นางสาวมิรินทรFรัช ชิตถุง
ผูอำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี
บรรยายหัวขอ “การมีส.วนร.วมของภาคประชาชนเพื่อความโปร.งใสในการจัดซื้อจัดจางพรอมกรณีศึกษา”

๘

นายสนธยา ทองดี ผูอำนวยการสำนักการคลัง
มอบของที่ระลึกแด.วิทยากร
และกล.าวปIดโครงการฝHกอบรมการมีส.วนร.วมของประชาชน
กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีในการจัดซื้อจัดจาง

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

