ชื่อเอกสาร

เอกสารสรุปผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ
อยางมีประสิทธิภาพ

ประเภทเอกสาร

เอกสารทางวิชาการ

ลักษณะเอกสาร

เอกสารอัดสําเนาเย็บเลม

ขนาดเอกสาร

เอ 4 หนา100หนา

ที่ปรึกษา

นายวิลาศ บุญโต

คณะผูจัดทํา

นางสาวทับทิม แทงคํา
นางเพ็ญศรี วรบุตร
นางสาวกัลยา โพธิวฒ
ั น
นางสาวชานทิพย สยนานนท

ผูวิเคราะหขอมูล/ผูพิมพ/รวบรวม/เรียบเรียง
นางสาวทับทิม แทงคํา
นางสาวกัลยา โพธิวัฒน
ออกแบบปก/รูปเลม

นางนฤมล ศิริวัฒนสิทธิ์
นางสาวกัลยา โพธิวัฒน

ปที่พิมพ

2563

แหลงเผยแพร

ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
นักทรัพยากรบุคคล

กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ

(ก)

คํานํา
กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายใหศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เปนหนวย
ดําเนินการโครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางองคความรู และเพิ่มพูนทักษะสําหรับพัฒนาการอําเภอ พัฒนากร ให
สามารถดําเนินการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในดานการเบิกจายงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การ
บริ หารพัส ดุ โครงการ ได อย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ กลุม เป า หมาย จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 204 คน ประกอบด ว ย
พัฒนาการอําเภอจํานวน 102คน และพัฒนากรอําเภอละ 1 คน จํานวน 102 คน จาก 7 จังหวัดในพื้น ที่
ใหบริการของศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดยแยกเปน3 รุน รุนที่ 1 ดําเนินการระหวางวันที่ 21–
24 กันยายน 2563 ณ หองประชุม 2 รุนที่ 2 ดําเนินการระหวางวันที่ 21–24 กันยายน 2563 ณ หอประชุมค้ํา
คูณ และรุนที่ 3 ดําเนินการระหวางวันที่ 25 – 28 กันยายน 2563 ณ หอประชุมค้ําคูณ ศูนยศึกษาและ
พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ศู นย ศึ กษาและพั ฒนาชุ มชนอุบ ลราชธานี ได ส รุ ปผลการดํ า เนิ นงานโครงการฝ กอบรม
หลั ก สู ต รการบริ ห ารโครงการอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรวมทั้ ง ประเมิ น ผลโครงการ เพื่ อ ทราบผลสั ม ฤทธิ์
ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปรับใชในการดําเนินงานครั้งตอไป

ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
กันยายน 2563

(ข)

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญ ตาราง
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
สว นที่ 1 บทนํา
ความสําคัญ
วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน
งบประมาณดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
สว นที่ 2 สรุปเนื้อหาวิชาการ
เนื้อหาวิชา
วิชาความคาดหวัง / ความทาทาย และสถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่
วิชาวิธีการ/กระบวนการจัดซือ้ จัดจางตามระเบียบพัสดุ
วิชาการจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
วิชาการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR : Terms of Reference)
วิชาการจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-bidding
สว นที่ 3การประเมินผลโครงการ
วิธีการประเมิน
การวิเคราะหขอมูล
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
ภาคผนวก
ภาพกิจกรรมการฝกอบรม
รายชื่อกลุมเปาหมาย

หนา
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
5
6
11
12
34
45
47
47
48
70
88

(ข)
ตารางการฝกอบรม
แบบประเมินรายวิชา
แบบประเมินโครงการ

96
97
99

(ค)

สารบัญ ตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หนา
แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาความคาดหวัง/ความทาทาย และสถานการณ
การจัดซื้อจัดจางในพื้นที่
แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
แสดงระดับความพึงพอใจตอวิทยากรวิชาการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
แสดงระดับความพึงพอใจตอวิทยากรวิชาการจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
แสดงระดับความพึงพอใจตอวิทยากรวิชาการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการจัดซื้อจัดจาง วิธี e-bidding
แสดงระดับความพึงพอใจตอวิทยากรวิชาการจัดซื้อจัดจาง วิธี e-bidding
แสดงขอมูลทั่วไป
แสดงระดับการบรรลุวัตถุประสงค
แสดงระดับความรูและความเขาใจดานวิชาการ (กอนและหลังเขารวมกิจกรรม)
แสดงระดับความมั่นใจในการนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงาน
แสดงระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการของวิทยากร
แสดงระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ
แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการดานอาคารและสถานที่
แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการดานคุณภาพ

48
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
63
64
64
65
66

(ง)

บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
รายงานผลการดํ า เนิ น งานโครงการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการบริ ห ารโครงการอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพกรมการพั ฒ นาชุ มชน ได มอบหมายใหศูน ยศึ กษาและพั ฒนาชุ มชนอุบลราชธานี เป น หนว ย
ดําเนินการฝกอบรมโครงการดังกลาวประจําปงบประมาณ 2563กลุมเปาหมาย ประกอบดวยพัฒนาการอําเภอ
จํานวน 102 คน และพัฒนากรอําเภอละ 1 คน จํานวน 102 คน จาก 7 จังหวัดในพื้นที่ใหบริการของศูนย
ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น204 คน แยกดําเนินการ3 รุนรุนที่ 1, 2 ดําเนินการระหวาง
วันที่ 21–24กันยายน 2563และรุนที่ 3 ดําเนินการระหวางวันที่ 25–29 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางองคความรู และเพิ่มพูนทักษะสําหรับพัฒนาการอําเภอ พัฒนากร ใหสามารถดําเนินการบริหาร
จัดการโครงการ ทั้งในดานการเบิกจายงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การบริหารพัสดุโครงการไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพรูปแบบการฝ กอบรมใชกระบวนการแบบมี สว นร ว ม ยึด ผู เรีย นเป นศู นย กลาง การบรรยาย
ประกอบสื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการฝกปฏิบัติกลุมเปาหมายสําหรับการประเมินผล คือผูเขารับการ
ฝกอบรม จํานวน 204 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามประเมินผลรายวิชา และ
ประเมินผลภาพรวมในระบบออนไลน แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลเรียบเรียงแบบรอยแกวเชิงพรรณนา ใช
คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สรุปผลการฝกอบรมได ดังนี้
ผลการฝกอบรม
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 68.02
และเพศชายจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 31.98 สวนใหญมีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 80 คน คิดเปน
รอยละ 46.51รองลงมาตามลําดับคืออายุระหวาง 41–50 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 27.33 อายุระหวาง 31
- 40 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 25.58 และอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.58 สวนใหญ
ดํารงพัฒนากร จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 55.23 รองลงมาคือตําแหนงพัฒนาการอําเภอ จํานวน 677 คน
คิดเปนรอยละ 44.47 ผูเขาอบรมสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 56.40
รองลงมาตามลําดับคือจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 41.86 และจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.74
2.การบรรลุว ัตถุประสงคข องโครงการ
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53 3. ความคิดเห็นตอความรู ความเขา ใจดานวิช า
ทั้ง กอนและหลัง เขารว มกิจกรรม จํานวน 5วิช า สรุปได ดังนี้

(จ)
พบวาผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรู ความเขาใจตอเนื้อหาวิชากอนเขารับการ
ฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 และหลังการฝกอบรมมีระดับความรูความเขาใจตอเนื้อหาวิชา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยเปนรายวิชาไดดังนี้
1. ความคาดหวังและความทาทาย สถานการณการจัดซื้อจัดจาง ผูเขารับการฝกอบรมสวน
ใหญมีระดับความรูความเขาใจตอประเด็นเนื้อหาวิชากอนเขารับการฝกอบรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.74
และหลังการฝกอบรมมีระดับความรู ความเขาใจตอประเด็นเนื้อวิชา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43
2. วิชาวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรู
ความเขาใจตอประเด็นเนื้ อหาวิชากอนเขารับการฝกอบรม อยูในระดับมาก ค าเฉลี่ย 3.76 และหลังการ
ฝกอบรมมีระดับความรู ความเขาใจตอประเด็นเนื้อวิชา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45
3. วิชาการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรูความ
เขาใจตอประเด็นเนื้อหาวิชากอนเขารับการฝกอบรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.83 และหลังการฝกอบรมมี
ระดับความรู ความเขาใจตอประเด็นเนื้อวิชา อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54
4. วิชาการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรูความ
เขาใจตอประเด็นเนื้อหาวิชากอนเขารับการฝกอบรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.61 และหลังการฝกอบรมมี
ระดับความรู ความเขาใจตอประเด็นเนื้อวิชา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43
5. วิชาการจัดซื้อจัดจาง วิธี e-bidding ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรูความ
เขา ใจตอประเด็น เนื้อหาวิ ชาก อนเขา รั บการฝ กอบรมอยู ในระดั บปานกลาง ค า เฉลี่ย 3.47 และหลั งการ
ฝกอบรมมีระดับความรู ความเขาใจตอประเด็นเนื้อวิชา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.33
4. ความคิดเห็นตอการนํา ความรูไปใชประโยชน จํานวน 5 ประเด็น สรุปไดดังนี้
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความมั่นใจตอการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.48 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับเปนรายประเด็นจาก
มากไปหาน อ ย พบว า ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมมี ค วามมั่ น ใจในการนํ า ความรู วิ ช าการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง วิ ธี
เฉพาะเจาะจง อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53 รองลงมาตามลําดับคือ มั่นใจในการนําความรูวิชาวิธีการ
จัดซื้อจัดจางตามระเบียบ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.50 วิชาการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.49 วิชาความคาดหวังและความทาทาย สถานการณการจัดซื้อจัดจาง อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย 4.44 และวิชา การจัดซื้อจัดจาง วิธี e-bidding อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43
5. ความพึงพอใจตอการใหบริการดานวิทยากร
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานวิทยากร โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.61 และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ผูเขารับการฝกอบรม
สวนใหญมีความพึงพอใจตอการเปดโอกาสใหซักถามแสดงความคิดเห็น อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.65
รองลงมาตามลําดับ คือ พึงพอใจตอความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยาย อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.64และความพึงพอใจตอเทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรูมีคาเทากับความพึงพอใจตอ
การสรางบรรยากาศการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.59

(ฉ)
6. ความพึงพอใจตอการใหบริการ
พบวาผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานเจาหนาที่ที่
ใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.66 และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ผูเขารับ
การฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอเจาหนา ที่มีกิริยา มารยาทและการแตงกายเหมาะสมและมีความพึง
พอใจตอเจาหนาที่กระตือรือรนในการใหบริการมีคาเทากัน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.66
7. ความพึงพอใจตอการใหบริการดานอาคารสถานที่
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น
พบวา ผูเขา รับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอประเด็นโสตทัศนูปกรณทันสมัย/เหมาะสม อยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.64 รองลงมาตามลําดับคือพึงพอใจตอขนาดหองฝกอบรม มีความเหมาะสมกับ
จํานวนผูเขาอบรม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.59 ความพึงพอใจตอการใหบริการสัญญาณ wifi หอง
อบรม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53 ความพึงพอใจตอหองพักเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
4.51 ความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการฝกอบรมที่ทางโครงการจัดให อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.46
ความพึงพอใจตออาหารและอาหารวาง/เครื่องดื่มเหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
4.42 และความพึงพอใจตอการใหบริการสัญญาณ wifi หองพัก อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.41
8. ความพึงพอใจตอดานคุณ ภาพ
พบวาผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.58 และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความ
พึงพอใจตอความคุมคา ของการฝกอบรม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 รองลงมาตามลําดับคือพึง
พอใจตอเนื้อหาหลักสูตรเปนปจจุบันทันตอการเปลี่ยนแปลง อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.59 ความพึง
พอใจตอความสอดคลองของเนื้อหาหลักสูตรกับความตองการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.56 และความ
พึงพอใจตอความรูที่ไดรับสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานได อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55
9. กรมการพัฒนาชุมชนควรเพิ่มเติมความรูเรื่องใด หรือฝกทักษะดานใดใหแกทาน เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติง าน นอกเหนือจากที่ทานไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนี้
9.1จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานแบบละเอียด
9.2การทําเว็บไซต
9.3 การเปนวิทยากรกระบวนการ การลงพื้นที่ชุมชน
9.4 ฝกปฏิบัติใหกับผูรับผิดชอบดานการเงินอําเภอใหละเอียดกวานี้
9.5 การบริหารความเสี่ยง
9.6 การฝกปฏิบัติบันทึกขอมูลในระบบ EGP
9.7 งานชางที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา
9.8 อบรมเพิ่มเติม หรือคูมือระหวางดําเนินการ

(ช)
9.9 เทคนิคการเขียน TOR , การบริหารเงินงบประมาณ
9.10 ฝกปฏิบัติ การทําe-bidding
9.11 ทํา cookbook เอกสารการจัดซื้อจางสงใหในระดับพื้นที่
9.12 ความรูในการคํานวณปริมาณงานขุดโคก หนอง นา
9.13 กรมฯ ควรสนับสนุนเอกสารเพื่อเปนคูมือ มอบใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนทุกคน
9.14 แนวทางขัยเคลื่อนงานกรมฯ ป 64
9.15 การฝกปฏิบัติรายตัว
9.16 ไปศึกษาดูงาน โคก หนอง นา สถานที่จริง
9.17 กลุมเปาหมายควรให จนท.พช.ทุกคนไดมาอมรม
9.18 การออกแบบและคิดปริมาตรดิน
9.19 เอกสารประกอบการฝกอบรม นาจะเปนเอกสารที่สามารถนําไปปฏิบัติไดเลย เชน
TOR ควรเปน TOR โคกหนองนา โดยตรง
9.20 เทคนิคการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ
10. ผลการประเมินรายวิช า จํานวน 5 วิช า สรุปผลการประเมินไดดังนี้
10.1วิชาความคาดหวังและความทาทาย สถานการณการจัดซื้อจัดจาง(ผูตอบแบบสอบถาม
179 คนคิดเปนรอยละ 88 ของกลุมเปาหมาย)เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาวิชา พบวาผูเขารับการฝกอบรมสวน
ใหญ มีความพึงพอใจในภาพรวมตอประเด็นของเนื้ อหาวิช าการ อยู ในระดับมาก คา เฉลี่ย 4.25 และเมื่อ
พิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจตอประเด็นตาง ๆ ระดับมากที่สุด คือ
มีความพึงพอใจตอความสามารถนําไปประยุกตใช คาเฉลี่ย 4.27 รองลงมาตามลําดับ คือพึงพอใจตอความรู
ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้ คาเฉลี่ย 4.26 พึงพอใจตอความชัดเจนของเนื้อหาวิชา มีคาเฉลี่ย 4.23 และมี
ความพึงพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของวิชา มีคาเฉลี่ย 4.22
10.2 วิชาวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ(ผูตอบแบบสอบถาม 174 คนคิดเปนรอยละ
85 ของกลุมเปาหมาย)เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาวิชา พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอประเด็นของเนื้อหาวิชาการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.35 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผู
เขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจตอประเด็นตาง ๆ ระดับมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจตอความรู
ทักษะ ที่ไ ด รับ เพิ่ มเติ ม จากวิ ช านี้ ค า เฉลี่ ย 4.37 รองลงมาตามลํ า ดั บ คื อพึง พอใจต อ ความสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชมีคาเฉลี่ย 4.36 พึงพอใจตอความชัดเจนของเนื้อหาวิชา คาเฉลี่ย 4.35 และพึงพอใจตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของวิชา คาเฉลี่ย 4.31และประเด็นเกี่ยวกับวิทยากร พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความ
พึงพอใจตอการดําเนินงานของวิทยากรในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.44 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ ระดับมากที่สุด คือ พึงพอใจตอการเปด
โอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็น มีคาเทากับความพึงพอใจตอบุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง น้ําเสียง
ฯลฯ)คาเฉลี่ย 4.49 รองลงมาตามลํา ดับ คือ พึงพอใจตอความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยาย มี

(ซ)
คาเฉลี่ย 4.48 พึงพอใจตอเทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรู คาเฉลี่ย 4.40 และพึงพอใจตอการ
สรางบรรยากาศในการเรียนรูคาเฉลี่ย 4.34
10.3 วิชาการจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง(ผูตอบแบบสอบถาม 191 คนคิดเปนรอย
ละ 94 ของกลุมเปาหมาย)เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาวิชา พบวาผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมตอประเด็นของเนื้อหาวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.52 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจตอประเด็นตาง ๆ ระดับมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจตอ
ความชัดเจนของเนื้อหาวิชามีคาเฉลี่ย 4.54 รองลงมาตามลําดับ คือพึงพอใจตอความสามารถนําไปประยุกตใช
คาเฉลี่ย 4.52 ความพึงพอใจตอ ความรู ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้คาเฉลี่ย 4.51 และพึงพอใจตอการ
บรรลุวัตถุประสงคของวิชามีคาเฉลี่ย 4.49และประเด็นเกี่ยวกับวิทยากร พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญ
มีความพึง พอใจตอการดํา เนิน งานของวิ ทยากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุ ด ค าเฉลี่ ย 4.55 และเมื่อ
พิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ ระดับมากที่สุด คือ
พึงพอใจตอการเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็นมีคาเทากับความพึงพอใจตอบุคลิกภาพ (การแตงกาย
ทา ทาง น้ํ า เสี ยง ฯลฯ)ค า เฉลี่ย 4.59 รองลงมาตามลํ า ดั บ คื อ พึ งพอใจต อ ความรู ความสามารถในการ
ถายทอด/บรรยายมีคาเฉลี่ย 4.54 ความพึงพอใจตอการสรางบรรยากาศในการเรียนรูมีคาเฉลี่ย 4.51 และพึง
พอใจตอเทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรูมคี าเฉลี่ย 4.50
10.4 วิชาการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)(ผูตอบแบบสอบถาม 183 คนคิดเปนรอยละ 90
ของกลุมเปาหมาย)เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาวิช พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวม
ตอประเด็นของเนือ้ หาวิชาการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขา
รับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจตอประเด็นตาง ๆ ระดับมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจตอความชัดเจน
ของเนื้อหาวิชา มีคาเฉลี่ย 4.54รองลงมาตามลําดับ คือพึงพอใจตอความรู ทักษะที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้ มี
คาเฉลี่ย 4.51 ความพึงพอใจตอความสามารถนําไปประยุกตใช มีคาเฉลี่ย 4.50 และพึงพอใจตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของวิชาและประเด็นเกี่ยวกับวิทยากร พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานของวิทยากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดั บ
คาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ ระดับมากที่สุด คือ พึงพอใจตอการเปด
โอกาสให ซั ก ถาม แสดงความคิ ด เห็ น มี ค า เฉลี่ ย 4.64 รองลงมาตามลํ า ดั บ คื อ พึ ง พอใจต อ ความรู
ความสามารถในการถายทอด/บรรยาย มีคาเฉลี่ย 4.63 พึงพอใจตอบุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง น้ําเสียง
ฯลฯ) มีคาเฉลี่ย 4.60 พึงพอใจตอเทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรู มีคาเฉลี่ย 4.56 และพึงพอใจ
ตอการสรางบรรยากาศในการเรียนรูคาเฉลี่ย 4.55
10.5 วิชาการจัดซื้อจัดจาง วิธี e-bidding(ผูตอบแบบสอบถาม 172 คนคิดเปนรอยละ 84
ของกลุมเปา หมาย)เกี่ย วกับประเด็ น เนื้ อหาวิชา พบว า ผู เขา รับการฝกอบรมส ว นใหญ มีความพึ งพอใจใน
ภาพรวมตอประเด็นของเนื้อหาวิชาการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผู
เขารับการฝกอบรมมี ระดับความพึงพอใจต อประเด็น ตาง ๆ ระดับมากที่สุ ด คือ มีค วามพึงพอใจตอความ
ชัดเจนของเนื้อหาวิชามีคาเทากับความพึงพอใจตอความรู ทักษะที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้มีคาเฉลี่ย 4.47

(ฌ)
รองลงมาตามลําดับ คือพึงพอใจตอความสามารถนําไปประยุกตใช มีคาเฉลี่ย 4.45 และพึงพอใจตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของวิชา มีคาเฉลี่ย 4.41และประเด็นเกี่ยวกับวิทยากร พบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของวิทยากรในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.59 และเมื่อพิจารณา
เรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจตอประเด็นตางๆ ระดับมากที่สุด คือ พึงพอใจ
ตอการเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็นคาเฉลี่ย 4.63 รองลงมาตามลําดับ คือ พึงพอใจตอบุคลิกภาพ
(การแตงกาย ทาทาง น้ําเสียง ฯลฯ)คาเฉลี่ย 4.61 พึงพอใจตอความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยาย
คาเฉลี่ย 4.60 และมีความพึงพอใจตอเทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรูมีคาเทากับความพึงพอใจ
ตอการสรางบรรยากาศในการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.56
11. ขอเสนแนะเชิงนโยบาย
11.1 การพัฒนาหลักสูตร ควรจัดทําหลักสูตรใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายโดย
ใชขอมูลจากการสํารวจความตองการ
11.2 ควรนําขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลกลุมเปาหมายในพื้นที่ไปพัฒนาหลักสูตรให
ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
11.3 ควรมีการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการอําเภอ และพัฒนากรดานการเงิน การคลังอยาง
ตอเนื่องทุกป

1

สว นที่ 1
บทนํา
ความสําคัญ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปนกลไกหลักของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข มีหนา ที่รับผิดชอบดานการพัฒนาชนบท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดีขึ้น โดยไดรับความไววางใจจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ใหมีบทบาทสํ าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย โครงการ/กิจกรรมสําคัญ เพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม/ชุมชน ตลอดรวมถึง
การสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนหนวยปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ซึ่งถือเปน “ทัพหนา”
ของกรมการพัฒนาชุ มชน ในฐานะส ว นราชการระดั บ อํา เภอ มีบ ทบาทสํ า คั ญในการขับ เคลื่ อนกิจกรรม/
โครงการในระดั บ พื้ น ที่ จึ ง มี ค วามจํ า เป น อยา งยิ่ ง ที่ พั ฒ นาการอํ า เภอ และพั ฒ นากร จํ า เป น ต อ งเตรี ย ม
ความพรอมใหสามารถขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ เปนผูบริหารจัดการโครงการ (Project Manager) ที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในการบริหารงบประมาณ บริหารบุคลากร สามารถเบิกจายงบประมาณไดทันตาม
หวงเวลา และควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมี
ความรู และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งทางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ใหเกิดความชัดเจน
ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อปองกันขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน สามารถกํากับควบคุมติดตาม และสนับสนุน
การดํ า เนิ น งานตามกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง เพื่ อ ให ก ารขับ เคลื่ อ นงานตามภารกิ จ และยุ ท ธศาสตร
กรมการพัฒนาชุมชน ไปสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถาบั นการพั ฒนาชุม ชน ในฐานะหน ว ยงานที่ รับผิ ด ชอบในการพั ฒนา เพิ่ ม ทั กษะ และ
สมรรถนะขาราชการของกรมการพัฒนาชุมชน จึงไดกําหนดโครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด สมรรถนะ ทั ก ษะการบริ หารจั ด การโครงการ ทั้ ง ในด า นการเบิ ก จ า ย
งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การบริหารพัสดุโครงการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและขอผิดพลาดที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง าน สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ จากการฝ ก อบรมมาปรั บ ใช ใ นการดํ า เนิ น งาน
ใหเกิดประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และสรางเครือขายในการทํางานรวมกัน
ดังนั้นจึงไดมอบหมายใหศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เปนหนวยดําเนินการโครงการฝกอบรม
หลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งองค ค วามรู และเพิ่ ม พู น ทั ก ษพั ฒ นาการอํ า เภอ พั ฒ นากร ให ส ามารถ
ดําเนินการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในดานการเบิกจายงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การบริหารพัสดุ
โครงการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กลุมเปาหมาย
จํานวนทั้งสิ้น 204 คน ประกอบดวย
1. พั ฒ นาการอํ า เภอทุ ก อํ า เภอ จาก 7 จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารของศู น ย ศึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จํานวน 102 คน
2. พัฒนากร อําเภอละ 1 คน จาก 7 จังหวัดในพื้นที่ใหบริการของศูนยศึกษาและพัฒนา
ชุมชนอุบลราชธานี จํานวน 102 คน
ขั้นตอนและวิธ ีดําเนินงาน
1. ศึกษาแนวทางการดําเนินงานตามโครงการจากสวนกลาง
2. ประชุมทีมเจาหนาที่ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีเพื่อเตรียมความพรอม
3. ประสานวิทยากร
4. เสนอโครงการขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ
5. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
6. จัดเตรียมสถานที/่ หองฝกอบรม/หอพัก/วัสดุอุปกรณ/โสตทัศนูปกรณ/เครื่องเสียง
7. ดําเนินงานตามโครงการ
8. ประเมินผล/สรุปผลการดําเนินงาน/รายงานผลตอผูบริหารกรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณดําเนินการทั้ง 3รุน รวมทั้งสิ้น จํานวน 678,100บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันหนึ่งรอยบาทถวน)
ระยะเวลาดําเนินการ
แยกดําเนินการฝกอบรม 3 รุน ๆ ละ 4 วัน
รุนที่ 1 ดําเนินการระหวางวันที่ 21– 24กันยายน 2563 ณ หองประชุม 2 ศูนยศึกษาและ
พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
รุนที่ 2 ดําเนินการระหวางวันที่ 21 – 24 กันยายน 2563 ณ หอประชุมค้ําคูณ ศูนยศึกษา
และพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
รุนที่ 3 ดําเนินการระหวางวันที่ 25 – 28 กันยายน 2563 ณ หอประชุมค้ําคูณ ศูนยศึกษา
และพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร
วิช าหลัก

3
1.
2.
3.
4.
5.

ความคาดหวังและความทาทาย และสถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่
วิธีการ/กระบวนการจัดซือ้ จัดจางตามระเบียบพัสดุ
การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) และการฝกปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง และการฝกปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางแบบวิธีe-Bidingและการฝกปฏิบัติ

กิจกรรมเสริม
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูผา นการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
เขาใจกระบวนการบริหารโครงการ และสามารถบริหารจัดการพัส ดุ งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมการ
พัฒนาชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูเขารับการฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู/แลกเปลี่ยนประสบการณ สามารถที่จะนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตอไป
ตัว ชี้ว ัดผลสําเร็จของโครงการ
ตัว ชี้ว ัดเชิง ปริมาณ
รอยละ 85 ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป
ตัว ชี้ว ัดเชิง คุณ ภาพ
รอยละ 80 ผานการประเมินผลเพื่อวัดความรู ความเขาใจในการบริหารโครงการ
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สว นที่ 2
สรุปเนื้อหาวิช าการ
กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายใหศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เปนหนวย
ดําเนินงานโครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางองคความรู และเพิ่มพูนทักษะสําหรับพัฒนาการอําเภอ พัฒนากร ให
สามารถดําเนินการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในดานการเบิกจายงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารพัสดุโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 204 คน ประกอบดวยพัฒนาการ
อําเภอ จํานวน 102 คน พัฒนากรอําเภอละ 1 คน จํานวน 102 คน จาก 7 จังหวัดในพื้นที่ใหบริการของศูนย
ศึ กษาและพั ฒนาชุ มชนอุบลราชธานี โดยแยกดํ าเนิ นการ 3 รุน รุนที่ 1 ดํ าเนิ นการระหวางวันที่ 21 – 24
กันยายน 2563 ณ หองประชุม 2 ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี รุนที่ 2 ดําเนินการระหวางวันที่ 21
– 24 กันยายน 2563 ณ หอประชุมค้ําคูณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และรุนที่ 3 ดําเนินการ
ระหวางวันที่ 25 – 28 กันยายน 2563 ณ หอประชุมค้ําคูณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี การ
ดําเนินงานตามโครงการดังกลาว ไดกําหนดประเด็นเนื้อหาวิชาหลักตามหลักสูตร จํานวน 5 หัวขอวิชาหลัก
และ 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
เนื้อหาวิชาหลัก
จํานวน5 วิชา ดังนี้
1. ความคาดหวังและความทาทาย และสถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่
2. วิธีการ/กระบวนการจัดซือ้ จัดจางตามระเบียบพัสดุ
3. การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR) และการฝกปฏิบัติ
4. การจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง และการฝกปฏิบัติ
5. การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-Bidingและการฝกปฏิบัติ
กิจกรรมเสริม
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การเรียนรูในแตละวิชายึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ดวยรูปแบบ วิธีการ เทคนิค ที่
หลากหลายมุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจจากประสบการณตรง และการฝกปฏิบัติจริงโดยใช
กระบวนการแบบมีสวนรวมที่สามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดจริง ดังนี้
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การฝกปฏิบัติ
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สรุปสาระสําคัญ ของเนื้อหาวิช าได ดังนี้
วิช า

ความคาดหวัง และความทาทาย และสถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับฝกอบรมทบทวนสถานการณที่ผานมา และความคาดหวัง
ระยะเวลา
1.30 ชั่วโมง
ขอบเขตเนื้อหาวิช า
1. ความคาดหวัง และความทาทายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
2. สถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่
เทคนิค/วิธีการ
วิทยากรแนะนําตัว กลาวทักทายผูเขารับการฝกอบรม เกริ่นนําถึงวัตถุประสงคของวิชา แลว
เชื่อมโยงจากการดูคลิปวิดีทัศนจากผูบริหารกรมการพัฒนาชุมชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับที่มา /หลักการ/แนว
ทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู “โคก
หนอง นา โมเดล” สูการบรรยายประกอบสื่อ Power Point ในประเด็นความคาดหวัง / ความทาทาย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและสถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่โดยวิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมเขียน
ประเด็นความคาดหวัง/ความทาทายเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงในกระดาษ
Post itคนละ 1 ความคาดหวัง หรือ 1 ความทาทาย ตามดวยประเด็นสถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่ก็
เชนเดียวกัน เสร็จแลวทีมวิทยากรนําคําตอบที่ไดไปสรุปภาพรวมตามที่ปรากฏ ดังนี้
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ผลจากการเรียนรู
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความกระตือรืนรนพรอมที่จะเรียนรู สังเกตจากการมีสวนรวม
ในการแสดงความคาดหวัง ความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับวิทยากร

วิช า

วิธีการ/กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
ระยะเวลา

3 ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหาวิช า
1. รูปแบบการจัดซื้อ จัดจาง (เนนวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี e-bidding)
2. ขอพึงระวังจากกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เทคนิค/วิธีการ
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วิทยากรแนะนําตัวเองและเกริ่นนําถึงการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล” แลวเชื่อมโยงสูการบรรยายประกอบสื่อ
Power Point ในหัวขอวิชาวิธีการ/กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุโดยแยกเปนประเด็นที่สรุปได ดังนี้
จัดซื้อจัดจางอยางไรไมทุจริต
1. ตองรู กฎหมาย หลัก รอง ระเบียบ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
2. ตองรูกฎหมายอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
3. ตองละเอียดรอบครอบ
4. ตองมีความซื่อสัตยสุจริต
การปฏิบัติงานดานการพัสดุสําหรับหนว ยงานของรัฐ ภายใต พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560
หัวหนาหนวยงานของรัฐ หมายความถึง ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐดังนี้
1. ราชการสวนกลาง
2. ราชการสวนภูมิภาค
3. ราชการสวนทองถิ่น
4. รัฐวิสาหกิจ
อํานาจของหัว หนา หนว ยงานรัฐ
1. อํานาจในการจัดหา
2. อํานาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง
3. อํานาจในการลงนามในสัญญาและบริหารสัญญา
ผูปฏิบัติงาน แยกเปน
เจาหนาที่
หัว หนาเจาหนา ที่
ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหาร ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พั ส ดุ ห รื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากผู มี อํ า นาจให จัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิ บั ติ หน า ที่ เ กี่ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งหรื อการ จากหัวหนาหนวยงานรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาที่
บริหารพัสดุของหนวยงานรัฐ
ผูมีหนา ที่ดําเนินการ
1. เจาหนาที่
2. หัวหนาเจาหนาที่
3. ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง/ผูมีอํานาจลงนามในสัญญา
4. กรรมการ
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วิธีการซื้อหรือจาง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
- วิธีสอบราคา
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
กระบวนการซื้อหรือจาง
ขั้นตอนการซื้อหรือจาง
- แผนการจัดซื้อจัดจาง
- กําหนดราคากลาง
- ทํารายงานขอซื้อ/จาง
- ดําเนินการจัดหา
- ขออนุมัติสั่งซื้อ/จาง
- ประกาศผูชนะการเสนอราคา
- การทําสัญญา
- บริหารสัญญา
- การตรวจรับพัสดุ
ขอปฏิบัติที่ควรรูเกี่ยวกับการกําหนดคุณ ลักษณะเฉพาะของสิ่ง ที่จะซื้อ/งานที่จะจาง
มาตรา 9 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
การกําหนดขอบเขตของสิ่ง ของที่ซ ื้อ/จาง (Spee)
การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู เ สนอราคาหรื อ ผู เ สนองานและรายละเอี ย ดหรื อ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรืองานจางตลอดจนการวินิจฉัยตีความคุณสมบัติของผูเสนอราคา หรือผูเสนอ
งาน แตละรายวาเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวหรือไม “เปนอํานาจของหนวยงานที่จัดหาพัสดุสามารถใช
ดุลยพินิจกําหนดไดตามความตองการของหนวยงาน” แตตองอยูภายใตหลักเกณฑตามที่กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกําหนดไว
ขอหามกําหนดคุณ สมบัติผ ูเสนอราคาในลักษณะตางๆ เชน (หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่นร (กวพ)1305/
ว7914 ลว.22 กันยายน 2543)
1. จะตองเปนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนจํานวนหนึ่ง
2. จะตองมีผลประกอบการเปนกําไร
3. จะตองมีบุคลากรหรือเครื่องมือเครื่องจักรอยูกอน หรือขณะเขาเสนอราคา
4. จะตองมีหนังสือรับรองทางการเงินจากสถาบันการเงินมาแสดงตั้งแตขณะเสนอราคา
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เปนตน เนื่องจากเปนการกําหนดเงื่อนไขที่ไมเปนธรรม กีดกันหรือชวยเหลือผูเขาเสนอราคาบางราย
คณะกรรมการซื้อหรือจาง (ขอ 25-27)
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
- คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคม
- คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
- คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
องคประกอบของคณะกรรมการ
- ประธาน 1 คน
- กรรมการอื่นอยางนอย 2 คน ยกเวน งานจางที่ปรึกษา กรรมการ อยางนอย 4 คน
- แตงตั้งจากขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของ
รัฐ พนักงานหนวยงานของรัฐหรือที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่
ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ
ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐจะแตงตั้งบุคคลอื่นรวมเปนกรรมการ
ดวยก็ได แตจํานวนกรรมการที่เปนบุคคลอื่นจะตองไมมากกวาจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ขอหาม
ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเปนกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซื้อหรือจางทุกคณะ ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ
หรือจางนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการดวย
การประชุมของคณะกรรมการ
องคประชุม
มติกรรมการ
ยกเวน

- ประธาน +กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งและประธานจะตองอยูดวยทุกครั้ง
- ถือเสียงขางมาก
- ถาเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ตองใชมติเอกฉันท
- กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึก

ความเห็นแยงไวดวย
หมวด 10
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การบริหารสัญ ญาและการตรวจรับพัสดุ
มาตรา 100 : การตรวจรับพัสดุใหเปนไปตามสัญญา
มาตรา 102 : การงดหรือลดคาปรับหรือการขยายระยะเวลาทําการตามสัญญาใหอยูในดุลพินิจตามกรณีที่
กําหนด
มาตรา 103 : การบอกเลิกสัญญาใหอยูดุลพินิจของผูมีอํานาจตามกรณีที่กําหนด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานซื้อหรืองานจาง
ระเบียบฯ ขอ 175
งานจางกอสราง
ระเบียบฯ ขอ 176
งานจางที่ปรึกษา
ระเบียบฯ ขอ 179
งานจางออกแบบควบคุมงานกอสราง
ระเบียบฯ ขอ 180
หลักเกณฑการตรวจรับพัสดุ
หลักเกณฑ มาตรา 100 + ระเบียบฯ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การซื้อหรือการจางไมเกิน 100,000 บาท (กฎกระทรวง) แตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปน
“ผูตรวจรับ”
ยกเวน “การซื้อหรือจางไมเกิน 500,000 บาท (มาตรา 56 (2) (ข)” กรณีจําเปนเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไม
คาดหมายไวกอนใช “รายงานขอความเห็นชอบ” เปน “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม
หนาที่ข องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุ/สถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญา
- การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่มีไมสัญญาจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของ
รัฐกอน
- ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐาน กรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคจะ
เชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา/สงพัสดุนั้นไปทดลอง/ตรวจสอบ ณ
สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได
- ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดไดใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
- ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
- เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตอง
ครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อ
ไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่ 1 ฉบับ
- รายงานใหหัวหนาหนวยงานของรัฐทราบ
การงด ลดคาปรับ หรือการขยายเวลาการทําสัญ ญา
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ตามมาตรา 102 ใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
- เหตุเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
- เหตุสุดวิสัย
- เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใด ที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
- เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหหนวยงานของรัฐกําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลงหรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หากไมแจงภายในเวลาที่กําหนดคูสัญญาจะยกขึ้นมากลาวอางใน
ภายหลังไมได เวนแตกรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพรองของหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง
หรือหนวยงานของรัฐทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การบริหารพัสดุ
การยืม : การยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได
พัสดุประเภทใชคงรูป
- การยืมระหวางหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม
- การใชบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาหนวยงานของรัฐ
- ผูยืมสงคืนพัสดุนั้นในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหายหรือใชการไมได
หรือสูญหายไป ผูยืมตองจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคมที่เปนอยูในขณะยืม โดยมี
หลักเกณฑ ดังนี้
- ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาคใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนด
- ราชการสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- หนวยงานของรัฐอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานของรัฐนั้นกําหนด
พัสดุประเภทสิ้นเปลือง
- ใหกระทําไดเฉพาะหนวยงานของรัฐผูยืมมีความจําเปน รีบดวน จะดําเนินการ
จัดหาไดไมทันการ และหนวยงานของรัฐผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะใหยืมได และใหมีหลักฐานการยืมเปนลาย
ลักษณอักษร
ทั้งนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกัน
สงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม
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- เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป
คืนภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด
ผลจากการเรียนรู
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการ/กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบพัสดุ สังเกตจากการมีสวนรวมในการเรียนรู พูดคุยตอบขอซัก-ถาม การแสดงความคิดเห็น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร

วิช า

การจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติจริงในรูปแบบการจัดซื้อจัดจางวิธี
เฉพาะเจาะจง
2. ทบทวนสถานการณ โ ครงการที่ ผ า นมา เพื่ อ ให เ กิด การปรั บปรุ ง แกไ ขร ว มกัน ใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ระยะเวลา

6 ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหาวิช า
1. การจัดซื้อจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง
2. การฝกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการ
ทีมวิทยากรแนะนําตัว และเกริ่นนําถึงวัตถุประสงคของหัวขอวิชา แลวเชื่อมโยงจากการ
เรี ย นรู วิ ธี ก าร/กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งตามระเบี ย บพั ส ดุ สู ก ารเรี ย นรู เ รื่ อ งการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งแบบวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ซึ่งสรุปได ดังนี้
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. เจาหนาที่พัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายของหนวยงานภาครัฐ จัดทําแผนจัดซื้อจัดจา ง
ประจําป และประกาศเผยแพร ยกเวนกรณีซื้อ/จาง ที่มีวงเงินไมเกินตามที่กําหนดในกระทรวง หรือมีความ
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จําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนตองใชพัสดุโดยฉุกเฉิน หรือเปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตาม
มาตรา 56 (2) (ข) (ง) (ฉ) แลวแตกรณี
2. คณะกรรมการ/เจาหนาพัสดุ/ผูที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานรัฐ จัดทํารางขอบเขตของ
งาน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย
3. เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. การเชิญชวนเจรจาตอรอง แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
4.1 กรณี ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก หรือวิธีคัดเลือกแลว แตไมมี
ผูยื่นขอเสนอหรือขอเสนอไมไดมีการคิดราคา หรือมีผูประกอบการเพียงรายเดียว ไมมีพัสดุอื่น ที่จะใชทดแทน
ได หรือมีความจําเปนโดยฉุกเฉิน เนื่องมาจากเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ/เกิดโรคติดตออัตราย หรือเปนพัสดุที่
ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว หรือเปนพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานของ
ตางประเทศ หรือเปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง ซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง หรือกรณีอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จัดทําหนังสือเชิญชวนสงไปยังผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดตามมาตรา 56 (2)
(ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) แลวแตกรณี
(1) คณะกรรมการฯ จัดทํารายงานผลการพิจารณาขอเสนอ/ตอรองราคา
ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
(2) คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นตอหัวหนา
หนวยของรัฐ
(3) หัวหนาหนวยงานของรัฐและผูมีอํานาจอนุมัติซื้อ หรือจางเห็นชอบผล
การคัดเลือก
4.2 กรณี ที่ จัด ซื้ อจั ด จ า งที่ มี ว งเงิ น ไมเ กิ น ตามที่ กํา หนดในกฎกระทรวง (ไม เ กิ น
500,000 บาท มาตรา 56 (2) (ข) เจา หนาที่เจรจาตกลงราคากับผูประกอบการ ที่มีอาชีพ หรือรับจางนั้ น
โดยตรง (ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการเหมือนวิธีตกลงราคาตามเดิม)
- หัว หน า เจ า หน า ที่ ซื้ อหรือจ า งภายในวงเงิ น ที่ ไ ด รั บ ความเห็น ชอบจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐ
5. ประกาศผูที่ไดรับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. ลงนามในสัญญาลงนามตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดหรือขอตกลง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ไมจําเปนตองรอใหพนระยะเวลาอุทธรณ
ผลจากการเรียนรู
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมใหความสนใจเปนอยางดีในการเรียนรู การระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง โดยนําขอมูลที่ปฏิบัติจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สังเกตจาก
การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม การพูดคุยตอบขอซัก-ถาม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ชิ้นงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติ
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วิช า

การจัดทํารางขอบเขตงานTOR (Terms of Reference)

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถจัดทํารางขอบเขตงาน(TOR)กิจกรรมการจัดทําพื้นที่ (ขุด
ดิน) และการจัดซื้อจัดจางพัสดุดวยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี E- bidding ในรูปแบบ “ครูพาทํา”
ระยะเวลา

6 ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหาวิช า
1. กระบวนการ การรางขอบเขตของงาน TOR (Terms of Reference)
2. ฝกปฏิบัติการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
3. การนําเสนอรางขอบเขตงาน (TOR)
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. ขอพึงระวังจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ทดลองปฏิบัติ

เทคนิค/วิธีการ
วิ ทยากรแนะนํ า ที ม วิ ทยากร และเกริ่นนํ า ถึง วั ต ถุป ระสงคของวิ ช า แล ว เชื่ อมโยงสู การ
บรรยายประกอบสื่อ Power Point ในหัวขอวิชาการจัดทํารางขอบเขตงาน(TOR :Terms of Reference)
ตามขั้นตอนและกระบวนการจัดทํารางขอบเขตงาน สรุปได ดังนี้
ประเด็นการเรียนรู
1. จัดทําเมื่อใด
2. ใครมีหนาที่จัดทํา
3. จัดทําอยางไร
4. ผลของการจัดทํา TOR
หลักการกําหนด TOR ที่ดี
1. TOR ที่ดีจะทําใหไดพัสดุ ครุภัณฑตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน ประหยัด คุณภาพดี และเกิด
ประโยชนสูงสุด
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2. TOR ที่ดีระบุความจําเปนและคุณลักษณะที่ตองการนําไปใชประโยชนชัดเจน
3. TOR ที่ดีระบุขอความที่ไมกํากวมตรวจสอบวัดได
4. TOR ทีด่ ีไมระบุรายการที่เกินความจําเปน
องคประกอบของขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
1. ความเปนมา
2. วัตถุประสงค
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
5. ระยะเวลา
6. ระยะเวลาดําเนินการ
7. วงเงินในการจัดหา
วิทยากรใหผูเขารับการฝกอบรมฝกเขียนแนวทางการจัดทําขอบเขตของงาน(TOR : Terms Of
Reference)ตามใบงานกรณีศึกษาที่กําหนดให โดยแบงผูเขารับการฝกอบรมออกเปน 5 กลุม เสร็จแลวสง
ผูแทนนําเสนอดังตัวอยางทีป่ รากฏผล ดังนี้

กรณีศึกษา
โจทย กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนงบประมาณใหอําเภอศรีวิไล ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่
ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ที่
รายละเอียด
จํานวน หนว ย x
ราคา
จํานวนเงิน
1 กิจกรรมที่ 2 สรางพื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิต ( Community Lab Model
forquality of Lift : CLM) ระดับตํา บล และพัฒนาพื้นที่ครัว เรือนตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิต
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1.1

1.2

2
2.1

2.2

( Household Lab Model quality of life: HLM)
งบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง)
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง พื้นที่ 1 ไร
10 แปลง x 45,200
452,000
(ปริมาตรดินขุด 1,500 ลูกบาศกเมตร
งบลงทุน (คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง)
10 แปลง x 693,000
6,930,000
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง พื้นที่ 10 ไร
(ปริมาตรดินขุด 19,200 ลูกบาศกเมตร
กิจกรรมที่ 4 กระตุนการบริโภคภาครัฐ และเอกชน ผานกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่
ครัว เรือนตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิต ( Household Lab Model quality of life: HLM) ระดับครัว เรือน
งบดําเนินงาน (คาวัสดุ)
- คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ (ที่ไมใชครุภัณฑ)
10 แปลง x 20,000
200,000
สําหรับฝกปฏิบัติรวมกันในแปลงของ
ครัวเรือน เพื่อการเรียนรู
งบดําเนินงาน (คาวัสดุ)
- คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ (ที่ไมใชครุภัณฑ)
30 แปลง x 20,000
600,000
สําหรับฝกปฏิบัติรวมกันในแปลงของ
ครัวเรือน เพื่อการเรียนรู

ใหจัดทํา
1. จัดทํารางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตามโจทย ทั้ง 2 กิจกรรม
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี e-bidding)
*************

การจัดทํารางขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
รุนที่ 1
กลุมที่ 1(1 ไร)
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ชื่อโครงการ สรางพื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิต (Community Lab Model for
quality of life : CLM) ระดับตําบล และพัฒนาพื้นที่ครัว เรือนตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิต
(Household Lab Model for quality of life : HLM)
1. หลักการและเหตุผ ล
กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินโครงการการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม ป ระยุ กต สู “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต แ ผนงานฟ น ฟู เศรษฐกิจ และสั ง คมของประเทศที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิค-19 เพื่อสรางงานสรางรายไดใหกับพี่นองประชาชนดวยหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม สราง
ความมั่งคงทางอาชีพและรายไดอยางยั่งยืน ครบคลุม 2,246 ตําบล 24,842 ครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งมีการ
กํา หนดกิจกรรมการสรา งพื้ นที่เ รีย นรูชุ มชนต นแบบการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ระดั บครัว เรือนอํ า เภอศรี วิ ไล
จํานวน 10 แปลง ๆ ละ 1 ไร งบประมาณ 45,200 บาท/ไร เปนเงินทั้งสิ้น 452,000 บาท (สี่แสนหาหมื่นสอง
พันบาทถวน)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมอาชีพและสรางงานสรางรายได
2.2 เพื่อสงเสริมใหเปนพื้นที่เรียนรูตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู
“โคก หนอง นา โมเดล”
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
3.1 มีแหลงเรียนรูตามหลักทฤษฎีใหม “โคก หนอง นา โมเดล” กระจายอยูทุกพื้นที่ สามารถเปน
ตนแบบในการบริหารจัดการพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
3.2 กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. ขอบเขตงาน
จางเหมาขุดดินและปรับสภาพพื้นที่ มีขนาดกวาง ยาว ลึก ตามแบบในภาคผนวก โดยมีปริมาตรดิน
ขุดรวมไมนอยกวา 1,500 ลูกบาศกเมตร
5. ระยะเวลาดําเนินการ 15 วัน
6. พื้นที่ดําเนินการ บานเลขที่ 26 หมู 16 ตําบลนาสวย อําเภอศรีวิไล จังหวัดศรีวิไล
7. งบประมาณ (งบกู) 2564 : 45,200 บาท
8. การสง มอบงาน 15 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
9. คาจางและการจายเงิน 1 งวดงาน/1 งวดเงิน เบิกจาย 100 % ตองมีการสงมอบงานถูกตองและครบถวน
10. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจา ง
ยกเลิกสัญญาจาง กรณีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาจาง
11. คุณ สมบัติของผูรับจาง
11.1 เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา เปนผูมีอาชีพรับจาง
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11.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
11.3 ไมเปนผูทิ้งงาน
11.4 นําเสนอรูปแบบงานที่วาจาง เปนลายลักษณอักษร
12. ความรับผิดชอบของผูรับจาง
- ดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
- กรณีเกิดความเสียหายใหผูรับจางดําเนินการแกไขภายใน 7 วัน หลังจากไดรับแจง
13. การบริการหลังการสงมอบ
14. การับประกันและการบํารุงรักษา
15. หนาที่ของผูว าจาง
15.1 การบริการรูปแบบแปลน โคก หนอง นา โมเดล ใหกับผูรับจาง
15.2 ลงพื้นที่ชี้จุดดําเนินการใหแกผูรับจาง
กลุมที่ 2 (3 ไร)
ชื่อโครงการ พัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก หนอง นา
โมเดล”
1. หลักการและเหตุผ ล
จากสถานการณปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการแพรระบาดโรคโควิค -19
ทางออกของประเทศไทยในการรอดพนวิกฤตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดถูกกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนหลักในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน
กรมการพัฒนาชุมชน รวมกับมูลนิธิกสิกรรมชาติฯ นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการ
ปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. วัตถุประสงค
1. สงเสริมการเรียนรูการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตสูการปฏิบัติ โคก หนอง นา
โมเดล
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบ โคก หนอง นา โมเดล
3. เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิค-19
3. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีพื้นที่เรียนรูตนแบบ
2. มีครัวเรือนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เกิดการสรางงานสรางรายได
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4. ขอบเขตการจางพื้นที่ 3 ไร
ขุดบอ จํานวน 3 บอ ใหมีปริมาตรดินไมนอยกวา 4,500 ลูกบาศกเมตร (ตามรูปแบบผังและ
รายละเอียดแนบทาย)
5. ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทําสัญญา
6. งบประมาณ จํานวน 135,600 บาท
7. การสง มอบงาน
จํานวน 1 งวดงาน พรอมเกลี่ยตกแตงคันดินใหเหมาะสมตามสภาพพื้นที่
8. คาจางและการจายเงิน
จํานวน 1 งวด ๆ สุดทายรอยละ 100 ของคาจางตามสัญญาจางงาน
9. การขยายสัญ ญาจาง
กรณีเกิดจากภัยธรรมชาติ ไดแก น้ําทวมพื้นที่ดําเนินการ/ฝนตกหนัก
10. ขอสงวนสิทธิ์ผูว าจาง
11. คุณ สมบัติผูรับจาง
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
2. ไมทิ้งงาน
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น ฯลฯ
12. ความรับผิดชอบผูรับจาง/การบริการหลังการสงมอบ/การรับประกัน
1. หากเนื้องานเกิดความเสียหาย ใหผูรับจางดําเนินการแกไขใหอยูในสภาพเดิม ภายในระยะเวลา
30 วัน นับแตวันตรวจรับงาน
2. ผูรับจางตองเขามาดําเนินการแกไขภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูวาจาง
13. หนาที่ผูว าจาง
ติดตามสนับสนุน ใหขอมูลในการดําเนินงานตามโครงการแกผูรับจาง
กลุมที่ 3(1 ไร)
ชื่อโครงการ พัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรมที่ 2
1. หลักการและเหตุผ ล/ความเปนมา: ตามที่กรมฯ กําหนด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงบริหารจัดการน้ําที่ยั่งยืนตามภูมิสังคม
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตนแบบ
3. เพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรูการบริหารจัดการน้าํ ตามแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
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1. มีพื้นที่ที่เปนแหลงบริหารจัดการน้ําที่ยั่งยืน
2. ครัวเรือนตนแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. มีศูนยเรียนรูครัวเรือนตนแบบตามแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล
4. ขอบเขตการจาง
1. ขุดดินตามแบบแปลนปริมาตรดิน 1,500 ลูกบาศกเมตร (พื้นที่ 1 ไร) รายละเอียดแนบทาย
2. ปรับพื้นที่ เกลี่ยนตกแตงตามแบบแปลน โดยนําดินที่ขุดมาเปนดินสําหรับปรับพื้นที่
5. ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
6. งบประมาณ วงเงิน 45,200 บาท
7. การสง มอบงาน: ภายในวันที่............เดือน.....................พ.ศ. ....... (นับจากวันที่ทําสัญญา)
8. คาจางและการจายเงิน: 1 งวดงาน หลังจากงานแลวเสร็จและตรวจรับ
9. การขยายสัญ ญาจาง: การขยายระยะเวลากรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ที่ไมสามารถดําเนินงานใหแลวเสร็จตาม
สัญญา (อุทกภัย, ภัยพิบัติ) ตองแจงเหตุภายใน 5 วัน
11. คุณ สมบัติผูรับจาง
1. บุคคลธรรมดา
2. นิติบุคคล
3. ไมเปนผูทิ้งงานตามประกาศ
12. ความรับผิดชอบผูรับจาง
ความเสียหายที่เกดขึ้นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในการจาง ผูรับจางตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น
13. หนาที่ของผูรับจาง
แตงตั้งผูควบคุมงาน เพื่อรายงานความกาวหนาการดําเนินงานใหผูวาจางทราบ
กลุม 4 (3 ไร)
ชื่อโครงการ พัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหประยุกตสู โคก หนอง นา
โมเดล พื้นที่ นายสมโคก โมเดล หมูที่ 1 ตําบลหนองนา อําเภอศรีว ิไล จังหวัดศรีสะเกษ
1. ความเปนมา
กรมการพัฒนาชุมชนไดมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหมประยุกตสู โคก หนอง นา โมเดล เพื่อเปนแนวทางแกไขใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกอยูตลอดเวลา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสรอมการเรียนรูการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตสูการปฏิบัติใน
รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบโคก หนอง นา โมเดล
3. เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนผานการสรางงานสรางรายได
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3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ชุมชนมีศูนยเรียนรูตนแบบดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 แปลง
2. สรางความมั่นคงทางดานอาหารใหกับชุมชน
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาตามแนวพระราชดําริ ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
4. ขอบเขตการจาง
1. ขุดตามแปลนตามแบบที่แนบ (ปริมาตรดินขุด 4,500 ลูกบาศกเมตร)
2. ปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบตามแบบที่แนบ
5. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563
6. งบประมาณ 135,600 บาท
7. การสง มอบงาน ภายใน 30 วัน
8. คาจางและการจายเงิน จายเงิน 1 งวด จากงบเงินกูฯ ป 2564 เมื่อไดรับงบประมาณ
- เมื่อผูรับจางไดสงมอบงานและคณะกรรมการไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว
9. การขยายเวลาสัญ ญาจาง
ผูรับจางตองแจงเปนหนังสือตอคณะกรรมการในกรณีเหตุฉุกเฉินไมสามารถสงมอบงานตามระยะเวลา
ที่กําหนดได ทั้งนี้การขยายระยะเวลาขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับ
10. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจา ง
11. คุณ สมบัติผูรับจา
1. ตามระเบียบมาตรา 64
2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
3. เปนผูมีอาชีพตรงตามกิจกรรมโครงการและตามระเบียบ มาตรา 64
12. ความรับผิดชอบของผูรับจาง
ภายใน 15 วัน หลังตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับงานจางแลวมีปญหาในภายหลังผูรับจางตอง
ดําเนินการแกไข ภายใน 7 วัน ใหกลับคืนในสภาพเดิม
13. การบริการหลังการสงมอบ
14. การรับประกันและการบํารุง รักษา
ภายใน 15 วันและแกไขภายใน 7 วัน
15. หนาที่ของผูว าจาง
- ดําเนินการวาจางตามขอบเขตงาน/กํากับตามระยะเวลาที่กําหนด
- ดําเนินการเบิก-จาย ตามงบประมาณ
กลุมที่ 5 (10 ไร)
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ชื่อโครงการ พัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกต “โคก หนอง นา
โมเดล”
1. หลักการและเหตุผ ล
กรมการพัฒนาชุมชน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (เงินกู) เพื่อพัฒนาพื้นที่ตนแบบทฤษฎีใหมของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล” ใหประชาชนทุกหมูบาน ๆ ละ 1 ครัวเรือน ดําเนินการ
เปนแบบอยางในการบริหารจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแตละบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงสถานการณโควิค 19
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการเรียนรูการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตสูการปฏิบัติ รูปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล ดวยการพัฒนาพื้นที่เรียนรูครัวเรือนตนแบบระดับครัวเรือน
2. เพื่อจัดการพื้นที่การทําเกษตรในรูปแบบใหม โดยมีเปาหมายการพึ่งตนเอง
3. เพื่อเปนแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตงาน
1. ขุดลอกดิน ตามแบบแปลน (เอกสารแนบ 1) ใหไดปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 19,200 ลูกบาศกเมตร
2. ปรับพื้นที่ดิน สําหรับการดําเนินการตามโครงการ
4. ระยะเวลาดําเนินการ
ไมเกิน 90 วัน นับแตลงนามในสัญญา
5. งบประมาณ
งบเงินกู วงเงิน 693,000 บาท
6. การสง มอบงาน
1 งวดงาน
7. คาจางและการจายเงิน
งานจางเสร็จสิ้นและมีความถูกตอง ครบถวนในอัตรารอยละ 100
8. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจาง
ผูรับจางไมสามารถนําแบบแปลนไปดําเนินการในพื้นที่อื่น นอกเหนือพื้นที่ดําเนินการของผูวาจาง
9. คุณ สมบัติผูว าจาง
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. เปนผูมีอาชีพรับจาง งานที่ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
5. ผูเสนอราคาจะไมตองเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ ผูทิ้งงานทางราชการ
6. ผูเสนอราคาจะไมเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคเสนอราคารายอื่น
10. ความรับผิดชอบของผูร ับจาง
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ผูรับจางจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนใหเปนตามขอกําหนด ขอบเขตของงานและพันธสัญญาใหบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ
11. การรับประกันและการบํารุง รักษา
30 วัน นับจากวันสงมอบงาน หากเกิดการชํารุดบกพรอง ผูรับจางตองดําเนินการแกไข ภายใน 15
วัน นับจากวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูรับจาง
รุนที่ 2
กลุมที่ 1 (3 ไร)
1. หลักการและเหตุผ ล
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสูโคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 2 (ขุด)
2. วัตถุประสงค
เพื่อปรับสภาพพื้นที่ใหมีความเหมาะสมตามภูมิสังคมในการใชประโยชนสูงสุดสําหรับครัวเรือน
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ครัวเรือนมีพื้นที่สําหรับกักเก็บน้ําไวใชหนาแลง หรือจําเปนและฤดูน้ําหลาก (หลุมขนมครก) และ
คลองใสไก หรือคลองระบายน้ําเพื่อเพิ่มความชุมชื้น ลดพลังงานในการรดน้ําตนไม
2. ครัวเรือนมีพื้นที่ (โคก) ไวปลูกพืช 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง (ไม 5 ระดับ)
4. ขอบเขตการจาง
- พื้นที่ครัวเรือนเปาหมาย นางสาวชรัญดา คํานันดา 415 หมู 2 ตําบลนาคํา อําเภอศรีเมืองใหม
จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่จํานวน 3 ไร
- ปริมาตรดินขุด ไมนอยกวา 4,500 ลูกบาศกเมตร
5. ระยะเวลา
ระยะเวลา 30 วัน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564
6. งบประมาณ
จํานวน 135,600 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)
7. การสง มอบงาน
สงงาน 1 งวด เมื่องานแลวเสร็จสมบูรณ
8. คาจางและการจายเงิน
จายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว (100 %)
9. การขยายเวลาสัญ ญาจาง
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ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ที่ไมไดเกิดจากขอบกพรองของผูรับจาง โดยใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
10. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจา ง
ผูจางขอยกเลิกสัญญาได ในกรณีที่ผูรับจางไมทําตามขอตกลงในสัญญา
11. คุณ สมบัติผูรับจาง
1. บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจางขุดดิน
2. ไมเปนบุคคลผูทิ้งงานตามประกาศของทางราชการ
12. ความรับผิดชอบของผูรับจาง
1. ตองปฏิบัติตามสัญญาจาง โดยตองใชความรู ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอยางดีที่สุด
2. หลังจากสิ้นสุดสัญญาแลว ผูรับจางพรอมที่จะใหความชวยเหลือแกผูวาจาง ใหเหมาะสมกับความ
ตองการ
3. เมื่อเกิดความเสียหายภายหลัง
13. การบริการหลังการสงมอบ
ผูรับจางตองรับผิดชอบกรณีที่เกิดความเสียหายในระยะเวลา 1 ป
14. การรับประกันและบํารุงรักษา
ผูรับจางตองรับประกันและสนับสนุนและบํารุงรักษา ตลอดโครงการระยะเวลา 1 ป นับจากวันสง
มอบงานเรียบรอยแลว
15. หนาที่ของผูว าจาง
1. ใหความรวมมือและใหความชวยเหลือตามสมควร
2. ใหขอมูลเอกสารตาง ๆ เทาที่มีอยูในครอบครองของผูวาจาง
กลุมที่ 2 (3 ไร)
1. หลักการและเหตุผ ล
“โคก หนอง นา โมเดล” เปนโมเดลตนแบบที่ใชในการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมกับารเกษตรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เปนการผสมผสานหลักทฤษฎีใหมเขากับภูมิปญญาพื้นบานที่อยูอยางสอดคลองกับธรรมชาติ
และภูมิสังคมของพื้นที่นั้น ๆ เปนการใหธรรมชาติจัดการตัวเอง โดยมีมนุษยเปนผูสงเสริมใหสําเร็จ
กรมการพัฒนาชุมชน ไดรับการจัดสรรงบเงินกู เพื่อดําเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นทีต่ นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสูโคก หนอง นา โมเดล เพื่อใหประชาชน พออยู พอกิน
พอใช พอรมเย็น โดยดําเนินการในระดับครัวเรือน พื้นที่ 3 ไร
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ตนแบบและครัวเรือนตนแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมรูปแบบ
ประยุกต “โคก หนอง นา โมเดล”
2. เพื่อสรางงานสรางรายไดในชวงวิกฤตการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา
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3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. มีศูนยเรียนรูตามหลักทฤษฎีใหม โคก หนอง นา โมเดล กระจายอยูทุกพื้นที่ สามารถเปนตนแบบ
ในการบริหารจัดการพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
2. กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. ขอบเขตการจาง
1. ดําเนินการในพื้นที่บานหนองสะโน หมูที่ 4 ตําบลโคกชําแระ อําเภอทุงศรีอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี พื้นที่แปลง 3 ไร ของนายอุทัย โคจร
2. ปรับพื้นที่จํานวน 3 ไร ปริมาตรดินขุด ไมนอยกวา 4,000 ลูกบาศกเมตร ตามแบบแปลนแนบทาย
TOR
2.1 โคก – คูคันนา – พื้นที่ปลูกตนไม
2.2 หนอง – ขุดสระ, ครองใสไก, หลุมขนมครก
2.3 นา – ปรับที่นา
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 (60 วัน)
6. งบประมาณ
จากกรมการพัฒนาชุมชน (งบเงินกู) จํานวน 135,000 บาท
7. การสง มอบงาน
สงมอบงานภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือกอนสิ้นสุดสัญญา (60 วัน)
8. คาจางและการจายเงิน
จาย 1 งวด เมื่อมีการสงมอบและตรวจรับงานเสร็จเรียบรอย
9. การขยายเวลาสัญ ญาจาง
ผูวาจางจะขยายเวลาสัญญาจางใหในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย/เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของสวนราชการ
10. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจา ง
แบบแปลน แผนผัง ผูรบั จางไมสามารถนําไปดําเนินการหรือขยายผลได
11. คุณ สมบัติของผูรับจาง
1. เปนบุคคลธรรดาหรือนิติบุคคล ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามโครงการฯ
2. มีหัวหนาในการบริหารจัดการโครงการ 1 คน เปนผูมีประสบการณตามโครงการ
12. ความรับผิดชอบของผูรับจาง
1. ผูรับจางจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามขอกําหนดขอบเขตงานและพันธะตามสัญญา
2. ผูรับจางตองวิเคราะหและนําเสนอรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการทํางาน
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3. หลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาจางแลว ผูรับจางพรอมที่จะชวยใหคําปรึกษาแกผูวา จาง
13. การบริการหลังการสงมอบงาน
ผูรับจางตองใหการบิการหลังการสงมอบระบบทั้งหมดตลอดอายุการรับประกัน
14. การรับประกันและบํารุงรักษา
ผูรับจางจะตองรับประกัน บํารุงรักษาโครงการเปนระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ผูวา จางไดตรวจ
รับการสงมอบงาน
15. หนาที่ของผูรับจาง
1. ใหความรวมมือและใหความชวยเหลือ เพื่อใหการปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว
2. ใหขอมูลเอกสารตาง ๆ เทาที่มีอยู ครอบครองของผูรับจาง
3. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กลุมที่ 3 (TOR : โคก หนอง นา โมเดล 1 ไร)
1. ความเปนมา
เนื่องจากสถานการณวิกฤต COVID-19 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและความ
เปนอยูของประชาชนในชนบท โดยนอมนําศาสตรพระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใหแนวทางแกปญหาไววา
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม ซึ่งทั้งสองอยางนี้ จะทํา ความเจริญใหประเทศรอดพนจากวิกฤตและไปสู
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยเรียนรูจากตัวอยางที่สอดคลองกับภูมิสังคม ดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เกิด
ทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ านโครงการพัฒ นาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชี วิตตามทฤษฎีใหม
ประยุกตสูโคก หนอง นา โมเดล
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการเรียนรู การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกตสูการปฏิบัติใน
รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือนและฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่น สรางงาน สรางรายได
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. เกิดพื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดครัวเรือนตนแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
2. เกิดการสรางงาน สรางรายไดแกเกษตรกร บัณฑิต กลุมแรงงานอพยพกลับทองถิ่น ที่ไดรับ
ผลกระทบ COVID 2019
3. กลุมเปาหมายสามารถเปนแกนนําขับเคลื่อนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฎีใหมประยุกตสูโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ได
4. ขอบเขตการจาง
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1. ดําเนินการในพื้นที่บาน นาย ก เลขที่ 48 หมูที่ 1 บานเกษม ตําบลเกษม อําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนพืน้ ที่ 1 ไร
2. จัดจางสรางพื้นที่ครัวเรือนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ขนาดพื้นที่ 1 ไร ปริมาตรดินขุดทั้งหมด
1,500 ลูกบาศกเมตร
3. ดําเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดลอมตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล (ตามแบบ
แปลนที่กําหนด) :รายละเอียดแนบทาย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการไมเกิน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
6. งบประมาณ
ในการขุดหนอง และ/หรือคลองใสไก งบประมาณ 45,000 บาท จํานวน 1,500 ลูกบาศกเมตร ๆ
ละ 30 บาท เปนเงิน 45,000 บาท
7. การสง มอบงาน
จํานวนงวดในการสงมอบงาน สง มอบงวดที่ 1 (งวดเดียว) งวดสุ ดทาย เปนเงินรอย 100 % ของ
คาจางตามสัญญาจาง ไดดําเนินการขุดลอกตะกอนดินไดปริมาณไมนอยกวา 1,500 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย
ตกแตงคันดีใหเหมาะสม ตามสภาพพื้นที่ รวมระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่ทําสัญญาจาง
8. คาจางและการจายเงิน
จํานวน 1 งวดงาน
9. การขยายเวลาสัญ ญาจาง
กรณีเกิดภัยพิบตั ิ ฯลฯ
10. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจา
ยกเลิกสัญญาจาง ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาจาง
11. คุณ สมบัติผูรับจาง
1. เปนบุคคลธรรมดา และมีอาชีพรับจางประเภทขุดดิน มีหรือสามารถจัดหาเครื่องจักรกลสําหรับขุดดิน
2. มีคุณสมบัติตาม มาตรา 64 (ไมเปนบุคคลลมละลาย)
3. ไมเปนผูทิ้งงาน
4. นําเสนอรูปแบบงานเปนลายลักษณอักษร (ตามรูปแบบที่ผูวาจางกําหนด)
12. ความรับผิดชอบผูรับจาง
ดําเนินการตามขอบเขตงานในสัญญาจาง ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
13. การบริการหลังการสงมอบ
หากพื้นที่มีความเสียหาย ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขใหทันที เมื่อไดรับแจงจากผูวาจางและแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
14. การับประกันและการบํารุงรักษา
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ผูรับจางจะตองรับประกันงานที่ดําเนินการเปนเวลา 1 ป
15. หนาที่ของผูว าจาง
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
กลุมที่ 4 (พื้นที่ 1 ไร)
1. หลักการและเหตุผ ล
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ไดจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสูโคก หนอง นา โมเดล นั้น ฯลฯ
2. วัตถุประสงค
1. สงเสริมการเรียนรูการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกตสูการปฏิบัติในรูปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล
2. พัฒนาพื้นที่เรียนรูครัวเรือนตนแบบ ในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ประชาชนมีการเรียนรูการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
2. มีแหลงเรียนรู การพัฒนาพืน้ ที่ตามรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

4. ขอบเขตการจาง
1. ขุดดินในพื้นที่ตนแบบแปลง นายวิริยะ ทองคํา บานเลขที่ 55 หมูที่ 5 ตําบลเสาทอง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่โฉนด.............. จํานวน 1 ไร
2. ดําเนินการขุดดินตามแบบที่กําหนด (เอกสารแนบ) ตามการคํานวณ ไมนอยกวา 1,500 ลูกบาศก
เมตร
3. ปรับพื้นที่เปนพื้นที่ โคก หนอง นา (ตามแบบที่กําหนด) (เอกสารแนบ)
5. ระยะเวลาดําเนินการ
จํานวน 90 วัน (นับแตวันทําสัญญา) ถัดจากวันทําสัญญา
6. งบประมาณ จํานวน 45,200 บาท
7. การสง มอบงาน
สงมอบงาน 1 งวด เมื่องานเสร็จสมบูรณ พรอมภาพถาย
8. คาจางและการจายเงิน
จายเมื่องานสิ้นสุด จํานวน 1 งวด เปนเงิน 45,200 บาท
9. การขยายเวลาสัญ ญาจาง
เกิดเหตุสุดวิสัย
10. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจา ง
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กรมการพัฒนาชุมชน
11. คุณ สมบัติของผูรับจาง (ตามระเบียบ มาตรา 64)
1. นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางงาน หรือมีประสบการณในงานจางดังกลาว
2. ไมเปนผูถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
12. ความรับผิดชอบของผูรับจาง
1. ขุดดินไมนอยกวา 1,500 ลูกบาศกเมตร
2. ปรับพื้นที่เปนโคก หนอง นา (ตามแบบที่แนบในสัญญา)
13. การบริการหลังการสงมอบ
ผูรับจางตองใหการบริการหลังการสงมอบทั้งหมดตลอดอายุ 5 ป
14. การรับประกันและการบํารุง รักษา
ผูรับจางตองรับประกันและสนับสนุนการซอมแซมในพื้นที่โคก หนอง นา เปนระยะเวลา 1 ป นับจาก
วันที่ผูวาจางตรวจรับการสงมอบงานงวดสุดทายเรียบรอยแลว
15. หนาที่ของผูว าจาง
1. ใหความรวมมือและใหความชวยเหลือตามสมควร เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความสะดวก
รวดเร็ว
2. ใหขอมูลตาง ๆ เทาที่มีอยูในความครอบครองของผูวาจางและประสานงานระดับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของที่จําเปนสําหรับโครงการนี้

กลุมที่ 5 (10 ไร)
ชื่อโครงการ พัฒนาพื้นที่ตนแบบระดับตําบล (CLM)
1. หลักการและเหตุผ ลใชกอปวางของกรมฯ
2. วัตถุประสงค
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. พัฒนาพื้นที่ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือน
2. ยกระดับรายได/สรางความมั่นคงดานอาชีพ
3. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต
4. ขอบเขตงานจาง
1. ขุดหนองน้ําพื้นที่ ไมนอยกวา 3 ไร ปริมาตรดินขุดขึ้นมา ไมนอยกวา 4,500 ลูกบาศกเมตร
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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2. ปรับพื้นที่ ทําเปนดิน/โคก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) พื้นที่รวมไมนอยกวา 3 ไร
3. ขุดคลองใสไก ขนาดระยะทางยาวไมนอยกวา 1,000 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
4. ปรับพื้นที่ สําหรับทํานา ไมนอยกวา 3 ไร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
5. ปรับพื้นที่ คันนาทองคํา ขนาดกวางไมนอยกวา 2 เมตร สูงไมนอยกวา 1 เมตร (ตามเอกสารแนบ)
6. ปรับพื้นที่ เปนลานดินสําหรับสรางโรงเรือนและอาคารและฐานเรียนรู พื้นที่ไมนอยกวา 1 ไร (ตาม
เอกสารแนบ)
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ไมเกิน 30 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
6. งบประมาณ : 693,000 บาท
7. การสง มอบงาน: 1 งวดงาน
8. คาจางและการจายเงิน: 100 % ของคาจาง ที่ผูรับจางดําเนินการตามสัญญาจาง
9. การขยายเวลาสัญ ญาจาง: กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ที่ผูรับจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามสัญญา
ผูรับจางตองแจงจะขยายเวลาสัญญาจางตอผูวาจาง ภายใน 15 วัน นับจากวันเกิดเหตุและตองอยูระหวาง
สัญญา
10. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจา ง: ยกเลิกสัญญาจาง กรณีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาจาง
11. คุณ สมบัติของผูรับจาง
1. เปนนิติบคุ คล/บุคคลธรรมดา ที่มีผลงานตามงานจาง ไมนอยกวา 300,000 บาท และมีใบรับรอง
ผลงาน
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย ตามมาตรา 64
3. ไมเปนผูละทิ้งงาน
4. นําเสนอ รูปแบบงานตามที่วาจางเปนลายลักษณอักษร
5. กรณี เปนนิติบุคคลตองนําเสนอรูปแบบงานดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูแทนเปนลายลักษณ
อักษร
12. ความรับผิดชอบของผูร ับจาง
1. ดําเนินการตามขอบเขตงานในสัญญา ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
2. ถาดําเนินการแลวเสร็จลาชา/เกินระยะเวลาที่กําหนด ผูรับจางตองรับผิดขอบตอคาปรับ
13. การบริการหลังสง มอบ: กรณีผูรับจาง ตองใหบริการหลังสงมอบ ดังนี้
1. หากพื้นที่มีความเสียหาย ผูรับจางตองดําเนินการแกไขทันทีที่ไดรับแจงตามผูวาจางกําหนด
2. ดูแลพื้นที่ดําเนินการ เปนระยะเวลา 1 ป หลังการสงมอบ
14. การรับประกัน
ผูรับจางตองรับประกันงานที่ดําเนินการตามโครงการเปนระยะเวลา 1 ป นับจากการสงมอบงานเรียน
รอยแลว
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15. หนาที่ของผูว าจาง
1. ใหความรวมมือ ชวยเหลือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย
2. ใหขอมูลขาวสารและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของผูรับจางใน
กรณีจําเปน
รุนที่ 3
กลุมที่ 1 /พื้นที่ 1 ไร
ชื่อโครงการ : พัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิต ตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก หนอง นา
โมเดล”
4. ขอบเขตงานจาง
4.1 จางเหมาปรับปรุงพื้นที่ตามแบบโคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร ของนาย ก โฉนด/เอกสารสิทธิ์
เลขที่ 1 ตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
4.2 ปริมาตรดินขุด จํานวน 1,500 ลูกบาศกเมตร ใหนําดินที่ขุดไปทําโคกและคันนา
- ปริมาตรดินขุดสระ จํานวน 1,000 ลูกบาศกเมตร/ไปทําโคก เอกหนาดินไวขางบนเพื่อปลูก
ตนไม
- ปริมาตรดินขุดคลองใสไก จํานวน 500 ลูกบาศกเมตร/ไปทําคันนา กวางไมนอยกวา 2
เมตร โดยขุดใหคดเขี้ยวไปตามพื้นที่และตามแบบ/ปรับเกลี่ย ตกแตงใหเรียบรอย สม่ําเสมอ สวยงาน
4.3 เมื่อผูรับจางเริ่มดําเนินการใหแจงผูวาจางกอนเริ่มดําเนินการอยางนอย 3 วัน
5. ระยะเวลาดําเนินการ: ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. งบประมาณดําเนินการ 45,200 บาท
7. การสง มอบงาน จํานวน 1 งวด ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง ผูรับจางตองรับประกันความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
1 ป นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานจาง หากพบขอบกพรอง/ชํารุด ตองเขาไปดําเนินการปรับปรุงแกไข ภายใน
10 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากผูวา จาง
9. คาปรับ กรณีผูรับจางสงมอบงานลาชากวากําหนด ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางปรับในอัตรารอยละ 0.10
ของราคาที่สั่งจาง

กลุมที่ 2(3 ไร)

32
ชื่อโครงการ พัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก หนอง นา
โมเดล” กิจกรรมที่ 2 สรางพื้นที่เรียนรูช ุมชนตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิต CLM ระดับตําบล และ
พัฒนาพื้นที่ครัว เรือนตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิต
1. หลักการและเหตุผ ล
กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนงบประมาณใหอําเภอศรีวิไล ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่
ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 สราง
พื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM และการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต HLM หมวดงบลงุทน (คาที่ดินและสิ่งปลูกสรางพื้นที่ 3 ไร) ปริมาตรดินขุด 4,000 ลูกบาศกเมตร
งบประมาณ 104,000 บาท
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการเรียนรูการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตสูการปฏิบัติใน
รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่ตนแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
3.1 ครัวเรือนเปาหมายมีรายไดเพิ่มขึ้น
3.2 เปนศูนยเรียนรูตนแบบ
3.3 เพิ่มพื้นที่ดักเก็บน้ําฝน
3.4 ฟนฟูทรัพยากรดิน ลดการชะลางหนาดินที่กอใหเกิดตะกอนดี
4. ขอบเขตการจาง
งานจางขุดดิน ในพื้นที่ 3 ไร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 4,000 ลูกบาศกเมตร โฉนดเลขที่ ก-2590
ของนายเสงี่ยม แนนอุดร ตามแบบแปลนที่แนบ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. งบประมาณ
งบเงินกู จํานวน 104,000 บาท
7. การสง มอบงาน
สงมอบงานภายใน 15 วัน
8. คาจางและการจายเงิน
จํานวน 1 งวด
9. การขยายเวลาสัญ ญาจาง
กรณีเกิดอุทกภัย/ภัยพิบัติ
10. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจา ง
-
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11. เกณฑการพิจารณาผล
เกณฑราคา
12. คุณ สมบัติผูรับจาง
บุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจาง
13. ความรับผิดชอบผูรับจาง
กรณีเกิดความเสียหายจากการดําเนินงาน ผูรับจางตองรับผิดชอบ
14. การบริการหลังการสงมอบ
15. การรับประกันและการบํารุง รักษา
หากเกิดความเสียหาย ชํารุดบกพรองของงานจางภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตสงมอบงานจางให
เปนหนาที่ของผูรับจางในการปรับปรุงแกไขขอชํารุดบกพรองใหกลับมีสภาพสมบูรณเหมือนในขณะสงมอบงาน
จาง โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
16. หนาที่ของผูว าจาง
ผูวาจางตองสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
กลุมที่ 3(3 ไร)
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิต ตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก
หนอง นา โมเดล” บานนาทม หมูที่ 1 ตําบลนาทม อําเภอนาทม จัง หวัดนครพนม
1. หลักการและเหตุผ ล
กรมการพัฒนาชุมชน รวมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังและภาคีเครือขาย ภาคสวนตาง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการ
ปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน ดวยการจัดทําโครงการที่ประยุกตการใชศาสตรพระราชาและนอมนําเอาแนวคิดและ
ทฤษฎีการพั ฒนาอัน เนื่ องมาจากพระราชดํา ริ กวา 40 ทฤษฎี มาประยุกต ใช ในรูปแบบ “โคก หนอง นา
โมเดล”
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการเรียนรู การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตสูการปฏิบัติใน
รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรูชมุ ชนตนแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับตําบลและระดับครัวเรือน
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. กลุมเปาหมายสามารถเปนแกนนําขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม
ประยุกตสูการปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. เกิดพื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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3. เกิดพื้นที่ครัวเรือนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ขอบเขตการจาง
จางขุดดินพรอมปรับเกลี่ยพื้นที่และคลองใสไก ปริมาตรดินขุด 4,000 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ ปร 4,
ปร 5) ณ พื้นที่นายดิว ณ เรณูนคร บานเลขที่ 10 หมูที่ 1 บานนาทม ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม โฉนดเลขที่ 10/2563
5. ระยะเวลาดําเนินการ ภายใน 15 วัน
6. งบประมาณ จากงบเงินกูระยะที่ 1 จํานวน 104,000 บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถวน)
7. การสง มอบงาน 1 งวด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีล่ งนามในสัญญา
8. คาจางและการจายเงิน 1 งวด เปนเงิน 104,000 บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถวน)
9. การขยายเวลาสัญ ญาจาง 10. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจา ง ขอสงวนสิทธิ์รูปแบบรายากร (ปร 4, ปร 5) ใหเปนของผูวาจาง
11. เกณฑการพิจารณาผล ใชเกณฑราคา
12. คุณ สมบัติของผูรับจาง
1. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานตามประกาศของทางราชการ
2. มีความสามารถตามกฎหมาย
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย
4. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
5. ไมเปนบุคคลที่อยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับทางราชการ
6. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
7. ไมเปนผูมีผลประโยชนกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ณ วันประกาศยื่นขอเสนอ
13. ความรับผิดชอบของผูรับจาง
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับจางใหผูรับจางเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด
14. การบริการหลังการสงมอบ 15. การรับประกันและการบํารุง รักษา
หลักทรัพยรอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณตามสัญญา
16. หนาที่ของผูวาจาง สนับสนุนขอมูลและอํานวยความสะดวก
กลุมที่ 4 (1 ไร)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู โคก หนอง นา โมเดล
อําเภอศรีว ิไล
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———————————————————————————————————————
1. ความเปนมา
สถานการณของประเทศในปจจุบันตองเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤติการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สงผลใหเกิดวิกฤติทางดานเศรษฐกิจ ดานสาธารณสุข ดานสังคม และดานอื่น
ๆ ไปทั่ว โลก ทางออกของประเทศในการรอดพนวิกฤติ และเกิดการพั ฒนาอยางยั่งยืน ไดถูกกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา ตอยอด และพัฒนาประเทศ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ทฤษฎีใหมมาเปนหลักในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชน เนนประชาชนเปน
ศูนยกลาง โดยการพัฒนาใหพึ่งตนเอง มีความเปนเจาของและบริหารจัดการโดยชุมชน เรียนรูจากตัวอยางที่
สอดคลองกับ ภู มิ สัง คมด ว ยการลงมือปฏิ บัติ ดว ยตนเองจนเกิดทั กษะ และปรั บเปลี่ ย นพฤติ กรรมโดยผ า น
โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู โคก หนอง นา โมเดล
กอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมอยูเย็น เปนสุข
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการเรียนรู การนอมนํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกตสูการปฏิบัติใน
รูปแบบโคก หนองนา โมเดล
2.เพื่ อพั ฒนาพื้ น ที่เรีย นรู ชุม ชนต นแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน
3. เพื่ อพื้ นฟู เศรษฐกิจ ทองถิ่น และชุ มชนผ า นการสร า งงาน สรา งรายได ใหแกเกษตรกรที่ ไ ด รับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 กลุ มเป า หมายเป น แกนนํ า ในการขับ เคลื่ อนการน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประยุกตสูการปฏิบัติในรูปแบบโคก หนองนา โมเดล
3.2 เกิดพื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 เกิดการสรางงาน สรางรายไดใหแกเกษตรกร
4. ขอบเขตงานจาง
โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู โคก หนอง นา
โมเดล
คาที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง พื้นที่ 1 ไร (ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1,500 ลูกบาศกเมตร)
- จํานวน 1 แปลง (รายละเอียดตามผังแนบทาย)
5. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน ธันวาคม 2563
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6. งบประมาณ
งบประมาณเงินกู จํานวน 45,200 บาท (สี่หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน)
7. การสง มอบงาน
สงมอบงานภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยสงมอบและเบิกจายเปน จํานวน 1งวด
8. คาจางและการจายเงิน
งบประมาณเงินกู จํา นวนเงิน 45,200 บาท (สี่หมื่นหาพันสองรอยบาทถว น) จายเมื่อสงมอบ และ
ตรวจรับ ครบถวน ถูกตอง ตามสัญญา
9. การขยายเวลาสัญ ญาจาง
10. ขอสงวนสิทธิ์ของผูว าจาง
11. เกณฑการพิจารณาผล
- เกณฑราคา โดยพิจารณาจากราคาต่ําสุด
12. คุณ สมบัติผูรับจาง
1. ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคลที่มีอาชีพรับจาง
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4. ไม เ ป นบุ ค คลซึ่ ง ถู กระบุ ชื่ อไว ในบั ญ ชี ร ายชื่ อผู ทิ้ง งานและได แ จ ง เวี ย นชื่ อใหเ ป น ผู ทิ้ ง งานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
5. มี คุ ณสมบั ติแ ละไม มี ลักษณะต องหา มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อจั ดจ า งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
6. ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
7. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมการพัฒนา ชุมชน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง การแขงขัน อยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
8. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
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9. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
10. ผู ยื่นขอเสนอซึ่งได รับคั ดเลือกเป นคู สัญญาต องรับและจายเงินผ านบั ญชี ธนาคาร เวน แต การ
จายเงิน แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด (ยังไมตองเขียนรอดูการเบิกจายเงินจากกรมกอน)
13. ความรับผิดชอบของผูรับจาง
- กรณีในขณะปฏิบัติงานหากเกิดความเสียหายของทรัพยสินหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นขณะการของ
ผูรับจาง ใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางทั้งหมด
14. การบริการหลังการสงมอบ
- หากมีการชํารุดเสียหาย ผูรับจางตองเขามาปรับปรุงซอมแซมภายใน 10 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง
15. การรับประกันและการบํารุง รักษา
- รับประกันความชํารุดบกพรองและการบํารุงรักษา ภายใน 1 ป นับจากวันสงมอบงาน
16. หนาที่ของผูว าจาง
แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเบิกจายเงินใหกับผูรับจาง ตอไป

(ลงชื่อ).........................................ประธานกรรมการ
(.......................................)
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
(........................................)
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(.......................................)

กลุมที่ 5 (10ไร)
ชื่อโครงการ พัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณ ภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก หนอง นา
โมเดล”
1. หลักการและเหตุผ ล
ที่ผานมาประเทศไทยรับมือกับปญหาภัยแลงในหลากหลายรูปแบบ เชน การสรางอางเก็บน้ํา การ
สรางเขื่อน หรือการจัดทําระบบชลประทาน ซึ่งรูปแบบเหลานี้สามารถใชแกไขปญหาไดบางพื้นที่ของประเทศ
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ไทยเทานั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ตน แบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหมประยุกตสู โคก หนอง นา โมเดล เพื่อเก็บน้ําไวในหนองบนโคกและนา
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางงาน สรางรายได ใหกับพี่นองประชาชนดวยหลักทฤษฎีใหม สรางความมั่นคงทางอาชีพ
และรายไดอยางยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู โคก หนอง นา โมเดล
3. เกิดศูนยเรียนรูตนแบบที่สามารถเปนแหลงปฏิบัติเปนรูปธรรม
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ศูนยฯ/ครัวเรือนเปาหมายมีการผลิต ที่พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
2. มีพื้นที่เก็บน้ําเพิ่มขึ้น
3. มีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น
4. ขอบเขตของการจาง
1. ปรับพื้นที่ 10 ไร ปริมาตรดิน 19,200 ลูกบาศกเมตร
2. ขุดหลุมขนมครก จํานวน 5 หลุม
3. ขุดคลองใสไก เชื่อมหลุมขนมครก ยาว 100 เมตร
4. ขุดบอ รวมจํานวน 1 บอ ขนาดกวาง 20 * 40 เมตร
5. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
6. งบประมาณ จํานวน 1,293,000 บาท
7. การสง มอบงาน เมื่องานแลวเสร็จภายใน 60 วัน
8. คาจางและการจายเงิน จํานวน 2 งวด เมื่องานแลวเสร็จ
8.1 งวดที่ 1 เมื่อปรับพื้นที่และทําหลุมขนมครกเสร็จ
8.2 งวดที่ 2 เมื่อขุดคลองใสไกและขุดบอรวมแลวเสร็จ
9. การขยายเวลาสัญ ญาจาง เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย จากภัยธรรมชาติ โรคระบาด
10. การสงวนสิทธิ์ของผูว าจาง
10.1 หามผูรับจางนํารูปแบบ แบบแปลนไปเผยแพรเพื่อประโยชนของตนเอง
10.2 หามแกไขดัดแปลง ทําซ้ํา หรือนําไปพัฒนาใด ๆ ทั้งสิน้
11. เกณฑพ ิจารณาผล
เกณฑราคา
12. คุณ สมบัติผูรับจาง
1. เปนนิติบุคคล
2. ไมเปนผูทิ้งงาน
3. มีประสบการณทํางานดานงานขุดมาแลวไมนอยกวา 2 ป (ยอนหลัง 2 ป) และมีหนังสือรับรอง
ผลงานไมนอยกวา 500,000 บาท
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4. ไมเปนบุคคลลมละลาย
13. ความรับผิดชอบของผูรับงาน
ความเสียหาที่เกดจากผูรับจาง ผูรับจางตองรับผิดชอบทั้งหมด
14. การบริการหลังการสงมอบ
หากเกิดความบกพรอง ผิดพลาด ใหผูรับจางเขามาดําเนินการแกไขภายใน 7 วัน หลังไดรับแจง
ผลจากการเรียนรู
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมใหความสนใจเปนอยางดีในการระดมความคิดเห็นและฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรางขอบเขตงาน โดยนําขอมูลที่ปฏิบัติจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สังเกตจากการมีสวนรวม
ในกิจกรรมกลุม การพูดคุยตอบขอซัก-ถาม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู และชิ้นงานที่ได
จากการฝกปฏิบัติ

วิช า

การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-Bidding

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางแบบวิธี
e-Bidding
2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากฝกปฏิบัติจริง
ระยะเวลา

6 ชั่วโมง

ขอบเขตเนื้อหาวิช า
1. รูปแบบการจัดซื้อจัดจางแบบวิธีe-Bidding
2. การฝกปฏิบัติ
เทคนิค/วิธีการ
วิทยากรเกริ่นนําชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงประเด็นรูปแบบการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐใน
รูปแบบตาง ๆ แลวเชื่อมโยงสูการบรรยายประกอบสื่อ Power Point ในประเด็นการจัดซื้อจัดจางแบบวิธี
e-Biddingจากนั้นวิทยากรแบงผูเขารับการฝกอบรมออกเปน5 กลุม ใหแตละกลุมฝกปฏิบัติจัดซื้อจัดจางแบ
วิธeี -Biddingตามโจทยกรณีศึกษา จํานวน 3 กรณีศึกษาเสร็จแลวสงตัวแทนนําเสนอ ดังตัวอยางที่
ปรากฏผล ดังนี้
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โจทยที่ 1กรณีศึกษา การจัดซื้อ
กรม ง. ไดดาํ เนินการจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้าํ ดับเพลิงขนาดความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,100,000 บาท ราคากลาง4,200,000 บาทโดยกําหนดใหผูยื่น
เสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับที่ประกวดราคาซื้อ วงเงินไมนอยกวา2,400,000 บาท และตองมี
วิศวกรเครื่องกลไมตา่ํ กวาระดับสามัญและมีประสบการณไมต่ํากวา 10 ป และตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย
โดยตองแนวเอกสารดังกลาวมาในวันเสนอราคา โดยไดประกาศ เมื่อวันที3่ สิงหาคม 2563 โดยไมไดนาํ รางขอบเขต
ของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการแตอยางใดทั้งนี้ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้
1.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คือ นาย F นาย G นาย K
2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ นาย U นาย K นาย H
ปรากฏวา มีผูมายื่นเสนอราคา 4 ราย โดยผานการพิจารณา 1 ราย และไมผา นการพิจารณา 3 ราย คือ
1. บริษัท ขุนหมื่น จํากัด มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดย
เสนอราคา 4,400,000 บาท โดยมีนางการะเกษ เปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯโดยนางการะเกษฯ เปนลูกสะใภ
ของนาย F คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
2. บริษัท หมูปา จํากัด เสนอราคา 4,500,000 บาท มีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามเงื่อนไขเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กลาวคือไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอราคาครบตามที่ระบุไวใน
ประกาศประกวดราคาฯ
(1) ตองมีวิศวกรเครื่องกลไมต่ํากวาระดับสามัญและมีประสบการณไมต่ํากวา 10 ป
(2) หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย ประกอบกับบริษัท หมูปา จํากัด ไดรับการแตงตั้งเปน
ผูแทนจําหนายจาก บริษัทเสือคะนอง จํากัด ซึ่งมีรายชื่อปรากฏเปนผูทิ้งงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
3. บริษัท สุภาการ จํากัด เสนอราคา 4,600,000 บาท มีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กลาวคือไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอราคาครบตามที่
ระบุไวในประกาศประกวดราคาฯ
(1)ตองมีวิศวกรเครื่องกลไมต่ํากวาระดับสามัญและมีประสบการณไมต่ํากวา 10 ป
(2)หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย
4. บริษัท สุดขอบฟา จํากัด เสนอราคา 4,700,000 บาท มีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามเงื่อนไข
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กลาวคือไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเสนอราคาครบตามที่
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ระบุไวในประกาศประกวดราคาฯ 1.ตองมีวิศวกรเครื่องกลไมต่ํากวาระดับสามัญและมีประสบการณไมต่ํากวา
10 ป 2.หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายผลการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสไดเชิญบริษัท ขุนหมื่น จํากัด มาตอรองราคา โดยบริษัท ขุนหมื่น จํากัด ไดลงราคาลดลงเหลือ
4,100,000 บาท ทั้งนี้ไดทําหนังสือและลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯโดยถูกตอง และแมวามีผูผา นการ
พิจารณาเพียงรายเดียวแตเนือ่ งจากจะตองเรงกอหนี้ผูกผันใหทันตามนโยบายของรัฐ ซึ่งหากลาชางบก็จะตก
เปนพับไป พรอมทั้งตองการเรงรัดการเบิกจาย จึงเห็นควรรับพิจารณาบริษัท ขุนหมื่น จํากัด ใหเปนชนะการ
เสนอราคาในครั้งนี้ จึงไดประกาศใหบริษัท ขุนหมื่น จํากัด เปนผูชนะการเสนอราคาในระบบกรมบัญชีกลาง
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563ตอมา
1.บริษัท สุดขอบฟา จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 อุทธรณวาบริษัท ขุนหมื่น จํากัด ผู
ชนะการเสนอราคาเสนอหนังสือรับรองผลงานไมถูกตอง
2.บริษัท สุภาพร จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 อุทธรณวา การที่กรมฯกําหนดวาตอง
มีวิศวกรเครื่องกลไมต่ํากวาระดับสามัญและมีประสบการณไมต่ํากวา 10 ป เปนการดําเนินการโดยไมโปรงใส
และไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม
3.บริษัท สุภาการ จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 อุทธรณวา การที่กรมฯกําหนดวาตอง
มีวิศวกรเครื่องกลไมตา่ํ กวาระดับสามัญและมีประสบการณไมต่ํากวา 10 ป เปนการดําเนินการโดยไมโปรงใส และไม
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมซึ่งกรมฯพิจารณาอุทธรณของทั้ง 2 บริษัท แลวเห็นวาอุทธรณของทั้ง
2 รายไมอาจรับฟงไดและแจงผลการพิจารณาอุทธรณมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่หัวหนาหนวยงานของรัฐเห็นชอบการพิจารณาอุทธรณของแตละราย
จึงขอใหทานพิจารณาวาการดําเนินการดังกลาวของกรม ก.และคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เปนการดําเนินการที่ถูกตองตามพระราชบัญ ญัติการจัดซือ้ จัดจางและการ
บริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดว ยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 หรือไม อยางไร
………………………
การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-Bidding (งบดําเนินงานและงบลงทุน) (ฝกปฏิบัติ) รุนที่ 1
กลุม 1
โจทยที่ 1
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คือ นาย F นาย G นาย K
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ นาย U นาย K นาย H
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ผูยื่นเสนอราคา
1. บริษัท ขุนหมื่น จํากัด
ผาน
เสนอ 4,400,000 บาท
2. บริษัท หมูปา จํากัด
ไมผาน
เสนอ 4,500,000 บาท
- ตองมีวิศวกรเครื่องกลไมต่ํากวาระดับสามัญและมีประสบการณไมตํากวา 10 ป
- เปนผูทิ้งงาน
3. บริษัท สุภาการ จํากัด
ไมผาน
เสนอ 4,600,000 บาท
- ตองมีวิศวกรเครื่องกลไมต่ํากวาระดับสามัญและมีประสบการณไมตํากวา 10 ป
- หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย
4. บริษัท สุดขอบฟา จํากัด
ไมผาน
เสนอ 4,700,000 บาท
- ตองมีวิศวกรเครื่องกลไมต่ํากวาระดับสามัญและมีประสบการณไมตํากวา 10 ป
- หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย
พิจารณาวาการดําเนินงานของกรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการถูกตองตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กรม ง
- ผานการพิจารณาเพียงรายเดียว
- เรงกอหนี้ผูกพัน
- หากลาชางบก็จะตกพับไป
กลุม 2
โจทยที่ 1
1. งบประมาณ 4,100,000 บาท แตราคากลาง 4,200,000 บาท
2. ทุกบริษัทที่เสนอราคามาเกินราคากลางทั้งหมด
3. ในระบบ e – bidding เราไมสามารถเรียกเขามาตอรองราคาได
4. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนคน
เดียวกัน
สรุป ไมถูกตอง
กลุม 3
โจทยที่ 1
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เปนการดําเนินการทีไ่ มถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพราะมี 5 ประเด็น ดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ จะเปนคนเดียวกันไมไดคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส คือ นาย F นาย G นาย K
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ นาย U นาย K นาย H
2. บริษัท ขุนหมื่น จํากัด กรรมการผูจัดการเปนลูกสะใภ F ตามระเบียบ
คณะกรรมการพิจารณาผลจะตองถอนตัวจากการเปนคณะกรรมการพิจารณาผลเนื่องจากเปนผูมีสวน
เกี่ยวของหรือไดเสียกับผูยื่นคนใดคนหนึ่ง
3. ผูเสนอราคาเกินวงเกินงบประมาณ พิจารณาผลใหผานตองเทากับหรือนอยกวาวงเงินงบประมาณที่
กําหนด
4. อุทธรณ ในระยะเวลาที่กาํ หนด 2 บริษัท เลย (พับ) ระยะเวลา 1 บริษัท
5. กรมฯ ตองแจงผลการพิจารณาอุทธรณไปยังคณะกฎหมายพิจารณาอุทธรณกลาง ๆ

กลุม 4
โจทยที่ 1
จากโจทยกรณีศึกษา พบขอสังเกต ดังนี้
1. ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
2. การแตงตั้งนาย K เปนกรรมการทั้งพิจารณาผลและตรวจรับพัสดุ
3. บริษัท ขุนหมื่น จํากัด มีผลประโยชนรว มกับ นาย F ซึ่งเปนคณะกรรมการพิจารณาผล
(เปนเครือญาติ)
4. การนําเอกสารรับรองผลงาน และเอกสารรับรองอื่น ๆ ใหนํามาแสดงตอคณะกรรมการหลังจาการ
พิจารณาผลแลวภายหลังก็ได (แลวแตจะกําหนดไมเกิน 7 วัน)
5. ไมไดนํารางขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะเผยแพรในระบบ
6. การตั้งวงเงินรับรองผลงาน 2,400,000 บาท เปนการล็อคสเปกเกินไป ทําใหเปนการกีดกัน
ผูประกอบการรายยอยและตั้งเกินวงเงินงบ 50 %
7. ผลการพิจารณาผูช นะ เพราะบริษัท ขุนหมื่น มีกรรมการผูจัดการเปนญาติกับคณะกรรมการ
พิจารณาผล ซึ่งขัดกับระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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กลุม 5
โจทยที่ 1
การดําเนินการของกรมไมถูกตองตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
ประเด็นที่ไมถูกตอง
1. การแตงตั้งคณะกรรมการผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
บุคคลเดียวกัน (นาย K)คณะกรรมการ 2 คณะ ตองไมเปนคนเดียวกัน)
2. บริษัท ขุนหมื่น จํากัด เปนผูมีสวนไดสวนเสียกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสนางการะเกษ เปนลูกสะใภของนาย F

การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-Bidding (งบดําเนินงานและงบลงทุน) (ฝกปฏิบัติ) รุนที่ 2
กลุม 1
โจทยที่ 1
จากกรณีศึกษา (Case Study) พบวา
1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เปน นาย F GK
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปน นาย U K H เปนคนเดียวกันไมได
2. บริษัท ขุนหมื่น จํากัด เปนลูกสะใภนาย F นาจะสวนไดสวนเสีย (เปนผูชนะผลการประกวด)
3. บริษัท สดขอบฟา จํากัด ไมสามารถยื่นอุทธรณบริษัท ขุนหมื่น จํากัด ได

สรุป
การดําเนินการดังกลาวไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพราะ นาย Kเปนทั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
กลุม 2
โจทยที่ 1
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กรม ง ดําเนินการไมถูกตอง
เนื่องจาก บริษัท ขุนหมื่น จํากัด มีผูบริหารเปนลูกสะใภของนาย F ซึ่งเปนคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
การอุทธรณ
1. บริษัท สุดขอบฟา จํากัด อุทธรณไมเปนผล เนื่องจากไปอุทธรณบริษัทอื่น
2. บริษัท สุภาการ จํากัด อุทธรณไมเปนผล เนื่องจากไมไดเปนผูยื่นเสนอราคา
3. บริษัท สุภาการ จํากัด มีสิทธิในการอุทธรณ เนื่องจากเปนการอุทธรณที่เกี่ยวของกับบริษัท
กลุม 3
โจทยที่ 1
ประเด็นที่ 1 กรม ง ทําไมถูกตอง เนื่องจาก
1. ไมไดนํารางขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะเผยแพร เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูประกอบการแตอยางใด
2. กรณีการแตงตั้งคณะกรรมการ คือ นาย K เปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแลว ไมสามารถเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได
3. มีผลประโยชนรวมกัน เนื่องจากนางการะเกษ เปนกรรมการผูจัดการของบริษัท ขุนหมื่น จํากัด
เปนลูกสะใภ นาย F ซึ่งเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
4. การอุทธรณของบริษัท สุดขอบฟา จํากัด และบริษัทสุภาพร เปนการอุทธรณที่ชอบดวยกฎหมาย
กลุม 4
โจทยที่ 1
ตามโจทยกรณีศึกษา
1. การอุทธรณตองอุทธรณเรื่องของบริษัทของตัวเองเทานั้น ไมมีสิทธิอุทธรณเรื่องผูชนะ และไมมีสิทธิอุทธรณ
เรื่อง TOR
2. การแตงตั้งกรรมการไมเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพราะนาย K เปนทั้งกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและกรรมการตรวจรับพัสดุ
3. ผลการพิจารณาราคาถูกตองตามกรอบงบประมาณ (มีการตอรองราคาแลว)

กลุม 5
โจทยที่ 1
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การดําเนินการครั้งนี้ไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ซึ่งมีประเด็นดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ้ํากันกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุกรณี นาย K
2. ไมประกาศเผยแพร รางขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะ (ตองประกาศเผยแพรอยางนอย 3
ชองทาง)
3. การพิจารณาอุทธรณไมเปนธรรม
4. ผูจัดการมีความสัมพันธเกี่ยวของกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
5. การยื่นอุทธรณเกินระยะเวลาที่กําหนด กรณีบริษัท สุดขอบฟา จํากัด
การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-Bidding (งบดําเนินงานและงบลงทุน) (ฝกปฏิบัติ) รุนที่ 3
กลุม 2
โจทยที่ 1
1. กรม ง ไมนํารางขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะเผยแพร
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถเปนคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได
3. ผูจัดการบริษัท ขุนหมื่น จํากัด เปนลูกสะใภของนาย F คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียกัน ผูมีผลประโยชนรว มกัน
4. บริษัท สุดขอบฟา จํากัด ยืน่ อุทธรณเกินระยะเวลา 7 วัน ที่กําหนดใหอุทธรณได
5. บริษัท สุภาการ จํากัด ไมมีสิทธิยื่นอุทธรณ เพราะไมไดเปนผูเสนอราคา
6. การประกาศผูชนะการเสนอราคาตองประกาศในระบบ EGP เว็บไซตหนวยงาน ปดประกาศ แจง
ผลใหผูเสนอราคาทุกรายทราบทาง E-mail
กลุม 3
โจทยที่ 1
สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจาง (ไมถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
1. การไมนํารางขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็น (ตามมาตรา
54 - 68)
2. นาย K จะเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไมได
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3. นางการะเกษ เปนกรรมการผูจัดการบริษัท ขุนหมื่น จํากัด โดยนางการะเกษ เปนลูกสะใภของนาย
F ซึ่งเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (เปนผูมีสวนไดสวนเสีย) ตามมาตรา 4
4. ผูเสนอราคา ทั้ง 4 ราย เสนอราคาสูงกวางบประมาณที่ตั้งไว 4,100,000 บาท / เอกสารไม
ครบถวน / บริษัท หมูปา จํากัด ไดรับแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทเสือคะนอง เปนบริษัทผูทิ้งงาน
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562)
5. บริษัท สุดขอบฟา จํากัด อุทธรณเกินระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 7 วันทําการ) นับถัดวันประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจาง (ตามมาตรา 114 - 119)
กลุม 5
โจทยที่ 1
การดําเนินการไมถูกตอง
- ไมไดนาํ รางขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉพาะเผยแพร (ไมเกิน 5 ลาน เปนดุลพินิจ)
- กรณีนาย K เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส แลวเปนกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
- กรณีนาย F เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ผูจัดการบริษัท ขุนหมื่น
จํากัด โดยนางการะเกษ เปนลูกสะใภของนาย F (ควรถอนตัว)
- กรณีบริษัทสุดขอบฟาอุทธรณตองเกี่ยวของกับหนวยงาน และบริษัทตัวเอง และไมอยูในหวงเวลาที่
กําหนด
- ไดประกาศผลผูชนะ

โจทยที่ 2กรณีศึกษางานจาง/เชาตอเนื่อง
กรมนางในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานรับผิดชอบเกีย่ วกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งหมด ของกรมนางในไดดําเนินการจัดจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอรในงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2564ตามสัญญาจางและสัญญาเชาซึง่ ดําเนินการจัดหาผูรับจางผูใหบริการ จํานวน 7 สัญญา
ดังนี้
1.สัญญาจางเลขที่ 1/2560 4 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563. แจงบํารุงรักษาระบบประกันสังคมกับ บริษัท
ธนภัทร จํากัด กําหนดคาจางและจายเงิน 12 งวดเปนเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท อนุมัติสั่งจางเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2563
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2. สัญญาจางเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จางบํารุงรักษาอุปกรณจัดเก็บขอมูลแอลโอซี
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบ P R O X Y ของกรมนางในกับบริษัทลาเตจํากัดกําหนดคาจาง
และ การจายเงิน10 งวด เปนเงินทั้งสิ้น 10,000,0000 บาทอนุมัติสั่งจางเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
3. สัญญาจางเลขที่ 7/2561 4 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จางบํารุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายกับบริษัทลาเตจาํ กัดกําหนดคาจางและคาการจายเงิน 3 งวดเปนเงิน
ทั้งสิ้น 3,000,000 บาท อนุมัติสั่งจางเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
4. สัญญาจางเลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณของศูนยคอมพิวเตอรสํารองของกรมนางในกับบริษัทชาเย็นจํากัดกําหนดคาจางและการจายเงินสด 2
งวด เปนเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท อนุมัติสั่งจางเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
5. สัญญาจางเลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
ฐานขอมูลกับบริษัทชาเย็นจํากัดกําหนดคาจางและจายเงิน 12 งวด เปนเงินทั้งสิ้น 22,000,000 บาท อนุมัติ
สั่งจางเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
6. สัญญาจางเลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 จางบํารุงรักษาและแกไขอุปกรณสนับสนุนหองศูนย
คอมพิวเตอรกับบริษัทนมเย็น จํากัด กําหนดคาจางและจายเงิน 3 งวด เปนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท อนุมัติสั่งจาง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม2563
7. สัญญาเชาบริการสื่อสารเลขที่ 10/2564ลงวันที่ 22 ตุลาคม2563 สรางเชาบริการสื่อสารแบบ mplsขนาด
6 mbps จํานวน 3 Linkระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักกับศูนยคอมพิวเตอรสํารองของโครงการระบบจาย
เงินเดือน และคาจางประจํากับ บริษัทคาปูชิโน จํากัด กําหนดการชําระคาเชา 12 งวด เปนเงินทั้งสิ้น
1,200,000 บาท อนุมัติสั่งจางเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ทั้ง นี้ การที่กรมนางในมอบหมายใหผ ูรับจางผูใหบริการดําเนินการลว งหนาโดยอนุมัติสั่ง จางใน
เดือนตุลาคม 2563 โดยใหสัญ ญามีผ ลยอนหลังตั้ง แตว ันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งเปนวันที่มีการจางเชาจริง
คําถามจากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน จงวิเคราะหว า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. 2560 หรือไมอยางไรโดยอธิบายขั้นตอนการดําเนินการที่ถูกตองโดยละเอียด
การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-Bidding (งบดําเนินงานและงบลงทุน) (ฝกปฏิบัติ) รุนที่ 3
กลุม 1
โจทยขอที่ 2
กรณีศึกษางานจาง/เชาตอเนื่อง
สัญญาจางเลขที่ 1/2564 ลงนามยอนหลังไดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยดวนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
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อนุมัติใหสัญญามีผลยอนหลังอนุมัติยกเวนเฉพาะสัญญาเชาหรือสัญญาจางที่จําเปนตองเชา/จางตอเนื่องใน
ปงบประมาณใหมภายหลังสัญญาเดิมสิ้นสุดลง แตหนวยงานของรัฐไมสามารถลงนามสัญญาไดทัน 1 ต.ค.
เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ ยังไมมีผลบังคับ ยังไมไดรับอนุมัติเงินประจํางวด อนุมัติงบประมาณไมทัน
ภายในวันแรกของปงบประมาณ
ผลของสัญ ญา
ใหสัญญามีผลยอนหลังได
- ตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. วันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ หรือ
- วันอื่นวันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ หรือ
- วันที่มีการเชาหรือจางจริง
โดยมีเงื่อนไขวาผูมีอํานาจอนุมัติตองครบองคประกอบพนักงานของรัฐดําเนินการจัดหาไวแลวกอนสิ้น
ปงบประมาณ และรูตัวผูใหเชาหรือ ผูรับจางที่จะลงนามเปนคูสัญญาไมวา จะเปนรายเดิมหรือรายใหม
ไดอนุมัติใหเชาหรือจางและหนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่องการ
เชาและการจางเหมาบริการที่มีความจําเปนตอเนื่องหัวหนาหนวยงานของรัฐสามารถพิจารณาจัดเชาหรือจัด
จาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ขอ 78 (ค)
สรุปวิธีการแกไข

กรณีมีผ ูยื่นแตไมถูกตอง

เสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อยกเลิกทํา e-Bidding ใหม ถาหัวหนาหนวยงาน เห็นวาจะไมไดผลดีใหไปคัดเลือก/
เฉพาะเจาะจงตาม ม.56 ว 1 (2) (ก) ได ถาเหตุอื่นเริ่มใหมใหเริ่มตั้งแตรายงานขอซื้อ/จางตามขอ 22

โจทยที่ 3กรณีศึกษางานบริหารสัญ ญา
กรมฟาใสไดดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจางกอสรางอาคารสํานักงานวงเงินงบประมาณ
215,000,000 บาท ราคากลางเปนเงิน 210,000,000 บาท ปรากฎวาบริษัท กอสรางอาคาร จํากัด เปนผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้ในราคา 198,000,000 บาท และกรมฟาใสไดอนุมัติสั่งจางและทํา
สัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงานกับ บริษัทกอสรางอาคาร จํากัด ตามสัญญาเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 1
มีนาคม 2561 วงเงินคาจาง 198,000,000 บาท กําหนดระยะเวลาสงมอบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563
โดยแบงงวดการชําระเงินคาจางออกเปน 10 งวด กําหนดคาปรับเปนรายวันๆละ 198,000 บาท ตอมา วันที่ 1
พฤษภาคม 2561 ไดมีการตกลงแกไขสัญญาจางกอสรางโดยปรับแบบรูปรายการกอสราง ซึ่งไดมีการเพิ่มเนื้อ
งานในสวนโครงสรางของตัวอาคารทําใหวงเงินคาจางเพิ่มขึ้นอีก 4,000,000 บาท รวมเปนเงินคาจางทั้งสิ้น
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202,000,000 บาท โดยการแกไขสัญญาทั้งนี้ อธิบดีกรมฟาใสเปนผูอนุมัติและลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติม
ดังกลาว
ตอมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 บริษัทกอสรางอาคารจํากัดไดมีหนังสือแจงขอขยายระยะเวลาทํา
การตามสัญญาจางกอสรางออกไปอีก 60 วันโดยอางเหตุผลประกอบวา เนื่องจากประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่
กอสรางอาคารตามสัญญาจางกอสราง บางสวนไมยอมออกจากพื้นที่เปนเหตุใหไมสามารถทําการกอสรางตาม
สัญญาจางไดและบริษัทกอสรางอาคารจํากัดไดแจงใหกรมฟาใสดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตั้งแตวันที่ 2
มีนาคม 2561 แลว ซึ่งกรมฟาใส ไดดําเนินการแกไขปญหาเรื่องนี้ โดยประชาชนไดออกจากพื้นที่กอสรางไป
และกรมฟาใสไดมีหนังสือลงวันที่ 5 เมษายน 2561 แจงใหบริษัทกอสรางอาคารจํากัด ทราบการแกไขปญหา
ดังกลาวและขอใหบริษัทเขาดําเนินการกอสรางตามสัญญาจางตอไป ซึ่งบริษัทไดรับทราบการแจงเรื่องดังกลาว
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ทั้งนี้ กรมฟาใสไดพิจารณาแลว อนุมัติขยายระยะเวลาทําการตามสัญญาใหแก
บริษัทฯเปน จํานวน 60 วัน ตามคําขอ
คําถาม ตามขอเท็จจริง ดังกลาวขางตนทานเห็นวากรมฟาใส ปฏิบัติถูกตองครบถว นตามพระราชบัญ ญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 จงอธิบายโดยละเอียด

การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-Bidding (งบดําเนินงานและงบลงทุน) (ฝกปฏิบัติ) รุนที่ 3
โจทยที่ 3 การบริหารสัญ ญา
สัญญาจาง ลงวันที่ 1 มีนาคม 2561 198,000,000 บาท วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพิ่มเนื้องาน
4,000,000 บาท รวม 202,000,000 ลานบาท สงมอบงาน 28 กุมภาพันธ 2563
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 84
การสั่งซื้อสั่งจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (1) หัวหนาหนวยงานไมเกิน 200,000,000 ลานบาท
2. กรมฟาใสปฏิบัติงานไมถูกตองครบถวนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากวงเกินอํานาจหนาที่
ผลจากการเรียนรู
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมใหความสนใจเปนอยางดีในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางแบบวิธี E-bidding โดยนําขอมูลที่ปฏิบัติจริงตามใบงานกรณีศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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สังเกตจากการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม การพูดคุยตอบขอซัก-ถาม การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู และชิ้นงานที่ไดจากการฝกปฏิบัติ
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สว นที่ 3
การประเมินผลโครงการ
การประเมิ นผลโครงการฝ ก อบรมหลั กสู ต รการบริ หารโครงการอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563ผูประเมินไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเขารับการฝกอบรม โดยใช
แบบประเมินออนไลนสําหรับกลุมเปาหมาย จํานวน 204 คน แยกดําเนินการออกเปน 3 รุน
วิธ ีการประเมิน
1. กลุมเปาหมายที่ใชในการประเมินคือ พัฒนาการอําเภอและพัฒนากรผูเขา รับการ
ฝกอบรม 204 คน โดยแยกดําเนินการออกเปน3 รุน
2. เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบประเมินออนไลน โดยแยกการ
ประเมินออกเปน 2 สวน ดังนี้
สว นที่ 1 การประเมินผลรายวิช า แยกเปน
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา จํานวน 4 ประเด็น ดังนี้
1.1 การบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชา
1.2 ความชัดเจนของเนื้อหาวิชา
1.3 ความรู ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้
1.4 ความสามารถนําไปประยุกตใช
2. ความพึงพอใจตอวิทยากร จํานวน 5 ประเด็น ดังนี้
2.1 ความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยาย
2.2 เทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรู
2.3 การเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็น
2.4 การสรางบรรยากาศในการเรียนรู
2.5 บุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง น้ําเสียง ฯลฯ)
3. สิ่งที่ประทับใจตอวิทยากร
4. สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุง
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
สว นที่ 2 การประเมินผลโครงการภาพรวม จํานวน 5 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่ว ไป แยกเปน
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1.1
1.2
1.3
1.4

เพศ
อายุ
ตําแหนงปจจุบัน
การศึกษา

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอโครงการ
2.1 การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
2.2 การประเมินผลระดับความรูความเขาใจและทักษะดานวิชาการ (กอนและหลัง เขา
รวมกิจกรรม) การฝกอบรม จํานวน 5 ประเด็น ดังนี้
1)ความคาดหวังและความทาทาย สถานการณการจัดซื้อจัดจาง
2)วิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
3)การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
4)การจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
5)การจัดซื้อจัดจาง วิธี e-bidding
2.3 การประเมิ นผลระดับ ความคิด เห็ นต อการนํา ความรูไ ปปรับใช ในการปฏิบัติ งาน
จํานวน 5 ประเด็น ดังนี้
1)ความคาดหวังและความทาทาย สถานการณการจัดซื้อจัดจาง
2)วิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
3)การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
4)การจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
5)การจัดซื้อจัดจาง วิธี e-bidding
2.4 การประเมินผลระดับความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการจํานวน 3ดาน ดังนี้
1) ดานวิทยากร
(1) ความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยาย
(2) เทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรู
(3) การเปดโอกาสใหซักถามแสดงความคิดเห็น
(4) การสรางบรรยากาศการเรียนรู
2) ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ
(1) เจาหนาที่มีกิริยา มารยาท และการแตงกายเหมาะสม
(2) เจาหนาที่กระตือรือรนในการใหบริการ
3) ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
(1) ขนาดหองฝกอบรม มีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขาอบรม
(2) โสตทัศนูปกรณ ทันสมัย เหมาะสม
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(3) เอกสารประกอบการฝกอบรมที่ทางโครงการจัดให
(4) การใหบริการสัญญาณ wifiหองอบรม
(5) การใหบริการสัญญาณ wifiหองพัก
(6) อาหารและอาหารวาง/เครื่องดื่มเหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ
(7) หองพักเหมาะสม
4) ดานคุณภาพ
(1) ความสอดคลองของเนื้อหาหลักสูตรกับความตองการ
(2) เนื้อหาหลักสูตรเปนปจจุบันทันตอการเปลี่ยนแปลง
(3) ความรูที่ไดรับสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานได
(4) ความคุมคาของการฝกอบรม
2.5 กรมการพัฒนาชุมชนควรเพิ่มเติมความรูเรื่องใด หรือฝกทักษะดานใดใหแกทาน เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากที่ทานไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนี้
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมายใชคารอยละ
2. การวิเคราะหความคิดเห็นที่ไดจากแบบสอบถาม ใชคาเฉลี่ย x  ซึ่งเปนคําถาม
เชิงนิมาน (เชิงบวก) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยการกําหนดเกณฑใหคะแนน
ดังนี้
มากที่สุด
มีคาเทากับ
5
มาก
มีคาเทากับ
4
ปานกลาง
มีคาเทากับ
3
นอย
มีคาเทากับ
2
นอยที่สุด
มีคาเทากับ
1
เกณฑการประเมิน
การแปลความหมายระดั บความคิ ด เห็ นของผู เ ขา รั บการฝ กอบรมโครงการฝก อบรม
หลักสูตร หลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 204 คน
โดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามนํามาหาคาเฉลี่ย x  แลวใชแปลความหมายตามเกณฑการ
ประเมินคาความคิดเห็น ดังนี้
- คาเฉลี่ยที่ไดรับจากการวิเคราะหระหวาง 4.50-5.00 มีคาเทากับ มากที่สุด
- คาเฉลี่ยที่ไดรับจากการวิเคราะหระหวาง 3.50-4.49 มีคาเทากับ มาก
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- คาเฉลี่ยที่ไดรับจากการวิเคราะหระหวาง 2.50-3.49 มีคาเทากับ ปานกลาง
- คาเฉลี่ยที่ไดรับจากการวิเคราะหระหวาง 1.50-2.49 มีคาเทากับ นอย
- คาเฉลี่ยที่ไดรับจากการวิเคราะหระหวาง 1.00-1.49 มีคาเทากับ นอยที่สุด
เกณฑการประเมินที่ถือวาผานเกณฑจะตองมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50

สว นที่ 1 ผลการประเมินรายวิช า
1.1 การประเมินผลวิช าความคาดหวังและความทาทาย สถานการณการจัดซื้อจัดจาง
(ผูตอบแบบสอบถาม 179 คนคิดเปนรอยละ 88 ของกลุมเปาหมาย)
สว นที่ 1.1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิช าการ
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิช าการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. การบรรลุวัตถุประสงคของวิชา
2. ความชัดเจนของเนื้อหาวิชา
3. ความรู ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจาก
วิชานี้

มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
63
96
17
3
0
(35.20) (53.63) (9.50) (1.68) (0.00)
67
90
18
4
0
(37.43) (50.28) (10.06) (2.23) (0.00)
68
92
16
3
0
(37.99) (51.40) (8.94) (1.68) (0.00)

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล

4.22
4.23
4.26

ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
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4. ความสามารถนําไปประยุกตใช

72
86
19
2
0
(40.22) (48.04) (10.61) (1.12) (0.00)
ภาพรวม

4.27
4.25

จากตารางที่ 1 พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมตอประเด็นของเนื้อหาวิชาการ อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.25 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจ
ตอประเด็นตาง ๆ ระดับมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจตอความสามารถนําไปประยุกตใช คาเฉลี่ย 4.27
รองลงมาตามลําดับ คือพึงพอใจตอความรู ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้ คาเฉลี่ย 4.26 พึงพอใจตอ
ความชัดเจนของเนื้อหาวิ ชามีคาเฉลี่ ย 4.23 และมี ความพึงพอใจตอการบรรลุวั ตถุประสงคของวิ ชา มี
คาเฉลี่ย 4.22
สว นที่ 1.1.2 ความคาดหวังในการอบรมครั้งนี้
1. มีความรูและเขาใจในการบริหารโครงการ,เขียนโครงการ,เบิก-จาย งบประมาณ และ
การจัดซื้อจัดจาง ไดอยางถูกตอง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
2. เขาใจการบริหารสัญญาและการจัดซื้อจัดจาง
3. สามารถไปใชในพื้นที่ไดอยางถูกตอง
4. สามารถปฏิบัติหนาที่ และบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
5. มีความรูความเขาใจในการเบิกจายโครงการ โคกหนองนาโมเดล
6. ทราบแนวทางการดําเนินงานโคกหนองนา โมเดลและระเบียบแนวทางการปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน
7. ไดรับความรูเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน สามารถนําความรูนาํ ไปใชในการปฏิบัติงาน
ไดจริง
8.ความรูความเขาใจในการเขียนTOR
9. มีความรูความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติและถายทอดตอไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.เขาใจในระเบียบพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวของมากขึ้น
สว นที่ 1.1.3 สถานการณจัดซื้อจัดจางในพื้นที่
1. ยังไมเขาใจในระเบียบที่ชัดเจน
2. เพิ่มความรูดานการจัดซื้อจัดจาง
3.ไมมีเจาหนาที่การเงินในระดับอําเภอ เจาหนาทีไ่ มมีความรูเฉพาะทาง มีความเสี่ยง ขาดความ
มั่นใจ วิตกกังวล

ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
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4. ขาราชการมีนอย กรรมการการตรวจรับซ้าํ ๆคนเดิม
5. ขอจํากัดเรื่องเวลา ระยะเวลากระชั้นชิดมากไปในการจัดซื้อจัดจาง
6. ทํางานภายใตเงื่อนไขเวลาที่จํากัด ทําใหเกิดขอผิดพลาดได มีบุคลากรที่จํากัด ทําใหตองบริหาร
เวลาอยางมาก ในขณะที่มีภารกิจอื่นรวมดวย
7. สวนมากใชวิธีเฉพาะเจาะจง
สว นที่ 1.1.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
1.ควรจัดอบรม 3 วัน
2.ถาอบรมใหความรู หรือกระจางเฉพาะโครงการควรจะมีตัวอยางรูปแบบตัวอยางที่ยกมาเปน
กรณีศึกษาที่เห็นเปนรูปธรรม ทุกรูปแบบการจัดซื้อจัดจาง
3.กรมฯควรมีขอบเขตงานที่ชัดเจนกอนที่จะมีการจัดฝกอบรม
4.ควรจัดทําเอกสาร cookbookแนะนําการจัดซื้อจัดจาง
5. ควร มีตัวอยางการเบิกเงิน โคก หนอง นาจริง ใหดูเปนตัวอยางทุกขั้นตอน
6. ควรจัดฝกอบรมใหความรูแกทีมงานพัฒนาชุมชนทุกคน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. อยากใหมีการเตรียมความพรอมแบบนี้ทุกป
8. ควรจัดทําแนวทางการจุดทํา TOR ในคูมือดวย
9.ขอตัวอยางในการจัดทําเอกสารทางการเงินทุกวิธี
10.จัดฝกอบรมตามกระบวนงานใหชัดทุกขั้นตอน
11.ควรมีการทบทวนความรูอยางสม่ําเสมอ จากวิทยากรที่หลากหลาย ในการจัดซื้อจัดจาง
12. สื่อการเรียนควรปรับปรุง
13.ควรมีเจาหนาที่ธุรการในระดับอําเภอ เพื่อทําหนาที่ เจาหนาที่การเงิน ลดความเสี่ยง
14.อยากให พัฒนากรทุกคนไดเรียนรูระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจางเพราะที่อําเภอไมมีการเงินเลย
15.วิทยากรตองมีลูกเลน สรางบรรยากาศบางตามสมควร

1.2 การประเมินผลวิชาวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
(ผูตอบแบบสอบถาม 174 คนคิดเปนรอยละ 85 ของกลุมเปาหมาย)
สว นที่ 1.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิช าการ
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิช าการ
รายการ

ระดับความคิดเห็น
มาก

มาก

ปาน

นอย

นอย

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล
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ที่สุด
1. การบรรลุวัตถุประสงคของวิชา
68
(39.08)
2. ความชัดเจนของเนื้อหาวิชา
76
(43.68)
3. ความรู ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชา 79
นี้
(45.40)
4. ความสามารถนําไปประยุกตใช
79
(45.40)

94
(54.02)
85
(48.85)
82
(47.13)
82
(47.13)

กลาง
10
(5.75)
11
(6.32)
11
(6.32)
10
(5.75)

2
(1.15)
2
(1.15)
2
(1.15)
3
(1.72)

ที่สุด
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ภาพรวม

4.31
4.35
4.37
4.36
4.35

ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

จากตารางที่ 2 พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมตอประเด็นของเนื้อหาวิชาการ อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.35 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจ
ตอประเด็นตาง ๆ ระดับมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจตอความรู ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้คาเฉลี่ย
4.37 รองลงมาตามลําดับ คือพึงพอใจตอความสามารถนําไปประยุกตใชมีคาเฉลี่ย 4.36 พึงพอใจตอความ
ชัดเจนของเนื้อหาวิชาคาเฉลี่ย 4.35 และพึงพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของวิชาคาเฉลี่ย 4.31

สว นที่ 1.2.2 ความพึงพอใจตอวิทยากร
ตารางที่ 3 ความพึง พอใจตอวิทยากร
รายการ

ระดับความคิดเห็น
มาก

มาก

ปาน

นอย

นอย

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล

52
ที่สุด
1. ความรู ความสามารถในการ
93
ถายทอด/บรรยาย
(53.45)
2. เทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอด 85
ความรู
(48.85)
3. การเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความ
95
คิดเห็น
(54.60)
4. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู
75
(43.10)
5. บุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง
94
น้ําเสียง ฯลฯ)
(54.02)

74
(42.53)
76
(43.68)
71
(40.80)
86
(49.43)
73
(41.95)

กลาง
5
(2.87)
11
(6.32)
6
(3.45)
11
(6.32)
5
(2.87)

2
(1.15)
2
(1.15)
2
(1.15)
2
(1.15)
2
(1.15)

ภาพรวม

ที่สุด
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

4.48
4.40
4.49
4.34
4.49
4.44

จากตารางที่ 3พบวา
ผูเขา รับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของวิทยากรในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.44 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจ
ตอประเด็นตางๆ ระดับมากที่สุด คือ พึงพอใจตอการเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็น มีคาเทากับ
ความพึงพอใจตอบุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง น้ําเสียง ฯลฯ)คาเฉลี่ย 4.49 รองลงมาตามลําดับ คือ พึง
พอใจตอความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยาย มีคาเฉลี่ย 4.48 พึงพอใจตอเทคนิคและวิธีการที่ใช
ในการถายทอดความรู คาเฉลี่ย 4.40 และพึงพอใจตอการสรางบรรยากาศในการเรียนรูค าเฉลี่ย 4.34
สว นที่ 1.2.3 สิ่ง ที่ผ ูเขารับการฝกอบรมประทับใจในวิทยากร
1. มีความรูชัดเจน สามารถถายทอดใหผูเขาอบรมไดอยางชัดเจน
2. ความเปนกันเองและการตอบคําถามไดชัดเจน
3. มีความเชี่ยวชาญ มีความรูในการบรรยาย
4. น้ําเสียงชัดเจนเขาใจงาย ชัดเจน
5. การใหความรู คําแนะนํา ความเปนกันเอง
6. วิทยากรเกงมาก สามารถใหความกระจางในประเด็นที่สงสัยไดชัดเจน
7. ใหความรูระเบียบอยางชัดเจน
8. อธิบายในรายละเอียด พรอมขยายความทําใหเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
9. มีองคความรู ในวิชาที่บรรยายเชี่ยวชาญในการปฏิบัติจริง
10. ยกตัวอยางไดตรงประเด็นเขาใจงาย

ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
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สว นที่ 1.2.4 สิ่ง ที่ว ิทยากรควรปรับปรุง
1.สื่อประกอบการเรียนการสอน
2. สรางความนาสนใจใหแกผูเขารับการอบรมฯ
3. เทคนิคการถายทอดองคความรู
4. น้ําเสียง
สว นที่ 1.2.5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
1.ขอตัวอยางการทําเอกสารการเงินทุกวิธีการจัดซื้อจาง
2. นาจะมีวิทยากรจาก สตง.หรือ หนวยตรวจสอบภายใน มาเพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มในองคความรู
ทางวิชาการ
3. ควรจัดการฝกอบรมใหกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชนทุกคน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
1.3การประเมินผลวิชาการจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
(ผูตอบแบบสอบถาม 191 คนคิดเปนรอยละ 94 ของกลุมเปาหมาย)
สว นที่ 1.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิช าการ
ตารางที่ 4ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิช าการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ

มาก
ที่สุด
1. การบรรลุวัตถุประสงคของวิชา
97
(50.79)
2. ความชัดเจนของเนื้อหาวิชา
108
(56.54)
3. ความรู ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชา 104
นี้
(54.45)
4. ความสามารถนําไปประยุกตใช
105
(54.97)
ภาพรวม

มาก
91
(47.64)
79
(41.36)
81
(42.41)
81
(42.41)

ปาน
กลาง
3
(1.57)
4
(2.09)
6
(3.14)
5
(2.62)

นอย
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

นอย
ที่สุด
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล

4.49
4.54
4.51
4.52
4.52

ระดับ
มาก
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมตอประเด็นของเนื้อหาวิชาการ อยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.52 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึง
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พอใจตอประเด็นตาง ๆ ระดับมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจตอความชัดเจนของเนื้อหาวิชามีคาเฉลี่ย 4.54
รองลงมาตามลําดับ คือพึงพอใจตอความสามารถนําไปประยุกตใช คาเฉลี่ย 4.52 ความพึงพอใจตอความรู
ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้คาเฉลี่ย 4.51 และพึงพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของวิชามีคาเฉลี่ย
4.49
สว นที่ 1.3.2 ความพึงพอใจตอวิทยากร
ตารางที่ 5 ความพึง พอใจตอวิทยากร
ระดับความคิดเห็น
รายการ

มาก
ที่สุด
1. ความรู ความสามารถในการ
109
ถายทอด/บรรยาย
(57.07)
2. เทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอด 105
ความรู
(54.97)
3. การเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความ
118
คิดเห็น
(61.78)
4. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู
105
(54.97)
5. บุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง
118
น้ําเสียง ฯลฯ)
(61.78)
ภาพรวม

มาก
78
(40.84)
78
(40.84)
69
(36.13)
79
(41.36)
68
(35.60)

ปาน
กลาง
3
(1.57)
7
(3.66)
3
(1.57)
7
(3.66)
4
(2.09)

นอย
1
(0.52)
1
(0.52)
1
(0.52)
0
(0.00)
1
(0.52)

นอย
ที่สุด
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล

4.54
4.50
4.59
4.51
4.59
4.55

ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบวา
ผูเขา รับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของวิทยากรในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึง
พอใจตอประเด็นตางๆ ระดับมากที่สุด คือ พึงพอใจตอการเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็นมีคา
เทากับความพึงพอใจตอบุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง น้ําเสียง ฯลฯ)คาเฉลี่ย 4.59 รองลงมาตามลําดับ
คือ พึงพอใจตอความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยายมีคาเฉลี่ย 4.54 ความพึงพอใจตอการสราง
บรรยากาศในการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.51 และพึงพอใจตอเทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรูมี
คาเฉลี่ย 4.50
สว นที่ 1.3.3 สิ่ง ที่ผ ูเขารับการฝกอบรมประทับใจในวิทยากร
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1. ใชภาษาเขาใจงายในการถายทอด
2. บุคลิกภาพดี เกง สวย
3. วิทยากรมีความรูและทักษะในการบรรยาย ตอบขอซักถามไดตรงประเด็นและชัดเจน
4. ใหความรู คําแนะนําดี เปนกันเอง
5. น้ําเสียงไพเราะ
6. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น สอบถาม
7. ความหวงใย จริงใจ
8. อธิบายเขาใจงายสามารถนําไปใชประโยชนได
9. มีความรู แมนในเนื้อหา
10. พูดเกง. ลื่นไหลดี ชัดเจนในเนื้อหา
สว นที่ 1.3.4 สิ่ง ที่ว ิทยากรควรปรับปรุง
1. สื่อการสอน
2. เทคนิคการนําไปใช
3.เตรียมเอกสารตัวอยางใหผูเขารับการฝกอบรม
4. น้ําเสียงใหนาฟงมากกวานี้
5. เทคนิคการนําเสนอจะตองเราใจ
6. ไมควรเอามือลวงกระเปาในการบรรยาย
สว นที่ 1.3.5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
1. เขาใจงาย อยากใหมีการทบทวนทุกป
2. สื่อประกอบการบรรยายไมคอยชัดเจน
3. ขอใหมีเอกสารขั้นตอนการเขาระบบ ทุกขั้นตอน
4. ควรมีการอบรมลักษณะนี้ ทุกตนปงบประมาณ เพื่อจะไดรบั ทราบแนวทางปฏิบัติใหมๆ
1.4 การประเมินผลวิช าการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
(ผูตอบแบบสอบถาม 183 คนคิดเปนรอยละ 90 ของกลุมเปาหมาย)
สว นที่ 1.4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิช าการ
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิช าการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ
1. การบรรลุวัตถุประสงคของวิชา

มาก
ปาน
มาก
ที่สุด
กลาง
97
77
8
(53.01) (42.08) (4.37)

นอย
ที่สุด
1
0
(0.55) (0.00)
นอย

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล

4.48

ระดับ
มาก
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2. ความชัดเจนของเนื้อหาวิชา

108
67
7
(59.02) (36.61) (3.83)
3. ความรู ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชา 104
70
8
นี้
(56.83) (38.25) (4.37)
4. ความสามารถนําไปประยุกตใช
100
75
7
(54.64) (40.98) (3.83)

1
0
(0.55) (0.00)
1
0
(0.55) (0.00)
1
0
(0.55) (0.00)

ภาพรวม

4.54
4.51
4.50
4.51

ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมตอประเด็นของเนื้อหาวิชาการ อยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึง
พอใจตอประเด็นตาง ๆ ระดับมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจตอความชัดเจนของเนื้อหาวิชา มีคาเฉลี่ย 4.54
รองลงมาตามลําดับ คือพึงพอใจตอความรู ทักษะที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้ มีคาเฉลี่ย 4.51 ความพึงพอใจ
ตอความสามารถนําไปประยุกตใชมคี าเฉลี่ย 4.50 และพึงพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของวิชา มีคาเฉลี่ย
4.48
สว นที่ 1.4.2 ความพึงพอใจตอวิทยากร
ตารางที่ 7 ความพึง พอใจตอวิทยากร
ระดับความคิดเห็น
รายการ

มาก
ที่สุด
1. ความรู ความสามารถในการ
122
ถายทอด/บรรยาย
(66.67)
2. เทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอด 112
ความรู
(61.20)
3. การเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความ
124
คิดเห็น
(67.76)
4. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู
108
(59.02)
5. บุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง
118
น้ําเสียง ฯลฯ)
(64.48)

มาก
56
(30.60)
64
(34.97)
54
(29.51)
70
(38.25)
58
(31.69)

ปาน
กลาง
3
(1.64)
5
(2.73)
3
(1.64)
3
(1.64)
5
(2.73)

นอย
2
(1.09)
2
(1.09)
2
(1.09)
2
(1.09)
2
(1.09)

นอย
ที่สุด
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล

4.63
4.56
4.64
4.55
4.60

ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
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ภาพรวม

4.60

ระดับ
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 พบวา
ผูเขา รับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของวิทยากรในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึง
พอใจต อประเด็นต างๆ ระดับมากที่สุ ด คื อ พึ งพอใจต อการเปด โอกาสใหซั กถาม แสดงความคิด เห็ นมี
คาเฉลี่ย 4.64 รองลงมาตามลําดับ คือ พึงพอใจตอความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยายมีคาเฉลี่ย
4.63 พึงพอใจตอบุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง น้ําเสียง ฯลฯ) มีคาเฉลี่ย 4.60 พึงพอใจตอเทคนิคและ
วิธี การที่ ใช ในการถา ยทอดความรู มี คา เฉลี่ย 4.56 และพึ ง พอใจต อการสรา งบรรยากาศในการเรีย นรู
คาเฉลี่ย 4.55
สว นที่ 1.4.3 สิ่ง ที่ผ ูเขารับการฝกอบรมประทับใจในวิทยากร
1. บรรยายชัดเจน การตอบขอซักถามตรงประเด็น การใชภาษาที่เขาใจงาย
2. มีความรูความสามารถในการถายทอดและมีความชัดเจน
3. เทคนิคการถายทอด มีความละเอียด ชัดเจน
4. การแตงกาย
5. มีความชัดเจนในเนื้อหาวิชาที่ถายทอด มีการฝกปฏิบัติ
6. เก็บทุกรายละเอียด เปนกันเอง
7. เนนการมีสวนรวมของผูเขาอบรม
8. วิทยากรถายทอดไดอยางดีเยี่ยม มีความชํานาญ
9. ใชคําในการสื่อสารเขาใจงาย
10. มีมนุษยสัมพันธดี
สว นที่ 1.4.4 สิ่ง ที่ว ิทยากรควรปรับปรุง
1. ควรสรางบรรยากาศในการเรียนรู กระตุนผูฟง
2. ควรยกตัวอยางประกอบหลายๆประเด็น จะไดมองเห็นภาพ
สว นที่ 1.4.5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
- ควรมีตัวอยาง TOR ที่ถูกตองแจกเปนเอกสารประกอบตอนอบรม
1.5 การประเมินผลวิช าการจัดซื้อจัดจาง วิธี e-bidding
(ผูตอบแบบสอบถาม 172 คนคิดเปนรอยละ 84 ของกลุมเปาหมาย)
สว นที่ 1.5.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิช าการ
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ตารางที่ 8ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิช าการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ

มาก
ที่สุด
1. การบรรลุวัตถุประสงคของวิชา
79
(45.93)
2. ความชัดเจนของเนื้อหาวิชา
90
(52.33)
3. ความรู ทักษะ ที่ไดรับเพิ่มเติมจากวิชา 88
นี้
(51.16)
4. ความสามารถนําไปประยุกตใช
86
(50.00)

มาก
85
(49.42)
73
(42.44)
78
(45.35)
79
(45.93)

ปาน
กลาง
7
(4.07)
8
(4.65)
5
(2.91)
6
(3.49)

นอย
1
(0.58)
1
(0.58)
1
(0.58)
1
(0.58)

นอย
ที่สุด
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ภาพรวม

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก

4.41
4.47
4.47
4.45
4.45

จากตารางที่ 8 พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจในภาพรวมตอประเด็นของเนื้อหาวิชาการ อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจ
ตอประเด็นตาง ๆ ระดับมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจตอความชัดเจนของเนื้อหาวิชามีคาเทากับความพึง
พอใจต อความรู ทักษะที่ไ ด รับเพิ่ มเติ ม จากวิช านี้ มีคา เฉลี่ ย 4.47 รองลงมาตามลํ า ดั บ คือพึง พอใจต อ
ความสามารถนําไปประยุกตใช มีคาเฉลี่ย 4.45 และพึงพอใจตอการบรรลุวัตถุประสงคของวิชา มีคาเฉลี่ย
4.41
สว นที่ 1.5.2 ความพึงพอใจตอวิทยากร
ตารางที่ 9 ความพึง พอใจตอวิทยากร
ระดับความคิดเห็น
รายการ

มาก
ปาน
มาก
ที่สุด
กลาง
1. ความรู ความสามารถในการ
110
58
2
ถายทอด/บรรยาย
(63.95) (33.72) (1.16)
2. เทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอด 104
63
3

นอย
ที่สุด
2
0
(1.16) (0.00)
2
0
นอย

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล

4.60
4.56

ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
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ความรู
3. การเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความ
คิดเห็น
4. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู
5. บุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง
น้ําเสียง ฯลฯ)

(60.47)
114
(66.28)
104
(60.47)
112
(65.12)

(36.63)
54
(31.40)
63
(36.63)
55
(31.98)

(1.74)
2
(1.16)
3
(1.74)
3
(1.74)

(1.16)
2
(1.16)
2
(1.16)
2
(1.16)

ภาพรวม

(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

4.63
4.56
4.61
4.59

มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด

จากตารางที่ 9 พบวา
ผูเขา รับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของวิทยากรในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.59 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยที่ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึง
พอใจตอประเด็นตางๆ ระดับมากที่สุด คือ พึงพอใจตอการเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็นคาเฉลี่ย
4.63 รองลงมาตามลําดับ คือ พึงพอใจตอบุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง น้ําเสียง ฯลฯ)คาเฉลี่ย 4.61 พึง
พอใจตอความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยายคาเฉลี่ย 4.60และมีความพึงพอใจตอเทคนิคและ
วิธีการที่ใชในการถายทอดความรูมีคาเทากับความพึงพอใจตอการสรางบรรยากาศในการเรียนรู มีคาเฉลี่ย
4.56
สว นที่ 1.5.3 สิ่ง ที่ผ ูเขารับการฝกอบรมประทับใจในวิทยากร
1. เปนทีมวิทยากรที่มีองคความรู ตอบคําถามไดชัดเจน
2. การใชภาษาที่เขาใจงาย มีประสบการณ
3. ตั้งใจถายทอดความรู ละเอียด แมนยําในเนื้อหา
4. ระเบียบครบ ระบบถายทอด น้ําเสียงนาฟง พูดชัดเจน เขาใจงาย
5. มีความรูความสามารถถายทอดเนื้อหาวิชาเปนอยางดีเยี่ยมมาก
6. ความชัดเจนในระเบียบ พรบ.
7. ความเปนกันเองและการตอบคําถามที่ชัดเจน
8. สรางบรรยากาศการเรียนรู
9. อธิบายเขาใจงาย สามารถนําไปปฏิบัติได
10. สวย บุคลิกภาพดี ถายทอดไดชัดเจน
11. เปดโอกาสใหซักถาม
สว นที่ 1.5.4 สิ่ง ที่ว ิทยากรควรปรับปรุง
1. ยกตัวอยางกรณีศึกษาใหมากกวานี้
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2. เสียงเบา
3. สรุปสื่อการสอน เพื่อใหศึกษาเพิ่มเติม
4. น้ําเสียงเรียบ คนฟงงวง
สว นที่ 1.5.5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
1. ขอเปนไฟลppt.ขั้นตอนการเขาระบบทุกขั้นตอน
2. อยากลงระบบจริงๆ
3. พูดชาๆ ใหความเขาใจมากขึ้น บางครั้งพูดเร็ว จับประเด็นไมทัน
4. ควรชี้แจงขั้นตอนใหละเอียดกวานี้

สว นที่ 2 การประเมินผลภาพรวมของโครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ 2563
(ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 84 )
สว นที่ 1 ขอมูลทั่ว ไป
ตารางที่ 10 แสดงขอมูลทั่ว ไป
ประเด็น

จํานวน

รอยละ

55
117

31.98
68.02

1) เพศ
- ชาย
- หญิง
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2) อายุ
ต่าํ กวา 30 ป
- 31–40 ป
- 41–50 ป
- 51–60 ป
3) ตําแหนง ปจจุบัน

1
44
47
80

0.58
25.58
27.33
46.51

- พัฒนาการอําเภอ
- พัฒนากร

77
95

44.77
55.23

97
72
3

56.40
41.86
1.74

4) การศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

จากตารางที่ 10 พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 68.02 และเพศชาย
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 31.98 สวนใหญมีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 46.51
รองลงมาตามลําดับคืออายุระหวาง 41–50 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 27.33 อายุระหวาง 31 - 40 ป
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 25.58 และอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.58สวนใหญดํารง
พัฒนากร จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 55.23 รองลงมาคือตําแหนงพัฒนาการอําเภอ จํานวน 677 คน คิด
เปนรอยละ 44.47ผูเขาอบรมสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 97 คนคิดเปนรอยละ 56.40
รองลงมาตามลํ า ดั บคือจบการศึกษาระดั บปริ ญญาโท จํ า นวน 72 คน คิด เป นรอยละ 41.86 และจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.74
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอโครงการ
ตารางที่ 11 แสดงระดับการบรรลุว ัตถุประสงคข องโครงการ
รับความคิดเห็น

สว นที่ 2.1 การบรรลุว ัตถุประสงคข อง
โครงการ
วัตถุประสงค

มาก
ที่สุด

ระดับคะแนน
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล
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เพื่อเสริมสรางองคความรูและเพิ่มพูนทักษะให
สามารถบริหารจัดการโครงการทั้งในดานการ
97
70
เบิกจายงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การ
(56.40) (40.70)
บริหารพัสดุโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาพรวม

5
(2.91)

0
0
(0.00) (0.00)

4.53

ระดับ
มากที่สุด

4.53

ระดับ
มากที่สุด

จากตารางที่ 11พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53
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2.2ความรูความเขาใจและทักษะกอนและหลัง ฝกอบรม
ตารางที่ 12แสดงระดับความรูและความเขาใจดานวิชาการ (กอนและหลังเขารว มกิจกรรม)
2.2.1 กอนเขารว มโครงการ
2.2.2 หลังเขารว มโครงการ
สว นที่ 2.2 ความรูความเขาใจและ
ทักษะกอนและหลังฝกอบรม
ระดับคะแนน
คา
การ
ระดับคะแนน
มาก
ปาน
นอย
มาก
ปาน
นอย
หัว ขอวิชา
มาก
นอย
เฉลี่ย แปรผล
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1.ความคาดหวังและความทาทาย
32
71
62
6
1
ระดับ
83
80
9
0
0
สถานการณการจัดซื้อจัดจาง
(18.60) (41.28) (36.05) (3.49) (0.58) 3.74 มาก (48.26) (46.51) (5.23) (0.00) (0.00)
2.วิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
34
72
57
8
1
83
83
6
0
0
ระดับ
พัสดุ
(19.77) (41.86) (33.14) (4.65) (0.58)
(48.26) (48.26) (3.49) (0.00) (0.00)
376
มาก
3.การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี
34
85
43
9
1
98
69
5
0
0
ระดับ
เฉพาะเจาะจง
(19.77) (49.42) (25.00) (5.23) (0.58)
(56.98) (40.12) (2.91) (0.00) (0.00)
3.83 มาก
4.การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
ระดับ
36
51
68
16
1
82
82
8
0
0
(20.93) (29.65) (39.53) (9.30) (0.58) 3.61 มาก (47.67) (47.67) (4.65) (0.00) (0.00)
5.การจัดซื้อจัดจาง วิธี e-bidding
32
49
64
22
5
ระดับ
68
92
12
0
0
ปาน
(18.60) (28.49) (37.21) (12.79) (2.91) 3.47 กลาง (39.53) (53.49) (6.98) (0.00) (0.00)

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล

4.43

ระดับ
มาก
ระดับ

4.45

มาก
ระดับ

4.54
4.43

4.33

มากที่สุด
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
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ภาพรวม

3.68

ระดับ
มาก

4.43

จากตารางที่ 12 พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรู ความเขาใจตอเนื้อหาวิชากอนเขารับการฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 และหลัง
การฝกอบรมมีระดับความรูค วามเขาใจตอเนื้อหาวิชา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยเปนรายวิชาไดดังนี้
1. ความคาดหวังและความทาทาย สถานการณการจัดซื้อจัดจางผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจตอประเด็นเนื้อหาวิชากอนเขา
รับการฝกอบรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.74 และหลังการฝกอบรมมีระดับความรู ความเขาใจตอประเด็นเนื้อวิชา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43
2. วิชาวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจตอประเด็นเนื้อหาวิชากอนเขารับการฝกอบรม อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76 และหลังการฝกอบรมมีระดับความรู ความเขาใจตอประเด็นเนื้อวิชา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45
3. วิชาการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจงผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจตอประเด็นเนื้อหาวิชากอนเขารับการฝกอบรมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.83 และหลังการฝกอบรมมีระดับความรู ความเขาใจตอประเด็นเนื้อวิชา อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54
4.วิชาการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจตอประเด็นเนื้อหาวิชากอนเขารับการฝกอบรมอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.61 และหลังการฝกอบรมมีระดับความรู ความเขาใจตอประเด็นเนื้อวิชา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43
5. วิชาการจัดซื้อจัดจาง วิธี e-biddingผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจตอประเด็นเนื้อหาวิชากอนเขารับการฝกอบรมอยูในระดับ
ปานกลางคาเฉลี่ย 3.47 และหลังการฝกอบรมมีระดับความรู ความเขาใจตอประเด็นเนื้อวิชา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.33

ระดับ
มาก
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2.3ประโยชนข องหัว ขอวิช าตอการนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติง าน
ตารางที่ 13แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูไปใชประโยชน
ระดับความคิดเห็น
หัว ขอวิชา
มาก
ปาน
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
1.ความคาดหวังและความทาทาย
82
84
6
0
สถานการณการจัดซื้อจัดจาง
(47.67) (48.84) (3.49) (0.00)
2.วิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
92
74
6
(53.49) (43.02) (3.49)
0
(0.00)
3.การจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจง
96
72
4
(55.81) (41.86) (2.33)
0
(0.00)
4.การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
91
74
7
0
(52.91) (43.02) (4.07) (0.00)
5.การจัดซื้อจัดจาง วิธี e-bidding
86
74
12
0
(50.00) (43.02) (6.98) (0.00)
ภาพรวม

คา
นอย
เฉลี่ย
ที่สุด
0
(0.00) 4.44
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

การ
แปรผล
ระดับ
มาก
ระดับ

4.50 มากที่สุด
ระดับ
4.53 มากที่สุด
ระดับ
มาก
4.49
ระดับ
มาก
4.43
ระดับ
มาก
4.48

จากตารางที่ 13 พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความมั่นใจตอการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.48 และเมื่อพิจารณาเรียงลําดับเปนรายประเด็นจากมากไปหานอย
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความมั่นใจในการนําความรูวิชาการจัดซื้อจัดจาง วิธีเฉพาะเจาะจงอยูในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53 รองลงมาตามลําดับคือ มั่นใจในการนําความรูวิชาวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบอยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.50 วิชาการจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.49 วิชา
ความคาดหวังและความทาทาย สถานการณการจัดซื้อจัดจาง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.44 และวิชา การ
จัดซื้อจัดจาง วิธี e-biddingอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43
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2.4ความพึงพอใจตอภาพรวมองคกร
2.4.1 ดานวิทยากร
ตารางที่ 14แสดงระดับความพึงพอใจดานวิทยากร
หัว ขอ
1.ความรู ความสามารถในการถายทอด/
บรรยาย
2.เทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอด
ความรู
3.การเปดโอกาสใหซักถามแสดงความ
คิดเห็น
4.การสรางบรรยากาศการเรียนรู

มาก
ที่สุด
111
(64.53)
104
(60.47)
114
(66.28)
104
(60.47)

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง
60
1
0
(34.88) (0.58) (0.00)
65
3
0
(37.79) (1.74) (0.00)
55
3
0
(31.98) (1.74) (0.00)
65
3
0
(37.79) (1.74) (0.00)

คา

การ

นอย
เฉลี่ย
ที่สุด
0
(0.00) 4.64
0
(0.00) 4.59
0
(0.00) 4.65
0
(0.00) 4.59

แปรผล

ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
4.61
มากที่สุด

ภาพรวม

จากตารางที่ 14พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมรี ะดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานวิทยากร โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.61 และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความ
พึงพอใจตอการเปดโอกาสใหซักถามแสดงความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.65 รองลงมาตามลําดับ
คือพึงพอใจตอความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยายอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.64และความพึง
พอใจตอเทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรูมีคาเทากับความพึงพอใจตอการสรางบรรยากาศการ
เรียนรูอยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.59
2.4.2 ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ
ตารางที่ 15แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ
หัว ขอ

ระดับความคิดเห็น

คา

การ
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ปาน
กลาง
117
52
3
(68.02) (30.23) (1.74)
114
57
1
(66.28) (33.14) (0.58)
ภาพรวม

มากที่สุด
1.เจาหนาที่มีกิริยา มารยาท และ
การแตงกายเหมาะสม
2.เจาหนาที่กระตือรือรนในการ
ใหบริการ

มาก

นอย
0
(0.00)
0
(0.00)

นอย
เฉลี่ย
ที่สุด
0
(0.00) 4.66
0
(0.00) 4.66
4.66

แปรผล
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับมากที่สุด

จากตารางที่ 15พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.66 และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ผูเขารับการฝกอบรม
สวนใหญมีความพึงพอใจต อเจา หนาที่มี กิริยา มารยาทและการแตงกายเหมาะสมและมีความพึงพอใจตอ
เจาหนาที่กระตือรือรนในการใหบริการมีคาเทากัน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.66
2.4.3 ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตารางที่ 16แสดงระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการสถานที่และสิ่ง อํานวยความสะดวก
ระดับความคิดเห็น
หัว ขอ
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1.ขนาดหองฝกอบรม มีความเหมาะสมกับ
108
59
4
1
0
จํานวนผูเขาอบรม
(62.79) (34.30) (2.33) (0.58) (0.00)
2. โสตทัศนูปกรณทันสมัย/เหมาะสม
113
56
3
0
0
(65.70) (32.56) (1.74) (0.00) (0.00)
3. เอกสารประกอบการฝกอบรมที่ทาง
87
77
8
0
0
โครงการจัดให
(50.58) (44.77) (4.65) (0.00) (0.00)
4. การใหบริการสัญญาณ wifi หองอบรม
95
73
4
0
0
(55.23) (42.44) (2.33) (0.00) (0.00)
5. การใหบริการสัญญาณ wifi หองพัก
85
73
13
1
0
(49.42) (42.44) (7.56) (0.58) (0.00)
6. อาหารและอาหารวาง/เครือ่ งดื่มเหมาะสม 90
64
18
0
0
ทั้งปริมาณและคุณภาพ
(52.33) (37.21) (10.47) (0.00) (0.00)
7. หองพักเหมาะสม
97
66
9
0
0

คา

การ

เฉลี่ย

แปรผล

4.59
4.64
4.46
4.53
4.41
4.42
4.51

ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มาก
ระดับ
มากที่สุด
ระดับ
มาก
ระดับ
มาก
ระดับ
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(56.40) (38.37) (5.23)

(0.00) (0.00)

ภาพรวม

มากที่สุด
ระดับ
4.51
มากที่สุด

จากตารางที่ 16พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ผูเขารับ
การฝ กอบรมสว นใหญมี ความพึง พอใจตอประเด็น โสตทัศนู ปกรณทันสมัย/เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุ ด
คาเฉลี่ย 4.64 รองลงมาตามลําดับคือพึงพอใจตอขนาดหองฝกอบรม มีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขาอบรม
อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.59 ความพึงพอใจตอการใหบริการสัญญาณ wifi หองอบรมอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย 4.53 ความพึงพอใจตอหองพักเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 ความพึงพอใจตอ
เอกสารประกอบการฝกอบรมที่ทางโครงการจัดให อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.46 ความพึงพอใจตออาหาร
และอาหารวาง/เครื่องดื่มเหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.42 และความพึงพอใจ
ตอการใหบริการสัญญาณ wifi หองพักอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.41
2.4.3 ดานคุณ ภาพ
ตารางที่ 17แสดงระดับความพึงพอใจดานคุณ ภาพ
หัว ขอ
1.ความสอดคลองของเนื้อหาหลักสูตรกับ
ความตองการ
2.เนื้อหาหลักสูตรเปนปจจุบันทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
3.ความรูที่ไดรับสามารถนําไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานได
4.ความคุมคาของการฝกอบรม

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

98

72

2

(56.98) (41.86) (1.16)
104

66

2

(60.47) (38.37) (1.16)
99

69

4

(57.56) (40.12) (2.33)
106

63

3

(61.63) (36.63) (1.74)
ภาพรวม

0

นอย
ที่สุด

แปรผล
ระดับ

4.56
4.59

มากที่สุด
ระดับ

4.55

มากที่สุด
ระดับ

0

(0.00) (0.00)

มากที่สุด
ระดับ

0

(0.00) (0.00)
0

เฉลี่ย

0

(0.00) (0.00)
0

การ

0

(0.00) (0.00)
0

คา

4.60

มากที่สุด

4.58

ระดับ
มากที่สุด
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จากตารางที่ 17พบวา
ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีระดับความพึงพอใจดานคุณภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.58 และเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
ความคุมคาของการฝกอบรมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย4.60 รองลงมาตามลําดับคือพึงพอใจตอเนื้อหา
หลั กสู ต รเป นป จ จุ บัน ทั น ต อการเปลี่ ยนแปลงอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด คา เฉลี่ ย 4.59ความพึ งพอใจต อความ
สอดคลองของเนื้อหาหลักสูตรกับความตองการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.56 และความพึงพอใจตอ
ความรูที่ไดรับสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55
2.5กรมการพัฒนาชุมชนควรเพิ่มเติมความรูเรื่องใด หรือฝกทักษะดานใดใหแกทาน เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติง าน นอกเหนือจากที่ทานไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนี้
1. จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานแบบละเอียด
2. การทําเว็บไซต
3. การเปนวิทยากรกระบวนการ การลงพื้นที่ชุมชน
4. ฝกปฏิบัติใหกับผูรับผิดชอบดานการเงินอําเภอใหละเอียดกวานี้
5. การบริหารความเสี่ยง
6. การฝกปฏิบัตบิ ันทึกขอมูลในระบบ EGP
7. งานชางที่เกี่ยวของกับงานที่ทํา
8. อบรมเพิ่มเติม หรือคูมือระหวางดําเนินการ
9. เทคนิคการเขียน TOR , การบริหารเงินงบประมาณ
10. ฝกปฏิบัติ การทําe-bidding
11. ทํา cookbookเอกสารการจัดซื้อจางสงใหในระดับพื้นที่
12. ความรูในการคํานวณปริมาณงานขุดโคก หนอง นา
13. กรมฯ ควรสนับสนุนเอกสารเพื่อเปนคูมือ มอบใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนทุกคน
14. แนวทางขัยเคลื่อนงานกรมฯ ป 64
15. การฝกปฏิบัตริ ายตัว
16. ไปศึกษาดูงาน โคก หนอง นา สถานที่จริง
17. กลุมเปาหมายควรให จนท.พช.ทุกคนไดมาอมรม
18. การออกแบบและคิดปริมาตรดิน
19. เอกสารประกอบการฝกอบรม นาจะเปนเอกสารทีส่ ามารถนําไปปฏิบัตไิ ดเลย เชน TOR ควรเปน
TOR โคกหนองนา โดยตรง
20. เทคนิคการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระยะเวลาควรเปน3 วัน
มีการอบรมใหความรูในงานที่ปฏิบัติระดับทั่วไป
อยากใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับเจาหนาที่พัสดุอําเภอมากกวานี้
ควรเปดตําแหนง ธุรการ การเงิน ระดับอําเภอๆละ 1 ตําแหนง
ควรจัดทําแผนผังรายละเอียดใหเปนแบบอยาง
อาหารควรเพิ่มปริมาณมากกวานี้
ควรมีเจาหนาที่การเงิน/ธุรการประจํา สพอ
กรมฯ ควรจัดฝกอบรมเพื่อสรางความรูใหแกเจาหนาที่พัฒนาชุมชนทุกคน
การแบงกลุมควรที่จะแบงเปนกลุมจังหวัด เวลาเสนอความคิดเห็นและระดมความคิดเห็นจะไดเปนไป
แนวทางเดียวกัน
10. ควรเพิ่มวิทยากรจากหนวยตรวจสอบดวย เชน สตง. ตรวจภายใน
11. ลดการแบงกลุมลงอีกเล็กนอย
12. อยากใหจนท.ทุกคนมีโอกาสเขารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะการจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุ
13. ไฟลประกอบการบรรยาย ควรลงไลนกลุมใหขณะบรรยาย

ภาคผนวก
-

ภาพกิจกรรมการฝกอบรมฯ
รายชื่อกลุมเปาหมาย
ตารางการฝกอบรมฯ
แบบประเมินรายวิชา
แบบประเมินโครงการ
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ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายงานตัว /ลงทะเบียน

71

พิธีเปด/ปฐมนิเทศ

72

ที่มา/หลั
หลักการ/แนวทางการดํ
การ แนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตน แบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีว ติ ตามหลักทฤษ
ทฤษฎีใ หม ประยุกตสู "โคก หนอง นา โมเดล" (งบเงิ
งบเงินกู)

73

74

ความคาดหวังและความทาทาย และสถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่

75

76

วิธีการ/กระบวนการจั
กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ

77

78

การจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง

79

80

การจั
การ ดทํารางขอบเขตงาน (TOR)

81

82

83

การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-bidding

84

85

มอบประกาศนียบัตร/พิธีปด

86

87

88

89

90

88
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปคะแนนทดสอบ รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 21 - 24 กันยายน 2563
ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

สังกัด

กอนเรียน

หลังเรียน

30 คะแนน 30 คะแนน

1 นางสาวพิณพิชญา กอคุณ

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เมืองมุกดาหาร

10

25

2 นางอุไรศิลป ไวยากรณ
3 นายพัฒนา วงศประทุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมืองมุกดาหาร
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ดงหลวง

12
10

14
12

4 นายนิวัฒนพงษ นาโสก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ดงหลวง

10

12

5 นายสุดสาคร แสนสุข

พัฒนาการอําเภอ

14

17

6 นางทัศวรรณ ชิณวงษ
7 นางเกศลา ทองคําเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ดอนตาล
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.นิคมคําสรอย

17
16

22
29

8 นางสาวกัญญาณัฐ หวยทราย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.นิคมคําสรอย

16

28

9 นายจักรินทร ทิพยโยธา

พัฒนาการอําเภอ

14

27

10 นางสาวธัญวรรณ จันปุม
11 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

18
18

29
27

12 นางกุลวรัชต นาโสก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.คําชะอี
พัฒนาการอําเภอ
สพอ. หวานใหญ
เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ. หวานใหญ

20

30

13 นายสมควร ประทุมชาติ
14 นางวราลักษณ โชติชื่น

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.หนองสูง
เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.หนองสูง

16
10

24
26

15 นายสุนันชัย ฤทธิ์มนตรี

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ยางชุมนอย

11

28

16 นางสาวกาญจนา หมื่นสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ยางชุมนอย

12

24

17 นายสมยศ รําจวน
18 นางสาวพรแกว ราชเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.อุทุมพรพิสัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.อุทมุ พรพิสัย

12
12

19
18

19 นางสาวสุริยาวดี ภิรมย

16

26

20 นางอรทัย หินออน

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.น้ําเกลี้ยง
เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.น้าํ เกลี้ยง

14

28

21 นายจรัญ ใจหาว
22 นายพรเทพ ทิพอาศน

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.วังหิน
เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.วังหิน

5
17

10
27

23 นางพจนี ผองใส

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.กันทรารมย

15

25

24 นางสาวศันสนีย ทาระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.กันทรารมย

13

18

25 นางสาวนงคเยาว พรหมทา
26 นางพวงพยอม ดาสันทัด

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.โพธิศ์ รีสุวรรณ

13
14

19
26

27 นางสาวอุทมุ พร ฉลาดรอบ

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.บึงบูรพ

11

21

28 นางอรุณี ไชยพรรณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.บึงบูรพ

11

17

สพอ.ดอนตาล

สพอ.คําชะอี

89
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ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

29 นางรัชนี แสงสวาง

พัฒนาการอําเภอ

30 นางสมัย ไชยสิทธิ์
31 นางสาวศิริพร ออนละออ

สังกัด
สพอ.ไพรบึง

กอนเรียน หลังเรียน
30 คะแนน 30 คะแนน
15

15

10
12

12
28

32 นางสาววณัฐณิชา คําภากุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ไพรบึง
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.หวยทับทัน
เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.หวยทับทัน

14

20

33 นางประณีวรรณ ซาซุม
34 นางสาวศรีไพร ปรือปรัง

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ภูสิงห
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ภูสิงห

13
14

27
24

35 นางณัฐธยาน แกวกิ่ง

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ขุนหาญ

17

29

36 นางยุภาวดี เนื้อทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ขุนหาญ

16

27

37 นางสาวลาภา สุขสมาน
38 นายธนาวุฒิ ปยะวงษ

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ศิลาลาด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ศิลาลาด

12
14

22
23

39 นายสุพฒ
ั น ยงกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ปรางคกู

15

27

40 นางสาวบุษดา ไชยภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ปรางคกู

13

17

41 นายชาติพชิ ิต จารุการ
42 นางสาวกิริยา สมบัติ

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.เมืองจันทร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมืองจันทร

16
14

28
20

43 นางจันทนี มนตรี

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.กันทรลักษ

12

23

44 นายชัชวาล จูมา
45 นายอําพล เข็มแกว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.กันทรลักษ
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ราษีไศล

13
13

23
26

46 นางสาวสรอยฟา ไกรวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ราษีไศล

47 นางรัชนี ไชยศาสตร

พัฒนาการอําเภอ

17
16

27
25

48 นางทิราวรรณ บุญสนิท
49 นายสัญชัย ซาซุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เบญจลักษ
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.พยุห

8

11

16

24

50 นางสาววรรณธณา พุฒิประภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.พยุห

13

23

51 นายรณภพ เกลียวทอง

พัฒนาการอําเภอ

14

19

52 นางอลิสรา จันทพทิ กั ษ
53 นายสมคิด คําเสียง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.โนนคูณ
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.เมืองศรีสะเกษ

17
18

22
26

54 นางอรัญญา ขุขนั ธิน
55 นางศิรินันท ทองจันทร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมืองศรีสะเกษ
เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.ขุขนั ธ

16
11

22
15

56 นางสาวสุมาลี วิรุณพันธ
57 นางสาวทัศณีย ทองมันปู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ขุขนั ธ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ศรีรัตนะ

11

16

58 นางวันทนีย ไพรเพชรธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ศรีรัตนะ

12
11

16
15

สพอ.เบญจลักษ

สพอ.โนนคูณ
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ตํา แหนง

สังกัด

กอนเรียน

หลังเรียน

30 คะแนน 30 คะแนน

1 นายสุบรร สลับศรี

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เมืองยโสธร

15

28

2 นางสาวราตรี นครราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมืองยโสธร

12

17

3 นายสุริยัน ศิริดล

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.กุดชุม

12

17

4 นางสาวอริษา บุตรอําคา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.กุดชุม

10

13

5 นายชัยวัฒน สมวงศ

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เลิงนกทา

14

19

6 นางสาวทองสาย อรัญถิตย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.เลิงนกทา

14

19

สพอ.มหาชนะชัย

12

26

8 นายคมอนันต จันทเกษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.มหาชนะชัย

15

30

9 นายสมศักดิ์ ไกรเดช

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.คําเขื่อนแกว

13

18

10 นางบุญมี ดีกาลกล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.คําเขื่อนแกว

10

16

11 นางจิรานันท ราวินิต

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ปาติ้ว

14

27

12 นางมนัสนันท เวียงอินทร

เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.ปาติ้ว

14

25

13 นายสวัสดิ์ ไชยมา

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ไทยเจริญ

16

18

14 นางสาวปาริชาติ ดีที่สุด

เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.ไทยเจริญ

8

11

15 นายปญโญ สํารวมจิตร

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ทรายมูล

15

28

16 นายสฤษดิ์ สาสิงห

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ทรายมูล

10

15

สพอ.คอวัง

13

29

18 นางสาวพรทิพย อุทธสิงห

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.คอวัง

21

30

19 นายบุญสม สีลาไหม

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เมืองอุบลราชธานี

20

28

20 นางสุภาทิญา พฤกษติกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมืองอุบลราชธานี

20

29

21 นางผองใส หอมบุญมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.วารินชําราบ

21

22

22 นางสุดารัตน จันดารัตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.วารินชําราบ

19

24

23 นางศิรินุช สูงสุด

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.สําโรง

18

26

24 นางสาวนภาพร โสมสุพรรณ

เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.สําโรง

19

25

25 นายขวัญ พฤกษติกุล

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.มวงสามสิบ

24

30

26 นางสุดา ประทุมมาส

เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.มวงสามสิบ

21

27

27 นางอุรักษ ศรชัย

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ตาลสุม

22

25

28 นางสาววิภาดา ธรรมสาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ตาลสุม

20

26

7 นางสาวรัสยานันท ฆารวิพัฒน พัฒนาการอําเภอ

17 วาที่พันตรีคธาวุธ แสงประจักษ พัฒนาการอําเภอ
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ชื่อ - สกุล

29 นายวิริยะ เสาทอง

ตํา แหนง
พัฒนาการอําเภอ

สังกัด
สพอ.เดชอุดม

กอนเรียน

หลังเรียน

30 คะแนน 30 คะแนน
15

18

30 นางสาวนงลักษณ พุทธาสมศรี เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.เดชอุดม
31 นางทรัพยสิน โพธิ์ขาว
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.พิบลู มังสาหาร

14

19

13

27

32 นายวีรภัทร แกวคําลา

19

24

33 นางคําประไพ รักษาขันธ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.พิบลู มังสาหาร
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ตระการพืชผล

11

17

34 นางสาวขวัญใจ สมบูรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ตระการพืชผล

12

19

35 นางสาวญาดาภา หอมหวล

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.สิรินธร

12

27

36 นางรําไพร คงสี

เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.สิรินธร

13

27

37 นางสาวเพ็ญศรี จุมพล

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ศรีเมืองใหม

13

25

38 นางสาวชรัญดา คํานันดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ศรีเมืองใหม

11

15

39 วาที่ ร.ต.ไวพจน โกมลวัฒน

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.บุณฑริก

10

16

40 นางสาวดรุณี สุนีย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.บุณฑริก

11

14

41 นางสาวนันทนภัส สุวรรณา

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.น้ํายืน

19

30

42 นางสาวณัทชลิดา พรรษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.น้ํายืน

10

12

43 นางนารี อุปถัมภ

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.นาจะหลวย

23

29

44 นางจันทรจิรา บัวสุทธิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.นาจะหลวย

10

13

45 นายคําแสน ประเสริฐสุข

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.นาตาล

23

29

46 นายวันนชัย ไชยโกฎ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.นาตาล

10

12

47 นางวริชา เสาทอง

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เขื่องใน

15

27

48 นางสาวณัชรกานต ธานี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เขื่องใน

49 นายสิน โจระสา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.กุดขาวปุน

16
14

29
16

50 นางสาวนันทนา จันแรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.กุดขาวปุน

19

25

51 นางสาวนิตยา สมสกุลชัย

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.โขงเจียม

19

27

52 นางสาวทิพยสุดา โคตรสมพงษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.โขงเจียม

19

27

53 นางสาวปาณิสรา ใจเย็น

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.โพธิ์ไทร

19

27

54 นางสาวแจมจันทร ศรีจันทร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.โพธิ์ไทร

14

25

55 นายกิจจา นิรภูมิ

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เขมราฐ

14

27

56 นางสาวพิมพพร คนเพียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.เขมราฐ

15

23

57 นายสุวัฒชัย บุงทอง

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เหลาเสือโกก

22

28

58 นางนันทา ทองไทย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เหลาเสือโกก

59 นายสะทอน ปราบจันดี

พัฒนาการอําเภอ

11
24

18
27

สพอ.นาเยีย

92
ที่

ชื่อ - สกุล

ตํา แหนง

สังกัด

กอนเรียน

หลังเรียน

30 คะแนน 30 คะแนน

60 นางปราศัย กรุณา

เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.นาเยีย

20

24

61 นายไทย สีสิทธิ์

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.น้ําขุน

14

18

62 นางสาวราตรี เกตวิริยะการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.น้ําขุน

26

29

63 นายสะมะภู สิงหดง

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ทุงศรีอุดม

26

28

64 นายภานุวัฒน ยางงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ทุงศรีอุดม

10

15

65 นางอนุรักษ ประทุมชาติ

รกท. พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ดอนมดแดง

24

27

66 นายธนพร หอมสิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ดอนมดแดง

24

27

67 นางพรทิพย สมโสภา

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.สวางวีระวงศ

16

21

68 นางยุภา ประจันทร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.สวางวีระวงศ

18

26

93
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปคะแนนทดสอบ รุนที่ 3 ระหวา งวันที่ 25 - 28 กันยายน 2563
ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

สังกัด

กอนเรียน หลังเรียน
30 คะแนน 30 คะแนน

1

นางเสาวลักษณ เบ็ญเจิด

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.โพนทอง

9

29

2

วาที่ ร.ต.สุจิตรา ทิปะณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.โพนทอง

12

25

3

นางอาภัสสร ช่ําชอง

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.หนองฮี

11

30

4

นายอัครเรศ ทาโล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.หนองฮี

13

29

5
6

นางนิตยา พลเยี่ยม
นางสาวสุรียมาศ บุตรใส

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.จตุรพักตรพิมาน

10
11

29
28

7

นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เสลภูมิ

20

16

8

นางนิชาภัทร สมดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.เสลภูมิ

13

29

9

นางบงกชกาญจน ทวดเสนา

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.หนองพอก

18

26

10 นางสาวดวงดี ศรีดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.หนองพอก

14

19

11 นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เกษตรวิสัย

16

29

12 นางสาววรรณวิไล กวางประชัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เกษตรวิสัย
13 นายวิรพล เยาวะพันธ
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.โพธิ์ชัย

10
17

23
28

14 นางวรนิดา กันยารัตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.โพธิ์ชัย

13

30

15 นางวิไล ขาวงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมืองสรวง

17

26

16 นางนิชาภา เฉนียง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมืองสรวง

10

24

17 นายประสาท สิทธิถวัลย

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เมยวดี

10

29

18 นายวิทยา มะตะราช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมยวดี

9

23

19 นายวิจิตร แกวกาหลง
20 นางสุกญ
ั ญา หมื่นภู

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.เมืองรอยเอ็ด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมืองรอยเอ็ด

16
9

29
24

21 นางสกุลทอง ดอนกลาง

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.โพนทราย

15

29

22 นายอิทธิพล กาแกว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.โพนทราย

12

27

23 นายธีระพันธ รัตนบุศย

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ทุง เขาหลวง

18

29

24 นางสาวกมณทรรศน นีระพันธ จพง.พัฒนาชุมชนชํานาญงาน

สพอ.ทุง เขาหลวง

12

27

25 นายจํารัสชัย จําปา

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.พนมไพร

10

29

26 นางสําเนียง สรอยเสนา

จพง.พัฒนาชุมชนชํานาญงาน

สพอ.พนมไพร

16

29

27 นายอุดม แกววัน
28 นางวิลาวรรน ปกการะนัง

รกท.พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ปทุมรัตต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สพอ.ปทุมรัตต

10
12

24
26

94
ที่

ชื่อ - สกุล

ตํา แหนง

สังกัด

กอนเรียน หลังเรียน
30 คะแนน 30 คะแนน

29 นางรุงเพชร รัตนบุศย
30 นายปริชต สาติ

รกท. พัฒนาการอําเภอ
สพอ.อาจสามารถ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.อาจสามารถ

11
9

29
21

31 นายสะอาด โยธาพล
32 นางสาววรรณิภา สุโยธา

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.เชียงขวัญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เชียงขวัญ

15
12

27
26

33

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ศรีสมเด็จ

14

26

34 นางสาวรานี แกวสีขาว
35 นายเสงี่ยม แนนอุดร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ศรีสมเด็จ
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.สุวรรณภูมิ

8
13

26
28

36 นางพิณผกา วงษแสน
37 นางสิรวิ ิมล จักรแกว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.สุวรรณภูมิ
รกท.พัฒนาการอําเภอ
สพอ.จังหาร

15
17

25
21

38 นางสาวจินตนา ชื่นบุญชู
39 นางศิริพร พลเยี่ยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.จังหาร
(แทน) พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ธวัชบุรี

12
14

28
26

40 นางพนารัตน จันวิภาค
41 นายศักดิ์ชัย อามาตยสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ธวัชบุรี
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.เมืองนครพนม

12
16

27
17

42 นางสาวอังศุมารินทร ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมืองนครพนม
43 นายชุมพล ยิ่งล้ํา
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ธาตุพนม

9
17

26
22

44 นางสาวชนิกา หลาโน
45 นางสาวงามตา ยืนยง

เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน สพอ.ธาตุพนม
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.นาแก

10
11

22
27

46 นางสาวกันยนา ตงศิริ
47 นายพงศวชิ ญ เขียวมณีรัตน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.นาแก
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.เรณูนคร

15
10

26
27

48 นายภาสวัฒน บุญสม
49 นายสวงเดช ธรรมชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.เรณูนคร
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ทาอุเทน

4
20

28
29

50 นางสาววีระญา ลุนอุบล
51 นายธวัช ภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ทาอุเทน
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ปลาปาก

14
10

29
18

52 นางสาวสุขใจ ชมเชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ปลาปาก

53 นางรัชตวรรณ ไวยากรณ
54 นางสาวศรินพรรณ ชาวันดี

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.นาหวา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.นาหวา

14
13
6

18
23
25

55 นายวิทยา เข็มอุทา
56 พ.อ.อ.สมเกียรติ พันธพฒ
ุ ิ

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.บานแพง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.บานแพง

12
12

24
20

57 นายทศพร แกวดี
58 นางสาวพิชญานิน วิโย

พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ศรีสงคราม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ศรีสงคราม

12

22

14

25

59 นายสานิตย พิจารย

พัฒนาการอําเภอ

13

16

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม

สพอ.โพนสวรรค

95
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

สังกัด

กอนเรียน หลังเรียน
30 คะแนน 30 คะแนน

60 นางวาสนา จันเกตุ
61 นางปรมาภรณ วิวัฒนะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.โพนสวรรค
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.นาทม

15
16

22
12

62 นางสาวขนิจฐา ชัยบิล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.นาทม

17

28

63 นางสาวจุฬาภรณ ธิรัตยา

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.วังยาง

9

16

64 นางสาวสุพรรณี คําเพชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.วังยาง

65 นางอโนชา แสงชาติ

พัฒนาการอําเภอ

7
12

27
27

66 นางอัมรา ปญญาสาย
67 นายธานี สีวงั

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เมืองอํานาจเจริญ
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.หัวตะพาน

12

27

12

12

68 นางสมคิด ศรีลาบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.หัวตะพาน

69 นางสาวพรวิไล จันพิรักษ

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.ปทุมราชวงศา

14
13

15
30

70 นางพัชราภรณ ดวงมณีย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.ปทุมราชวงศา

12

26

71 นางอัมพวัน แสงทอง

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.เสนางคนิคม

17

24

72 นางสาวพรทิพย บุญสิม
73 นายชัยชาญ บูชาเดช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.เสนางคนิคม
พัฒนาการอําเภอ
สพอ.ลืออํานาจ

11
17

17
18
22
30

สพอ.เมืองอํานาจเจริญ

74 นางสาวกัลยฤทัย ษีโยหะเรืองโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ลืออํานาจ
75 นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ชานุมาน

12
9

76 นายอาคม บุญปก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.ชานุมาน

10

28

77 นางสาวสิริณัชช สาสาย

พัฒนาการอําเภอ

สพอ.พนา

15

29

78 นายอัครินทร ปามุทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพอ.พนา

14

29

ตารางการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
รุนที่ 1, 2 ดําเนินการระหวางวันที่ 21–24 กันยายน 2563 รุนที่ 3 ดําเนินการระหวางวันที่ 25-28 กันยายน 2563
ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
วัน

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

07.0009.00 น.

ลงทะเบียน

ทบทวน

ทบทวน

ทบทวน

12.00–
13.00 น.

09.00-12.00 น.
09.00–12.00 น.
- ที่มา/หลักการ/แนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู
“โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู)
- ความคาดหวังและความทาทาย และสถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่
โดย ผอ.สพช/ผอ.ศพช./ทีม ศพช.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
(งบดําเนินงานและงบลงทุน)
(งบดําเนินงานและงบลงทุน)
(วิทยากรราชการ
(ฝกปฏิบัต)ิ (วิทยากรราชการแบงกลุม
บรรยาย 1 ชั่วโมง)
3 กลุม ๆ ละ 2 ชั่วโมง)
09.00-10.00 น.

10.00 – 12.00 น.

การจัดซื้อจัดจาง
แบบวิธีเฉพาะเจาะจง
(งบดําเนินงานและงบลงทุน)
(วิทยากรราชการ
บรรยาย 1 ชั่วโมง)
09.00 - 10.00 น.

การจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
(งบดําเนินงานและงบลงทุน)
(ฝกปฏิบัติ)
(วิทยากรราชการแบงกลุม
4 กลุม ๆ ละ 2 ชั่วโมง)
10.00 – 12.00 น.

การจัดซื้อจัดจาง
แบบวิธี e-bidding
(งบดําเนินงานและงบลงทุน)
(วิทยากรราชการ
บรรยาย 1 ชั่วโมง)

การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-bidding
(งบดําเนินงานและงบลงทุน)
(ฝกปฏิบัติ)
(วิทยากรราชการแบงกลุม
4 กลุม ๆ ละ 2 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.00–17.00 น.
13.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

วิธีการ/กระบวนการจัดซื้อ
จัดจางตามระเบียบพัสดุ
(วิทยากรราชการบรรยาย 3 ชั่วโมง)

แลกเปลี่ยนเรียนรู

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
(งบดําเนินงานและงบลงทุน) (ฝกปฏิบัต)ิ
(วิทยากรราชการแบงกลุม 3 กลุม ๆ ละ 3 ชั่วโมง)

แลกเปลี่ยนเรียนรู

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

การจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
(งบดําเนินงานและงบลงทุน) (ฝกปฏิบัต)ิ (ตอ)
(วิทยากรราชการแบงกลุม
4 กลุม ๆ ละ 3 ชั่วโมง)

แลกเปลี่ยนเรียนรู

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-bidding
(งบดําเนินงานและงบลงทุน) (ฝกปฏิบัต)ิ (ตอ)
(วิทยากรราชการแบงกลุม
4 กลุม ๆ ละ 3 ชั่วโมง)

ประเมินผลการ
ฝกอบรม/
พิธีปดโครงการ

แบบประเมินรายวิชา
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
รุนที่..........
วิชา ความคาดหวังและความทาทายและสถานการณการจัดซื้อจัดจาง
ชื่อวิทยากร....................................................................................................
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  และเติมขอความลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรม
ทบทวนสถานการณที่ผานมา และความคาดหวัง
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
ระดับความคิดเห็น
หัวขอ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

1. การบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชา
2. ความชัดเจนของเนื้อหาวิชา
3. ความรู ทักษะ ทีไ่ ดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้
4. ความสามารถนําไปประยุกตใช

2. ความคาดหวังในการอบรมครั้งนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. สถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

แบบประเมินรายวิชา
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
รุนที่..........
วิชา ..............................................................................................................
ชื่อวิทยากร....................................................................................................
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  และเติมขอความลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรม
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
ระดับความคิดเห็น
หัวขอ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

1. การบรรลุวัตถุประสงคของรายวิชา
2. ความชัดเจนของเนื้อหาวิชา
3. ความรู ทักษะ ทีไ่ ดรับเพิ่มเติมจากวิชานี้
4. ความสามารถนําไปประยุกตใช

2. ความพึงพอใจตอวิทยากร
ระดับความพึงพอใจ
หัวขอ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

1. ความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยาย
2. เทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรู
3. การเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็น
4. การสรางบรรยากาศในการเรียนรู
5. บุคลิกภาพ (การแตงกาย ทาทาง น้ําเสียง ฯลฯ)

3. สิ่งที่ทานประทับใจในวิทยากรทานนี้ คือ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
4. สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุง คือ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

นอย
ที่สุด
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แบบประเมินผล
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
รุนที่ 1 และ รุนที่ 2 ดําเนินการระหวางวันที่ 21–24กันยายน 2563
รุนที่ 3 ดําเนินการระหวางวันที่ 25 – 28 กันยายน 2563
ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ชาย
 หญิง
1.2อายุ..................................ป
1.3ตําแหนง ปจจุบัน พัฒนาการอําเภอนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
อื่นๆ ระบุ...................................................
1.4 วุฒิการศึกษาสูงสุด ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆ ระบุ..................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอโครงการ
2.1 การบรรลุว ัตถุประสงคของโครงการ
ระดับการบรรลุวัตถุประสงค

วัตถุประสงค

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

เพื่อเสริมสรางองคความรู และเพิ่มพูนทักษะใหสามารถบริหารจัดการโครงการ ทั้งในดานการ
เบิกจายงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การบริหารพัสดุโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.2 ความรูความเขาใจและทักษะกอนและหลังฝกอบรม
กอนการฝกอบรม

หัวขอวิชา

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

หลังการฝกอบรม

นอย

นอย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

1. ความคาดหวังและความทาทาย สถานการณการ
จัดซื้อจัดจางในพื้นที่
2.วิธีการ/กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
3. การจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
4.การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
5. การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-Bidding
2.3 ประโยชนของหัว ขอวิชาตอการนํา ความรูไปปรับใชในการปฏิบัติง าน
หัวขอวิชา

มาก
ที่สุด

ระดับความมั่นใจ
มาก ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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1.ความคาดหวังและความทาทาย สถานการณการจัดซื้อจัดจางในพื้นที่
2. วิธีการ/กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
3.การจัดซื้อจัดจางแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
4. การจัดทํารางขอบเขตงาน (TOR)
5. การจัดซื้อจัดจางแบบวิธี e-Bidding
2.4 ความพึง พอใจตอภาพรวมของโครงการ
หัวขอ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปาน นอย
กลาง

1. ดานวิทยากร
1.1 ความรู ความสามารถในการถายทอด/บรรยาย
1.2 เทคนิคและวิธีการที่ใชในการถายทอดความรู
1.3 การเปดโอกาสใหซักถามแสดงความคิดเห็น
1.4 การสรางบรรยากาศการเรียนรู
2. ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ
2.1 กิริยามารยาท และการแตงกายเหมาะสม
2.2 กระตือรือรนเต็มใจใหบริการ
3. ดานอาคารและสถานที่
3.1 ขนาดหองฝกอบรม มีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขาอบรม
3.2 โสตทัศนูปกรณทันสมัย/เหมาะสม
3.3 เอกสารประกอบการฝกอบรมมีความเหมาะสม
3.4 การใหบริการสัญญาณ wifi หองฝกอบรมอบรม
3.5 การใหบริการสัญญาณ wifi หองพัก
3.6 อาหารและอาหารวาง/เครื่องดื่มเหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพ
3.7 หองพักเหมาะสม
4. ดานคุณ ภาพ
4.1 ความสอดคลองของเนื้อหาหลักสูตรกับความตองการ
4.2 เนื้อหาหลักสูตรเปนปจจุบันทันตอการเปลี่ยนแปลง
4.3 ความรูที่ไดรับสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานได
4.4 ความคุมคาของการฝกอบรม
2.5 กรมการพัฒนาชุมชนควรเพิ่มเติมความรูเรื่องใด หรือฝกทักษะดานใดใหแกทาน เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากที่ทานไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนี้

นอย
ที่สุด
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.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความรวมมือ

