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ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดับงึกาฬ 
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดับงึกาฬประจ าปงีบประมาณ  2562 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชนในหลายด้าน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้
สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ และพนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้การ
บริการประชาชนและเป็นการพัฒนาบุคลากรได้เรียนรู้  ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กอปรด้วยปัจจุบันการปฏิบัติงานของบุคลากรมีปริมาณและมีความซับซ้อนมากขึ้น การ
ท างานจึงต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทีมเพ่ือคุณภาพของงาน แต่ในสภาพปัจจุบันทุกคนไม่มีเวลาพอที่จะมา
ทบทวน ปรับปรุงพัฒนางานและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันดังนั้นจึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมาร่วมกันฝึกอบรม
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงานขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดต่อไป 

2. วตัถปุระสงค ์  

  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจทักษะ ตลอดจน มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการบริหารงานด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับการบริการประชาชนที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
ให้มีความรู้ ความเข้าใจและความส าคัญในการให้บริการประชาชน ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติ
ที่ดี ในการสร้างองค์กรให้มี “ธรรมาภิบาล” 
  4. เพ่ือให้คณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สร้างความเข้าใจ
และบทบาทในการด าเนินงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
  5. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้พัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝัง
จิตส านึกทั้งต่อองค์กรต่อผู้อ่ืนต่อตนเองและสาธารณะเพ่ือมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุ ขของประชาชน  
เป็นส าคัญ 
  6. เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ของตนเองมีผลต่อการเพ่ิมพูนประสิทธิผล         
ขององค์กร 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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4. วิธีด าเนินการ 
  4.1 ประชุมคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการกอง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมวางแผนการ
ด าเนินการ 
  4.2 คณะท างานจัดท าแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4.3 คณะท างานก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากรบรรยายและสถานที่
ฝึกอบรม 

4.4 ส านักปลัดฯ ด าเนินการตามโครงการฯ  
5. งบประมาณ 

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หน้า 24 ข้อ 3.๓.๖) โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน ตั้งไว้ จ านวน ๒,000,000.- บาท (รายละเอียดตามประมาณการแนบท้ายโครงการฯ) 

6. เป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง     จ านวน  ๑45  คน 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ    
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ    
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   
  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   
  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
  และบุคคลที่เก่ียวข้อง   

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ระหว่างวันที่  19 – ๒4 พฤษภาคม 2562  ณ  จังหวัดจันทบุรี 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะ ให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจน เป็นการพัฒนา
ทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตส านึกทั้งต่อองค์กรต่อผู้อ่ืนต่อตนเองและสาธารณะเพ่ือมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นส าคัญและสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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ก าหนดการ 

โครงการฝกึอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานคณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการ และพนักงานจ้าง 
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดับงึกาฬ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 

ระหวา่งวนัที ่19 – 24 พฤษภาคม 25๖2 
ณ  หาดตืน้ คลืน่สวย รสีอรท์ อ าเภอทา่ใหม ่จังหวดัจนัทบรุี 

วนัที ่17 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.00 - 13.30 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เวลา 13.30 - 16.30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา ระหว่าง

วันที่ 19 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี ให้กับคณะที่ไป
ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ 

วนัที ่19 พฤษภาคม 2562  
เวลา 22.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดบึงกาฬ ไปจังหวัดจันทบุรี  
วันที่ 20  พฤษภาคม 2562  
เวลา 07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
เวลา 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง   
เวลา 16.00 น. เดินทางถึง หาดตื้น คลื่นสวย รีสอร์ท ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี 
เวลา 16.00 - 18.00 น.   การบรรยาย “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร” โดย ปลัด อบจ.บึงกาฬ 
เวลา 18.00 - 19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 – 21.00 น. ประชุมปฏิบัติการ ทบทวน ก าหนดแนวทางแก้ไขข้อผิดผลาดบกพร่อง           

และพัฒนาความส าเร็จ วางเป้าหมายเพ่ืออนาคต เพ่ือคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิผลองค์กร (ระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชาการ และเจ้าหน้าที่โครงการ) 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562   
เวลา 07.30 - 08.00 น.   ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

กรอกแบบสอบถามก่อนเข้ารับการอบรม 
เวลา 08.00 - 08.30 น.   พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ การบรรยาย “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 
                                                    โดย นายนิพนธ์  คนขยัน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เวลา 08.30 - 09.30 น.  ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับการพัฒนาการอยู่ร่วมกัน 
      โดย นายนพอนันต์ รักษาศรี  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
     และทีมงานวิทยากร 
เวลา 09.30 – 12.00 น.  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน,การสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดี 
     โดย นายนพอนันต์ รักษาศรี  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
     และทีมงานวิทยากร 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.00 - 18.00 น.                    กิจกรรมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ (innovation 1,2) 
     ทักษะการสื่อสารส าหรับการเป็นหัวหน้างานและทักษะการสื่อสารที่ดีในองค์กร 
     การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
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โดย นายนพอนันต์ รักษาศรี  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 

     และทีมงานวิทยากร 
เวลา 18.00 - 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 - 22.00 o. กิจกรรมพลังแห่งการดูแลกันส าหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดี 

โดย นายนพอนันต์ รักษาศรี  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
และทีมงานวิทยากร 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
เวลา 07.00 - 08.00 น.           รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00 - 08.30 น.   รายงานตัวลงทะเบียน 
เวลา 08.30 - 12.00 น.   กิจกรรมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ (innovation 3) 
     การเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
      โดย นายนพอนันต์ รักษาศรี  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
     และทีมงานวิทยากร 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.00 - 14.00 น.  เดินทางไปศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ 
เวลา 14.00 - 16.00 น. ศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยาย ณ โครงการศูนย์ พัฒนาไม้ผลตาม

พระราชด าริจันทบุรี บ้านทุ่งโตนด ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่ามะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

เวลา 16.00 - 17.00 น. เดินทางกลับที่พัก 
เวลา 17.00 - 19.00 น. กิจกรรมการเสริมสร้างจิตส านึกในองค์กร 
เวลา 19.00 - 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 20.00 - 22.00 น. ข้อเสนอแนะ โดยหัวหน้างาน (Commenentator) 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
เวลา 07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 08.30 - 09.45 น.  พิธีปิด/มอบใบประกาศนียบัตร 
เวลา 10.00 น.    ออกเดินทางกลับ จังหวัดบึงกาฬ 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
เวลา 05.00 น.              ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย 
 
การแต่งกาย วันที่ 21,22 พ.ค. 62 ใส่เสื้อสีเหลือง อบจ. 
หมายเหตุ  เวลา  10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     เวลา  14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

    เวลา 18.00 – 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น    
**ตารางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์** 
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รายชื่อผูเ้ขา้รว่มโครงการฝกึอบรมสมัมนาและศกึษาดูงานคณะผูบ้ริหาร ข้าราชการ และพนกังานจ้าง 

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดับงึกาฬ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 
ระหวา่งวนัที ่19 – 24 พฤษภาคม 25๖2 ณ จงัหวดัจนัทบรุ ี

คณะผู้บริหาร 
1. นายนิพนธ์  คนขยัน    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
2. นายสมภพ  สุนันทนาม   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
3. นางชื่น  ชัยสุววรณ    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
4. นางสมัย  แสงนคร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
5. นายประเชิญ  โพนพุฒ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
6. นายวัฒนา  นามสุโพธิ์    ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
7. นายสุระพงษ์  ศรีปิยะพันธุ์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   

(ผู้ติดตามประธาน) 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

8. นายวนาชาติ  วงศ์พุทธา   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
9. นางสุจิตรา  ลุนอุบล    ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
10. นายชินทัต  แก้วกล้า   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
11. นายธีรวัตร  ศุภกิจอนันต์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
12. นางสาวสรญา  พุ่มทอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
13. นางสาวสดใส  ศรีจูม   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
14. นางสาวลภัสรดา  ข่วงทิพย์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
15. นางสาวบรรดล  ลุนอุบล   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
16. นายเชาวลิต  ฝ่ายขันธ์   นิติกรช านาญการ 
17. นางสาววรินทร  โคตรพัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. นางสาวจีระภา  แสนพันนา   นักวิชาการคลังช านาญการ 
19. นางสาวสุกัญญา  หาไชย    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
20. นางวรรณวิมล  พัชรินทร์วิทยา  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
21. นางสาวนันทิกานต์  ผาละนัด  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
22. นายตุรากร  บึงราษฎร์   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
23. นางสาวพรทิพย์  สุวรรณไชยรบ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
24. นางสาวรัตนาภรณ์  แย้มส าราญ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
25. นายวิญญู  สละวาสี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
26. นางสาววรัญญา  พิลาหอม   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
27. นางสุกัญญา  แสงมาตร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
28. นายฉัตรชัย  พันธุสันต์   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
29. นางสาวฐานิศรา  มูลสุวรรณ   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
30. นายณัฐวีร์  ศรีดวงจันทร์   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
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31. นางสาวชญาภา  ศรีดวงจันทร์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
32. นางสาวยุพิน  ธิพัน    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
33. นายจ านงค์  เสียภัย    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
34. พันจ่าเอกกิตติพงษ์  ทัศมาลี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
35. นายประพันธุ์  โชคสมพงษ์กุล  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
36. นายด ารงชัย  แก้วน้ า   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
37. นางสาวกัญญารินทร์  แก้วเคน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
38. นางสาวศิรินาถ  นรโภชน์สกุล  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
39. นางสาวฐภิาพรรณ  อ านาจ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
40. จ่าเอกกัณหา  ชาวไทย   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
41. นางสาวสิริวิสุทธิ์  สารบรรณ  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
42. นางสาวกรรณิการ์  ภักดีสุจริต ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
43. นายวิจิตร  สุวะมาตย์  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
44. นางสาวปัทมา  พุฒซ้อน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
45. นางสาวชลชญา  แสนบุญศิริ  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
46. นายศักดินันท์  ภักดีสุจริต  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
47. นางสาวสุดชาฎา  เพ็งทอง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
48. นางสาวศิริพร  แสงนคร  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
49. นางนุชนาฎ  ฝ่ายขันธ์  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
50. นางสาวอภิรัตน์  เชื้อพรวน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
51. นางสาววราภรณ์  แสนอุบล  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
52. นายวุฒินันท์  กกขุนทด  ผู้ช่วยนิติกร 
53. ว่าที่ร้อยตรีศิวพงษ์  สมบูรณ์พรรณ ผู้ช่วยนิติกร 
54. นางศันสนีย์  โพธิ์บึงกาฬ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
55. นายอภิวัฒน์  คนขยัน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
56. นางสาวขวัญใจ  บุญค าภา  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
57. นายถนัดกิจ  หล้ามี   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
58. นายบรรพต  เพ็งทอง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
59. นายอนุพงษ์  นิกูลกาญจน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
60. นางสาวกัลยา  ชุมแสง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
61. นายชาญชัย  วงศ์ภูมิเมือง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
62. นายอาทิตย์  เนื่องลี   ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
64. นายจิรวุฒิ  สุทธิสอน   ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
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65. นายวัชระ  แปวจันทึก  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
66. นายพงศ์ธร  ตั้งตระกูล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
67. นางสาวปันภาศร  หล้าซยุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
68. นางสาวพรทิพย์ คันธเจริญ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
69. นางสาวยุวลักษณ์  หัดค าหมื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
70. นางสาวณัฐพร  ผลจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
71. นางสาวศรัณย์พร  ตะติชลา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
72. นางสาวสุรัสวดี  เกื้อกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
73. นางสาวนิลุบล  ดาจง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
74. นางสาวจุลัยวรรณ์  เชื่อค าจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
75. นางสาวสุณีรัตน์  เชื่อค าจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
76. นายสรรเสริญ  ทิมแดง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
77. นายเฉลิมพงศ์  บุญไชยศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
78. นายภัทรพงษ์  โพธิจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
79. นางสาวปิยะวรรณ  ลัมนา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
80. นายบัญชา  ชัยชิต   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
81. นางสาวมณีรัตน์  แสนโสภา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
82. นางสาวพิศมัย  โล่หค์ า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
83. นายพลากร  เมืองฮาม  พนักงานขับรถยนต์ 
84. นายปิยะวัฒน์  ปัดมานัด  พนักงานขับรถยนต์ 
85. นายวีระวัฒน์  บรรจง  พนักงานขับรถยนต์ 
86. นายสุพล  หล้าซุย   พนักงานขับรถยนต์ 
87. นายนันธวัฒน ์ ตู้สกาศ  พนักงานขับรถยนต์ 
88. นายนิรุตติ์  คุณธรรม   พนักงานขับรถยนต์ 
89. นายบุญเหลือ  นาราษฎร์  พนักงานขับรถยนต์ 
90. นายทนงศักดิ์  ทองพูล  พนักงานขับรถยนต์ 
91. นายชวลิต  หาญเสนา  พนักงานขับรถยนต์ 
92. นายสถิต  โคตส ี   พนักงานขับรถยนต์ 
93. นางสาวเพ็ญนภา  ชางฉิ่ง  คนงานทั่วไป   
94. นายสิทธิชัย สิงห์พิลา  คนงานทั่วไป 
95. นายนฤพล  วันตา   คนงานทั่วไป 
96. นายจุฑา  สาปิตุ   คนงานทั่วไป 
97. นางสาวอลิษา  มหาธรรม  คนงานทั่วไป 
98. นายค าไหล ค ากาบ   คนงานทั่วไป 
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99. นางสาววิไลรัตน์  โทวะดี  คนงานทั่วไป 
100. นางสาวสุรีรัตน์  สุขโข  คนงานทั่วไป 
101. นางสาวนัฐติกาล  บึงกาญจนา คนงานทั่วไป 
102. นางสาวสุพัตรา  อุ่นวงศ์  คนงานทั่วไป 
103. นางอ้อ  ริมไธสง   คนงานทั่วไป 
104. นางสาวจิตตรา  เหง้าโอสา  คนงานทั่วไป 
105. นางสาววันเพ็ญ  ทองโคตร  คนงานทั่วไป 
106. นางสาวนิ่มอนงค์  ประวิเศษ คนงานทั่วไป 
107. นางสาววิภาภรณ์  เกษงาม  คนงานทั่วไป 
108. นางสาวณัชฎาภา  สุวรรณพันธ์ คนงานทั่วไป 
109. นายพรหมลิขิต  อุ่นหล้า  คนงานทั่วไป 
110. นายสุริยะพงศ์  บุญประเสริฐ คนงานทั่วไป 
111. นายผจญภัย  สุภาสัย  คนงานทั่วไป 
112. นางสาวสุระตรี  ปากดี  คนงานทั่วไป 
113. นางสาวสุพัตรา  ลุนอุบล  คนงานทั่วไป 
114. นางสาวอันธิกา  ประเสริฐสังข์ คนงานทั่วไป 
115. นางสาวนันทวัน  พลศรี  คนงานทั่วไป 
116. นางสาวพิญญามาศ  จ าปาศรี คนงานทั่วไป 
117. นางสาวมธุรส  คุณธรรม  คนงานทั่วไป 
118. นายณรงค์  ทองปัญญา  คนงานทั่วไป 
119. นายกฤษณ  คนขยัน  คนงานทั่วไป 
120. นายธัญธร  ภูชนิด   คนงานทั่วไป 
121. นายณัฐพล  บุญอุ้ม   คนงานทั่วไป 
122. นายสุรพล  เลบ้านแท่น  คนงานทั่วไป 
123. นายชวลิต  บุทศรี   คนงานทั่วไป 
124. นายธนะวัฒน์  สันโคตร  คนงานทั่วไป 
125. นายพนมกร  บุบพโสรส  คนงานทั่วไป 
126. นายกิตติชัย  ตงวัฒนากร  คนงานทั่วไป 
127. นางสาวศศิธร  ลุนลี  คนงานทั่วไป 
128. นางสาวธนภรณ์  พหลทัพ  คนงานทั่วไป 
129. นายวุฒิชัย  แสงสว่าง  คนงานทั่วไป 
130. นายนิรันดร์  บุตวาระ  คนงานทั่วไป 
131. นางสาวนุศรา  ค าปัญญา  คนงานทั่วไป 
132. นางสาวแพรวพรรณ  อ่อนจันทร์ คนงานทั่วไป 
133. นายชัยวัฒน์  แสนจันทร์  คนงานทั่วไป 
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134. นายสุรัชต์  แสนรักษ์  คนงานทั่วไป 
135. นางโฮม  จันทร์เพ็ง   ภารโรง 

วิทยากร 
136. นายนพอนันต์  รักษาศรี 
137. ผศ.ณิชากร  วงศ์สวรรค์ 
138. นายภารดร  สอนรอด 
139. นางสาวชวพร  รุ่งสุวรรณสกุล 
140. นายสมาน ถวิลกิจ 
141. นางสาววณีย์  อินทรรักษ์ 
142. นางสาวปวริศา  ชูชัย 
143. นางกฤติยาณี  ยื่นกระโทก 
144. นายกฤษสิญจ์  ธนิศภานุพงค์ 
145. นายณัฏฐ์  อัฒ์ทิวัตน์ธนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบประเมิน... 
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แบบประเมินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดงูาน คณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการและพนกังาน 

จา้งองค์การบริหารสว่นจงัหวดับึงกาฬ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ เพ่ือจะได้น าผลการประเมินที่ได้รับมา
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น 

ตอนที่ ๑ ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

 

 

 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

       เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

60 

67 

47.24% 
52.76% 

      หนว่ยงานทีส่งักัด 

     ส านักปลัดฯ 
            -ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

            -ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

            -ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 
     กองกิจการสภาฯ 

     กองแผนและงบประมาณ 

     กองคลัง 

     กองช่าง 

     กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     กองพัสดุและทรัพย์สิน 

     หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
28 
14 
8 
2 

12 
18 
26 
6 

12 
1 

 
22.05% 
11.02% 
6.30% 
1.57% 
9.54% 

14.17% 
20.47% 
4.72% 
9.45% 
0.79% 

     อาย ุ 

    20 – 30 ป ี
   31 - 40 ป ี
   41 - 50 ป ี
   มากกว่า 50 ปี 

 

55 

51 

27 

1 

 
 

43.31% 
40.16% 
15.75% 
0.79% 
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ตอนที ่๒ ค าถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

 ด้านวทิยากร 

  
วิทยากร แสดงค่าเฉลี่ยด้านวิทยากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄  = 4.64 ) 
ระดับความส าคัญเรียงล าดับดังนี้ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน มีความส าคัญในระดับมากที่สุด       
( x̄  = 4.64 ), ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา/การใช้สื่อ/ภาษาท่ีเข้า ใจง่าย มีความส าคัญในระดับมาก             ( 
x̄  = ๔.59 ), การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมและด าเนินกิจกรรม มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.58 ),    มี
ความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.๔7 ), การตอบข้อซักถามในการ
ฝึกอบรม มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.๔๗ ) และการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ มีความส าคัญในระดับมาก         
( x̄  = ๔.41 ) ตามล าดับ  
 
 
 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน (คน) ร้อยละ 
     ระดบัการศึกษาสงูสดุ 
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 

 
28 
91 
8 

 
22.05% 
7165% 
6.30% 

       ต าแหนง่ปจัจุบนั 

     ผู้บริหาร 

     ข้าราชการ 

     พนักงานจ้างตามภารกิจ 

     พนักงานจ้างทั่วไป 

 
0 

32 
51 
44 

 
0.00% 

25.20% 
40.16% 
34.65% 

       อายรุาชการ 
     น้อยกว่า 1 ป ี

     1-5 ป ี

     6-10 ป ี

     มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 

 
25 
76 
18 
8 

 
19.69% 
59.84% 
14.17% 
6.30% 

ด้านวทิยากร ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน ระดบัความส าคญั 

๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.64 ๐.๕1 มากที่สุด 

๒. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา/การใช้สื่อ/
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

๔.59 ๐.๕3 มาก 

๓. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมและด าเนิน
กิจกรรม 

๔.58 ๐.49 มาก 

๔. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ๔.๔7 ๐.๕6 มาก 

๕. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ๔.41 ๐.62 มาก 

๖. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ๔.๔๗ ๐.๖๐  มาก 
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 ด้านสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร 

ด้านสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน ระดบัความส าคญั 

๑. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.42 0.58 มาก 

๒. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔.44 ๐.54 มาก 

๓. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๔.44 ๐.63 มาก 

๔. อาหาร มีความเหมาะสม  4.22 0.75 มาก 

 

จากด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร แสดงค่าเฉลี่ยด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ( x̄  = ๔.44 ) ระดับความส าคัญเรียงล าดับดังนี้ ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.๔4 ), ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีความส าคัญในระดับ
มาก ( x̄  = ๔.๔4  ), สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.42 ) และอาหาร      
มีความเหมาะสม มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.22 ) ตามล าดับ 

 ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ด้านความรูค้วามเขา้ใจ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน ระดบัความส าคญั 

๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๓.51 ๐.98 มาก 

๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลงั การอบรม 4.62 ๐.๕1 มากที่สุด 

 

จากด้านความรู้ความเข้าใจ แสดงค่าเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x̄  = 4.62 ) ระดับความส าคัญเรียงล าดับดังนี้  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม           
มีความส าคัญในระดับมากที่สุด ( x̄  = 4.62) และความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม มีความส าคัญในระดับ
มาก ( x̄  = ๓.51 ) ตามล าดับ 

 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ คา่เฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน ระดบัความส าคญั 

๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

๔.52 ๐.๕7 มากที่สุด 

๒. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ๔.50 ๐.๕6 มากที่สุด 

๓. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ๔.46 ๐.61 มาก 

 

จากด้านการน าความรู้ไปใช้ แสดงค่าเฉลี่ยด้านการน าความรู้ไปใช้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x̄  = ๔.52 ) ระดับความส าคัญเรียงล าดับดังนี้  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้มีความส าคัญในระดับมากที่สดุ ( x̄  = ๔.52 ), มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้  
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มีความส าคัญในระดับมากที่สดุ ( x̄  = ๔.50 ), และคาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีความส าคัญใน

ระดับมากที่สดุ ( x̄  = ๔.46 ) ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของโครงการฝึกงานอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ในการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นมีทั้งหมด ๕ ระดับ คือ 

ระดบัความพงึพอใจ 
    มากที่สุด  มีค่าเป็น  ๕ 
    มาก   มีค่าเป็น  ๔ 
    ปานกลาง  มีค่าเป็น  ๓ 
    น้อย   มีค่าเป็น  ๒ 
    น้อยที่สุด  มีค่าเป็น  ๑ 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหร์ะดบัความพึงพอใจและแปลผลข้อมลูดงันี้ 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๕๐   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

สญัลักษณท์ี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูสญัลักษณท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหข์้อมลู 
ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

X    แทน   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
S.D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะหรือขอ้คิดเหน็ 
 สรปุขอ้เสนอแนะ 
- ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ดีต่อองค์กร ในการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานและการ

เสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กรและเห็นควรจัดโครงการ/กิจกรรมแบบนี้ทุกปีและควรเพ่ิมเนื้อหาการฝึกอบรม
เกี่ยวกับวิชาการความรู้สลับกิจกรรมสันทนาการ  

- วิทยากรมีความรู้ความสามารถและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ดีและควรให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาแต่ละกอง 

- ในเรื่องสถานที่การจัดฝึกอบรม เห็นว่าไกลเกินไปและควรจัดหาและควรจัดรถที่ใช้ในการเดินทางให้มี
คุณภาพและปลอดภัยด้วย 

- ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมากควรมีการแจ้งและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานที่ และการควบคุมพฤติกรรมอันจะมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

     
ประมวลภาพกจิกรรม 

โครงการฝกึอบรมสัมมนาและศกึษาดงูานคณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการ และพนกังานจา้ง 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 

ระหวา่งวนัที ่19 – 24 พฤษภาคม 25๖2 ณ จงัหวดัจนัทบรุี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

พิธเีปิดโครงการฝึกอบรมสมัมนาฯ การบรรยาย “การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี” 
โดย นายนิพนธ ์ คนขยัน  นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดบึงกาฬ 

 

 

           

               
 
 
 



 

               
 
 

               
 
 

               
 
 
 
 
 



 
“การเพิ่มประสทิธภิาพในการท างาน เพือ่ความเปน็เลิศขององคก์ร” 

โดย นายนพอนันต์ รักษาศรี  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล และทีมงานวิทยากร  
วันที่  21 พฤษภาคม 2562 (เช้า )  

               
 
 

      
 
 

               
 
 
 



 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

               
 
 
 



 
 
 
 

            
 
 
 

      
 
 
 

               
 



 
 
 
 

                 
 
 
 

                 
 
 
 

                  
 



 
 
 
 

               
 
 
 

               
 
 

               
 
 



 
 
 
 

               
 
 
 

                
 
 
 

                
 



 
 
 
 

               
 
 
 

               
 
 
 
 

               



 
 
 
 

               
 
 
 

               
 
 
 

               
 



 
 

“การเพิ่มประสทิธภิาพในการท างาน เพือ่ความเปน็เลิศขององคก์ร” 
โดย นายนพอนันต์ รักษาศรี  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล และทีมงานวิทยากร  

วันที่  21 พฤษภาคม 2562 (บ่าย)  

                      
 
 

               
 
 
 

               
 



 
 
 

                
 

กิจกรรม Walk Ralk 
 

 
 

 
 

               



 
 
 
 

                
 
 
 

               
 
 

 
 



 
 

               
 

               
 
 

               
 
 



 

               
 
 

               
 
 

 
 
 
 



 
 
 

                         
 

              

 
 



 
 

                            

               
 

               
 
 
 
 



 

               
 
 

               
 
 

 
 
 



 
 

               
 

               
 

               
 
 
 



 

               
 
 

               
 
 
 

 
 
 
 
 



               

               

               

               
 
 



 

               
 

               

 



               

               

               

               



               

               

               

               
 
 
 



               

               

               

               
 
 
 



               

               

               

               
 
 
 



ศึกษาดูงาน 
ณ โครงการศนูย์พฒันาไมผ้ลตามพระราชด ารจิันทบรุ ีบ้านทุ่งโตนด ต าบลท่าหลวง อ าเภอทา่มะขาม จงัหวดัจนัทบรุี 

ที่มาของโครงการ 
ก่ออเกิดจากในปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชด าริว่า “ในอนาคตจะมี
การขยายการท าสวนผลไม้เพ่ิมขึ้นอีกจ านวนมาก ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนมาก จ านวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่ง
ปี  จนเกิดน้ าไหลหลากท่วมจังหวัดจันทบุรี เป็นประจ า แต่ฤดูแล้งจะขาดน้ า” จึงมีพระราชกระแสรับสั่ ง                  
“ให้คณะท างานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ส ารวจพ้ืนที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนไม้ผล
ซึ่งมีล าคลองพาดผ่าน พ้ืนที่ ในอ าเภอมะขาม จ านวน 109 ไร่ เพ่ือเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กไว้
เป็นตัวอย่างต่อมาในปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด าริกับคณะท างานโครงการพัฒนาตาม
พระราชด าริ “ให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผล ให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสวนผลไม้ จ านวน 60 ไร่ สระเก็บน้ า จ านวน 12 ไร่ และพ้ืนที่ว่างเปล่าจ านวน 37 ไร่ 
เพ่ือท าการศึกษา ทดลองทางการเกษตร” 

ที่ตั้งของโครงการ 

ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 ต าบลท่าหลวง อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 109 ไร่ 

สิ่งที่น่าสนใจภายในโครงการ 

          ถึงแม้ว่าจะเป็นสวนผลไม้ธรรมดา แต่ก็เป็นสวนผลไม้ที่มีบรรยากาศสวยงาม มีสระน้ าธรรมชาติ ร่มรื่นไปด้วย
แปลงผลไม้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเงาะ, มังคุด, ทุเรียน, ล าไย, สละ, และลองกอง โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์โบราณ 
ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองของจังหวัดจันทบุรี 

                 

 

 

 

 

 

 

 

          และยังมีการเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา รวมทั้งชันโรง แมลงตระกูลผึ้งที่เป็นทั้งผู้ช่วยผสมเกสรผลไม้ และเป็นแหล่ง
ผลิตน้ าผึ้งให้ได้ชมกันด้วย 



                                                           

          โดยเฉพาะในช่วงฤดูผลไม้ ทางโครงการฯ จะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมและชิมผลไม้ปลอดสารพิษกันสด ๆ ถึงในสวน 
ถ้าลูกไหนสุกงอมก าลังกิน ก็จะสามารถเด็ดสด ๆ จากต้นกินกันได้เลย โดยไม่ต้องกลัวเรื่องของสารเคมี ใครที่ชอบกิน
ผลไม้จะต้องถูกใจ ด้วยรสชาติผลไม้ที่นี่จะมีความหวานหอมมากกว่าที่อ่ืน ๆ เพราะมีการดูแลรักษาอย่างพิถีพิถันท า
การเกษตรแบบอินทรีย ์100% 
สิ่งที่พิเศษมาก ๆ ของที่นี่ ก็คือ มีการผสมพันธุ์ทุเรียนส าเร็จ และกรมวิชาการเกษตร ได้รับรองให้เป็นพันธุ์แนะน า เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2549 โดยมีด้วยกันทั้งหมด 9 สายพันธุ์ ดังนี้ 

1. พันธุ์จันทบุรี 1  ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ชะนี กับพันธุ์พ่อหมอนทอง 
    ลักษณะเด่น 

 อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ระหว่าง 99-110 วัน หลังดอกบาน 
 น้ าหนักผลปานกลาง ระหว่าง 2.65-3.61 กิโลกรัม 
 ความหนาเนื้อประมาณ 0.89 เซนติเมตร 
 น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลประมาณ 21.83 % 
 เมล็ดลีบประมาณ 40.23 % 
 ผลกลม ทรงผลสวย มีกลิ่นอ่อนมาก 
 เนื้อสีเหลืองสวยสม่ าเสมอ 
 รสชาติดี หวานมาก มันปานกลาง เนื้อละเอียดมาก 
 การสุกของเนื้อสม่ าเสมอ เมื่อสุกเนื้อไม่เละ 
 อายุการเก็บรักษาหลังเก็บเก่ียวนาน (เนื้อคงสภาพได้นาน) 
  

 

 

2. พันธุ์จันทบุรี 2 ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ชะนี กับพันธุ์พ่อพวงมณี 

   ลักษณะเด่น 



 อายุการเก็บเกี่ยวสั้นรหว่าง 91-100 วัน หลังดอกบาน 
 น้ าหนักผล ระหว่าง 1.52-2.27 กิโลกรัม 
 ความหนาเนื้อประมาณ 0.92 เซนติเมตร 
 น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลประมาณ 15.88 % 
 เมล็ดลีบประมาณ 3.17 % 
 ผลมีขนาดเล็ก รูปทรงรี ออกดอกเร็ว ติดผลง่าย 
 รสชาติดี หวานและมันมาก 
 เนื้อสีเหลืองส้ม ละเอียด และเหนียวปานกลาง 

 

 

3. พันธุ์จันทบุรี 3 ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ก้านยาว กับพันธุ์พ่อชะนี 

         ลักษณะเด่น 
 อายุการเก็บเกี่ยวสั้นระหว่าง 87-109 วัน หลังดอกบาน 
 น้ าหนักผลปานกลาง ระหว่าง 2.54-3.67 กิโลกรัม 
 ความหนาเนื้อประมาณ 1.05 เซนติเมตร 
 น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลประมาณ 21.78 % 
 เมล็ดลีบประมาณ 7.84 % 
 ผลกลม ออกดอกเร็ว ติดผลง่าย ทรงผลสวย 
 รสชาติดี หวานและมันมาก มีกลิ่นแรง 
 เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียด และเหนียวปานกลาง 

 

 

 

4. พันธุ์จันทบุรี 4 ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ก้านยาว กับพันธุ์พ่อหมอนทอง 
               ลักษณะเด่น 



 อายุการเก็บเกี่ยวปานกลางระหว่าง 112-116 วัน หลังดอกบาน 
 น้ าหนักผลปานกลาง ระหว่าง 2.50-3.00 กิโลกรัม 
 ความหนาเนื้อประมาณ 1.11 เซนติเมตร 
 น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลประมาณ 27.05 % 
 เมล็ดลีบประมาณ 28.76 % 
 ผลกลมรี ออกดอกง่าย ติดผลดี ทรงผลสวย มีกลิ่นอ่อน 
 รสชาติดี มันมากกว่าหวาน 
 เนื้อละเอียดและเหนียวมาก เมื่อสุกเนื้อไม่เละ 
 อายุการเก็บรักษาหลังเก็บเก่ียวนาน (เนื้อคงสภาพได้นาน) 
 อาการแกน เต่าเผา ไส้ซึมน้อย 

 

5. พันธุจ์นัทบรุ ี5 ลูกผสมของกา้นยาวผสมปล่อยตามธรรมชาติ 
      ลักษณะเด่น 

 อายุการเก็บเกี่ยวสั้นระหว่าง 100-109 วัน หลังดอกบาน 
 น้ าหนักผล ระหว่าง 3.21-3.42 กิโลกรัม 
 ความหนาเนื้อประมาณ 1.20 เซนติเมตร 
 น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลประมาณ 25.35 % 
 เมล็ดลีบประมาณ 28.07 % 
 ผลกลม ออกดอกง่าย ผิวผลดี ทรงผลสวย 
 รสชาติดี มันมากกว่าหวาน 
 เนื้อสีเหลืองสวยสม่ าเสมอ 

 

           
6. พันธุ์จันทบุรี 6 ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ก้านยาว กับพันธุ์พ่อหมอนทอง 

              ลักษณะเด่น 



 อายุการเก็บเกี่ยวปานกลางระหว่าง 112-118 วัน หลังดอกบาน 
 น้ าหนักผลปานกลาง ระหว่าง 3.10-3.50 กิโลกรัม 
 ความหนาเนื้อประมาณ 1.05 เซนติเมตร 
 น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลประมาณ 31.38 % 
 เมล็ดลีบประมาณ 21.63 % 
 ผลกลมแป้น ทรงผลสวย เนื้อสีเหลืองอ่อน 
 รสชาติดี หวานและมันปานกลาง 
 เนื้อละเอียดมาก เหนียวปานกลาง เมื่อสุกเนื้อไม่เละ 
 อายุการเก็บรักษาหลังเก็บเก่ียวนาน (เนื้อคงสภาพได้นาน) 
 อาการแกน เต่าเผา ไส้ซึมน้อย 

 

7. พันธุจ์นัทบรุ ี7 ลูกผสมระหวา่งพนัธุ์แม่กา้นยาว กบัพนัธุ์พอ่ชะนี 
    ลักษณะเด่น 

 อายุการเก็บเกี่ยวสั้นระหว่าง 90-113 วันหลังดอกบาน 
 น้ าหนักผลผานกลาง ระหว่าง 1.76-2.83 กิโลกรัม 
 ความหนาเนื้อประมาณ 0.95 เซนติเมตร 
 น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลประมาณ 19.50% 
 เมล็ดลีบประมาณ 10.00% 
 ผลกลมรี ทรงผลสวย 
 รสชาติดี มันมากกว่าหวาน 
 เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียดปานกลาง 

 

           
8. พันธุ์จันทบุรี 8 ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ชะนี กับพันธุ์พ่อหมอนทอง 

              ลักษณะเด่น 



 อายุการเก็บเกี่ยวปานกลางระหว่าง 110-117 วัน หลังดอกบาน 
 น้ าหนักผลปานกลาง ระหว่าง 1.92-2.45 กิโลกรัม 
 ความหนาเนื้อประมาณ 1.46 เซนติเมตร 
 น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลประมาณ 38.83% 
 เมล็ดลีบประมาณ 69-89% 
 เนื้อสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นอ่อน 
 รสชาติดี หวานและมันปานกลาง 
 เนื้อละเอียดมาก เมื่อสุกเนื้อไม่เละ 
 เปลือกบาง เนื้อหนา เมล็ดลีบสูง 

 

9. พันธุ์จันทบุรี 9 ลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่ชะนี กับพันธุ์พ่อหมอนทอง 
               ลักษณะเด่น 

 อายุการเก็บเกี่ยวยาวระหว่าง 137-139 วัน หลังดอกบาน 
 น้ าหนักผล ระหว่าง 3.33-3.53 กิโลกรัม 
 ความหนาเนื้อประมาณ 1.30 เซนติเมตร 
 น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลปนะมาณ 19.01% 
 เมล็ดลีบประมาณ 41.16% 
 ออกดอกง่าย ติดผลดี ทรงผลสวย 
 เก็บเก่ียวผลผลิตปลายฤดู 
 รสชาติดี มันมากกว่าหวาน 
 เนื้อสีเหลืองอ่อน ละเอียดปานกลาง 
 เมื่อสุกเนื้อไม่เละ 

 

 



 
 

                    
 

                    
 

               



 

 

               

                 

   

                     

 

 


