
 
 
 
 

รายงานผลโครงการฝกึอบรมสมัมนาเพื่อพฒันาบคุลากร 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

“การเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน เพือ่ความเป็นเลศิขององคก์ร” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งวนัที ่ 6 – 8 มิถนุายน 25๖2 
ณ โรงแรมเดอะวนั อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 

จดัท าโดย 

ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดับงึกาฬ 
ฝา่ยบรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดับงึกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

“การเพิม่ประสิทธภิาพในการท างาน เพือ่ความเปน็เลศิขององคก์ร” 
1. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในหลายด้าน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้
สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้การบริการ
ประชาชนและเป็นการพัฒนาบุคลากรได้เรียนรู้  ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กอปรด้วยปัจจุบันการปฏิบัติงานของบุคลากรมีปริมาณและมีความซับซ้อนมากขึ้น การท างานจึง
ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทีมเพ่ือคุณภาพของงาน แต่ในสภาพปัจจุบันทุกคนไม่มีเวลาพอที่จะมาทบทวน 
ปรับปรุงพัฒนางานและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันดังนั้นจึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมาร่วมกันฝึกอบรม
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของงานขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจทักษะ ตลอดจน มีความคิด
สร้างสรรค์ ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับการบริการประชาชนที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและความส าคัญใน
การให้บริการประชาชน 
  3. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สร้างความเข้าใจและบทบาท
ในการด าเนินงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
  4. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้พัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝัง
จิตส านึกทั้งต่อองค์กรต่อผู้อ่ืนต่อตนเองและสาธารณะเพ่ือมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
ส าคัญ 
  5. เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ของตนเองมีผลต่อการเพ่ิมพูนประสิทธิผลขององค์กร 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

4. วิธีด าเนินการ 
  4.1 ประชุมคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการกอง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมวางแผนการ
ด าเนินการ 
  4.2 คณะท างานจัดท าแผนการด าเนินงานและจัดท าโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4.3 คณะท างานก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม 
4.4 ส านักปลัดฯ ด าเนินการตามโครงการฯ  
 

/4.วิธีด าเนินการ... 
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5. งบประมาณ 
  โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 หน้า 24 ข้อ 3.๓.๖) 
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ตั้งไว้ จ านวน ๒,000,000.- บาท  

6. เป้าหมาย 
จ านวน  157  คน  ประกอบด้วย 

  1. คณะผู้บริหาร 
  2. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
  3. พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
  4. วิทยากร 
  5. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง     

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

  ระหว่างวันที่  6 – 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะวัน อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะ ให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนเป็นการพัฒนา
ทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตส านึกทั้งต่อองค์กรต่อผู้อ่ืนต่อตนเองและสาธารณะเพ่ือมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นส าคัญและสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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ก าหนดการ 

โครงการฝกึอบรมสมัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดับงึกาฬ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 
“การเพิ่มประสทิธภิาพในการท างาน เพื่อความเปน็เลศิขององคก์ร” 

ระหวา่งวนัที ่6 – 8 มิถนุายน 25๖2 
ณ  โรงแรมเดอะวนั อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562  
เวลา 08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน   
เวลา 08.30 - 09.00 น.  พิธีเปิด   
เวลา 09.00 - 10.45 น.    ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับการพัฒนาการอยู่ร่วมกัน 
เวลา 10.45 - 12.00 น.   การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.00 - 15.30 น.   การสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดี 
เวลา 15.30 - 16.30 น.   กิจกรรมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ (innovation 1) 
เวลา 16.30 - 18.00 น.   พักผ่อน / ตามอัธยาศัย 
เวลา 18.00 - 19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 - 22.00 น.   กิจกรรมพลังแห่งการดูแลกันส าหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดี 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562   
เวลา 07.00 - 08.30 น.   รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 - 10.45 น.   กิจกรรมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ (innovation 2) 
เวลา 10.45 - 12.00 น.   ทักษะการสื่อสารส าหรับการเป็นหัวหน้างานและทักษะการสื่อสารที่ดีในองค์กร 
เวลา 12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 15.30 น.   การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
เวลา 15.30 - 16.30 น.  ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
เวลา 16.30 - 18.00 น.  พักผ่อน / ตามอัธยาศัย 
เวลา 18.00 - 19.00 น .  รับประทานอาหารเย็น  
เวลา 19.00 - 22.00 น.  กิจกรรม/ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 
เวลา 07.00 - 08.30 น.           รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 - 10.45 น.  กิจกรรมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ (innovation 3) 
เวลา 10.45 – 12.00 น.  ทักษะการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา 13.00 - 14.45 น. กิจกรรมการสร้างเสริมสร้างจิตส านึกในองค์กร 
เวลา 14.45 - 16.30 น.  กิจกรรมอ าลา/สรุปกิจกรรม/พิธีปิด/มอบใบประกาศนียบัตร 

การแต่งกาย วันที่ 6,7,8 มิ.ย. 62 ใส่เสื้อสีเหลือง 
หมายเหตุ  เวลา  10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     เวลา  14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

    เวลา 18.00 – 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น 
    **ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ*์* 

/รายชื่อ... 
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รายชื่อผูเ้ขา้รว่มโครงการฝกึอบรมสมัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดับงึกาฬ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 
“การเพิ่มประสทิธภิาพในการท างาน เพื่อความเปน็เลศิขององคก์ร” 

ระหวา่งวนัที ่6 – 8 มิถนุายน 25๖2 ณ โรงแรมเดอะวนั อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 
คณะผู้บริหาร 

1. นางชื่น  ชัยสุววรณ  เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
2. นายสุระพงษ์  ศรีปิยะพันธุ์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   

(ผู้สังเกตการณ์) 

ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เสนาะเสียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  

ส านักปลัดฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวภัศราพร  โสภากุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
5. นางอัจฉราภรณ์ ขลิบบุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
6. นายกิจการ  แคหอม   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
7. นายยุทธนา  ค้ าพันธุ์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาวกนกลักษณ์  เนตรจันทร์ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
9. นางสาวฐาปนี  จันทนา  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   
10. นายยุทธชัย  คุณธรรม  พนักงานขับรถยนต์ 
11. นายมรรษพร  ช านาญค้า  พนักงานขับรถยนต์ 
12. นายธิติทัศน์  มูลราช   คนงานทั่วไป 
13. นายมงคล  เสียงใส   คนงานทั่วไป 
14. นางสะไบทอง  พันธุสันต์  คนงานทั่วไป 
15. นางสุรัตน์ชะฎา  ทักษิณ  คนงานทั่วไป 
16. นางสาวฉลอง  ทานะราช  คนงานทั่วไป 
17. นายศรารักษ์  คูคานนอก  คนงานทั่วไป 
18. นายสวาท  ปราเทือง   ภารโรง 
19. นายกิติพงษ์  กองสมบัติ  ภารโรง 
20. นางสาวสมปอง  กองกาญจน์  แม่บ้าน   
21. นางสาวอรอนงค์  ล้านพุฒ  แม่บ้าน 
22. นายวทัญญู  สุวรรณเวียง  ยาม 
23. นายกิ่ง  ดาราษี   ยาม 
24. นายเผ่าไท  โคตรัตน์   ยาม 
25. นายสาธิต  นุเคราะห์กัน  ยาม 

ส านักปลดัฯ ฝา่ยนติิการและการพาณชิย์ 
26. นายวัฒนพงษ์  น้ าใส   นิติกรช านาญการ 
27. จ่าเอกนิรันดร  พลภักดี  นิติกรปฏิบัติการ 
28. นางสาวยุพิน  พุทธาผา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
29.นายสิทธิพร  สวัสดิ์ละคร  ผู้ช่วยนิติกร 
30. นางสาวสุกัญญา  แสนอุบล  ผู้ช่วยนิติกร 
31. นายอมรรัตน์  ผลาชิต  คนงานทั่วไป 
32. นายประทีป  สุรทัด   คนงานทั่วไป 

/นายวิทยา... 
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33. นายวิทยา  อินทิวงศา  คนงานทั่วไป 
34. นายสุริยัน  ครองยุทธ  คนงานทั่วไป 
35. นายอ านาจ  ทาบึงกาฬ  คนงานทั่วไป 
36. นายนพพร  ค าพิสัย   คนงานทั่วไป 

ส านักปลดัฯ ฝา่ยพฒันาสงัคม 
37. นางจริญญาภรณ์  ศรีสวา่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
38. นายสุนทร  สมสวย   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
39. นายศุภกานต์  อ่อนศรี  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
40. นางสาวดาราพร  ประเสริฐสังข์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
41. นางสาวคณาลักษณ์ ทุมพะลา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
42. นางสาวนรินทร์  หอมสมบัติ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
43. นางสาวฐาปนี  คุณประทุม  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
44. นางสาวจันทร์จิฬา  มูลราช  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
45. นางสาวพรพักตร์  สกุลกล้า  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
46. นางสาวจิตรนภา  คนขยนั    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
47. นายสุดแดน  เคยสนิท  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
48. นางสาวอุมาพร  ทองค า  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป    
49. นางสาวนรินทร์รัตน์  แพงงา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

กองกจิการสภาฯ 
50. นายประทีป  ภูทองบ่อ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
51. นางสาวรัชนีย์  กุลแสนเต่า  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
52. นางฤทัยรัตน์  วงค์ภูมี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
53.นายอลงกรณ์  สุทธิสอน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
54. จ่าอากาศเอกอุทัย  ตอพิมพ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
55. นางนิภาพร  ปัญญาทิพย์  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
56. นายคมกฤช พลฤทธิ์   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
57. นางสาวสิรารัตน์  เกตุธานี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
58. นายพสิษฐ์  ศรีอาจ   พนักงานขับรถยนต์ 
59. นางสาวจิราภรณ์  เบ็ญมาตร  คนงานทั่วไป 

กองแผนและงบประมาณ 
60. นายทศพร  รายา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
62. นางสาวธนารักษ์  วิเศษยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
63. นายบัญญัติ  โภคาเพ็ชร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
64. นางภัทรานิษฐ์  ใจศิริ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองคลงั 
65. นางสาวนิภาพร  ลโีสภา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
66. นางสาวละอองดาว  อ่อนศรี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
67. นางสาววรรณนิศา  ฤทธิ์ภู  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
68. นางสาวสิรินวรีร์  ภาษีสวัสดิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
69. นางสาวนาตยา  ศรีประสงค์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

/นางบังอร... 
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70. นางบังอร  โพธิสว่าง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
71. นางสาวธิดารัตน์  ทองพันธ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
72. นางสาววารี  ไชยเพชร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

กองชา่ง    
73. นายชัยรัตน์  ยะนะโชต ิ  นายช่างโยธาอาวุโส 
74. นายวิชัย  ศรีบุญวงษา  นายช่างโยธาอาวุโส 
75. นายเสวก  ฮังจี้จู้   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
76. นายสุเมธ  ดวงเกต ุ   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
77. นายนที  ต้นเตย   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
78. นายอนุพงษ์ โสภาเวทย์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน

 79. นายสุวิทย์  มาลา   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
80. นายสว่าง  สุดโยธา   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
81. นายบริบูรณ์  เสนา   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
82. นายทอนศรี  สุวรรณการ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
83. นายสุภาพ  โง้นทา   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
84. นายบุญมี  สุวรรณการ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
85. นายธีระศักดิ์  เพ็งวัน   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
86. นายธงชัย  แสนอุบล   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
87. นายชิติสรรค์  ภูระบัตร  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
88. นางสาวแสงเทียน  โพธิชยั  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
89. นายศุภกร บุดดาหลู่   พนักงานขับรถยนต์ 
90. นายจีระพันธ์  หาญค าหล้า  พนักงานขับรถยนต์ 
91. นายนาตาชา  แสงกล้า  คนงานทั่วไป 
92. นายสุนันท์  คุณประทุม  คนงานทั่วไป 
93. นางสาวพรสุดา  แพงสะละ  คนงานทั่วไป 
94. นายวีระ  ริมไธสง   คนงานทั่วไป 
95. นายมิตรชัย  ทาบึงกาฬ  คนงานทั่วไป 
97. นางสาวศรันยา  กาญปัญญา  คนงานทั่วไป 
98. นางสาวสมฤทัย  วันตา  คนงานทั่วไป 
99. นายภูมิชาติ  แก้วน า   คนงานทั่วไป 
100. นางสาวพรประภา แสงสุวรรณ คนงานทั่วไป 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
101. จ่าเอกปรารภ  อารีรักษ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
102. จ่าเอกพยุง  ธรรมสาร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
103. นายพงษ์ศิริ  โพทุมทา  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
104. นางสาวกรรณิกา  สมพินิจ  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
105. นางสาวปานไพลิน  ปัทมเวษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
106. นางสาวชรินทร์ทิพย์  พันตรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
107. นางสาวบุษราคัม  ทะนา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
108. นายอัศวพล  สนิทกลาง  พนักงานขับรถยนต์ 
 

/นายธงชัย... 
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109. นายธงชัย  น้ าใส   พนักงานขับรถยนต์ 
110. นางสาวศิริลักษณ์  บุญโท  คนงานทั่วไป 

กองพสัดฯุ 
111. นายบัญญัติ   มาศงามเมือง  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
112. นางดาวิกา  ชูล ี   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
113. นายวรรณกร  วรโชติปรมี  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
114. นายนิภัทร์  จันทร์รวม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
115. นางสาวสธุิดา  พลภักดี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
116. นางสาวพนิดา  ก้อนสี    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
117. นางสาวศิรินภา  ค าบญุเรือง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หนว่ยตรวจสอบ   
118. นางสาวมาลา  พรมอาด  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
119. นายสายันต์  สุขโสม  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
120. นางสาวจันทร์สุดา  วรกา  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

เจ้าหนา้ที่ทีเ่กีย่วข้องในการด าเนนิโครงการ 
 121. นางสุจิตรา  ลุนอุบล  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 122. นายชินทัต แก้วกล้า  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 123. นางสาวสดใส  ศรีจูม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 124. นางสาวบรรดล  ลุนอุบล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 125. นายเชาวลิต ฝ่ายขันธ์  นิติกรช านาญการ 
 126. นางสาวพรทิพย์  สุวรรณไชยรบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 127. นางสาวฐานิศรา มูลสุวรรณ  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 128. นายจ านงค์  เสียภัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 129. นางสาวปัทมา  พุฒซ้อน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 130. นางสาวชลชญา  แสนบุญศิริ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 131. นายศักดินันท์  ภักดีสุจริต  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 132. นางสาวสุดชาฎา  เพ็งทอง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 133. นางสาวศิริพร  แสงนคร  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 134. นางนุชนาฏ  ฝ่ายขันธ ์  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 135. ว่าที่ร.ต.ศิวพงษ์  สมบูรณ์พรรณ ผู้ช่วยนิติกร 
 136. นางศันสนีย์  โพธิ์บึงกาฬ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 137. นางสาวนิลุบล  ดาจง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 138. นายพลากร  เมืองฮาม  พนักงานขับรถยนต์ 
 139. นางสาวสุพัตรา  ลุนอุบล  คนงานทั่วไป 
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วิทยากร 
140. นายนพอนันต์  รักษาศรี 
141. นายภารดร  สอนรอด 
142. นางสาวชวพร  รุ่งสุวรรณสกุล 
143. นายสมาน ถวิลกิจ 
144. นายธเนศวร  เส็งสาย 
145. นางสาวปวริศา  ชูชัย 
146. นางกฤติยาณี  ยื่นกระโทก 
147. นายนิรันดร  ผานิจ 
148. นายสินธุ  พนมมาศ 
149. นางสาวศิรินันท์  นาสิงห์ 
150. นางสาวดลยา  ภูเทียมศรี 
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แบบประเมินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือ่พฒันาบคุลากร 

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดับงึกาฬ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 
“การเพิ่มประสทิธภิาพในการท างาน เพื่อความเปน็เลศิขององคก์ร” 

ส านักปลัดได้จัดท าข้ึนเพ่ือประเมินความพึงพอใจของคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพ่ือจะได้น าผลการประเมินที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นใน
ปีงบประมาณต่อไป แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น 

ตอนที่ ๑ ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 น าข้อมูลทั่วไปมาวิเคราะห์ผลโดยแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ปรากฏผลการประเมิน 

ตารางที่ ๑.๑  
 

 

 

 

    

จากตารางที่ ๑.๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๑๖ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๒ และเป็นเพศหญิง จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ ตามล าดับ 
ตารางที ่๑.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ ๑.๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๑๖ คน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๕๙ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๐.๙ รองลงมาอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๒๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๒,ระหว่างอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี 
จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗ และอายุมากกว่า ๕๐ ปี จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ ตามล าดับ 

 

 

 

/แบบประเมิน... 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย ๖๔ ๕๕.๒ 

หญิง ๕๒ ๔๔.๘ 

รวม ๑๑๖ ๑๐๐ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

อายุ ๒๐ – ๓๐ ป ี ๒๕ ๒๑.๖ 

อายุ ๓๑ – ๔๐ ป ี ๕๙ ๕๐.๙ 

อายุ ๔๑ – ๕๐ ป ี ๒๗ ๒๓.๓ 

มากกว่า ๕๐ ปี ๕ ๔.๓ 

รวม ๑๑๖ ๑๐๐ 
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ตารางที ่๑.๓  
 

ระดบัการศกึษาการ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 45 38.8 

ปริญญาตรี 66 56.9 

สูงกว่าปริญญาตรี 5 4.3 

รวม ๑16 ๑๐๐ 

 

จากตารางที่ ๑.๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑16 คน ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 66 คน 
คิดเป็นร้อย 56.9 รองลงมาระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 และระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย 4.3 ตามล าดับ 

ตารางที ่๑.๔ 

สถานภาพการรบัราชการ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 37 31.9 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 47 40.5 

พนักงานจ้างทั่วไป 32 27.6 

รวม ๑16 ๑๐๐ 

 

จากตารางที ่๑.๔ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑16 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔0.5 รองลงมาเป็นข้าราชการ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ ๓1.9 และพนักงานจ้างทั่วไป     
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ ๒7.6 ตามล าดับ  

ตารางที่ ๑.๕ 
 

 

 

 

 

 

 

จากตาราที่ ๑.๕ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑16 คน ส่วนใหญ่อายุราชการระหว่าง ๑ – ๕ ปี   จ านวน 58 
คน คิ ด เป็ นร้ อยละ  ๕0 .0  รองลงมาอายุ ร าชการน้ อยกว่ า  ๖  –  ๑๐  ปี  จ านวน  33  คน คิ ด เป็ น                                               
ร้อยละ 28.4 , อายุราชการระหว่าง น้อยกว่า ๑ ปี จ านวน ๑7 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.7 และอายุราชการมากกว่า 
๑๐ ปีขึน้ไป จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.9 ตามล าดับ 

/ตอนที่ 2... 

อายรุาชการ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า ๑ ปี 17 14.7 

๑ – ๕ ป ี 58 50.0 

๖ – ๑๐ ป ี 33 28.4 

มากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป ๘ ๖.9 

รวม ๑16 ๑๐๐ 
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ตอนที่ ๒ ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือความเป็นเลิศขององค์กร” การวิเคราะห์
ข้อมูลความพึงพอใจของโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นมี
ทั้งหมด 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 

ตารางที ่๒.๑ 

จากตารางที่ ๒.๑ แสดงค่าเฉลี่ยด้านวิทยากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด        
( x̄  = ๔.55 ) ระดับความส าคัญเรียงล าดับดังนี้ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน มีความส าคัญใน
ระดับมากท่ีสุด ( x̄  = ๔.55 ),ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา/การใช้สื่อ/ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความส าคัญในระดับ
มาก ( x̄  = ๔.46 ),การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมและด าเนินกิจกรรม มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.44 ) 
มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.๔4 ), การตอบข้อซักถามในการ
ฝึกอบรม มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.3๗ ) และการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ มีความส าคัญในระดับมาก         
( x̄  = ๔.35 ) ตามล าดับ  

/ตารางที่ 2.2... 

ด้านวทิยากร X S.D. ระดบัความส าคญั 

๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ๔.55 ๐.๕9 มากที่สุด 

๒. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา/การใช้สื่อ/
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

๔.46 ๐.๕9 มาก 

๓. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรมและด าเนิน
กิจกรรม 

๔.44 ๐.58 มาก 

๔. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ๔.๔4 ๐.๕9 มาก 

๕. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ๔.35 ๐.72 มาก 

๖. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ๔.37 ๐.๖9  มาก 
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ตารางที ่๒.๒ 

ด้านสถานที ่/ ระยะเวลา / อาหาร X S.D. ระดบัความส าคญั 

๑. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ๔.37 ๐.63 มาก 

๒. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๔1 ๐.6๔ มาก 

๓. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ๔.28 ๐.70 มาก 

๔. อาหาร มีความเหมาะสม  ๔.48 3.77 มาก 

 

จากตารางที่ ๒.๒ แสดงค่าเฉลี่ยด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญอยู่
ในระดับมาก ( x̄  = ๔.๔8 ) ระดับความส าคัญเรียงล าดับดังนี้ อาหาร มีความเหมาะสม มีความส าคัญในระดับมาก    
( x̄  = ๔.๔8 ), ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.๔1 ), สถานที่สะอาดและ
มีความเหมาะสม มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.37 ) และระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม            
มีความส าคัญในระดับมาก ( x̄  = ๔.๒8 ) ตามล าดับ 

ตารางที่ ๒.๓ 

ด้านความรูค้วามเขา้ใจ X S.D. ระดบัความส าคญั 

๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๓.43 ๐.๘9 มาก 

๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลงั การอบรม 4.59 ๐.๕๑ มากที่สุด 

 

จากตารางที่ ๒.๓ แสดงค่าเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x̄  = ๔.59 ) ระดับความส าคัญเรียงล าดับดังนี้ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรมมีความส าคัญใน
ระดับมากที่สุด ( x̄  = ๔.59 ) และความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม มีความส าคัญในระดับมาก               ( 
x̄  = ๓.43 ) ตามล าดับ 

ตารางที ่๒.๔ 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ X S.D. ระดบัความส าคญั 

๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

๔.50 ๐.๕6 มากที่สุด 

๒. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ๔.45 ๐.๕6 มาก 

๓. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ๔.30 ๐.62 มาก 

 
 
 
 
 
 

/ตารางที่ 2.3... 
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จากตารางที่ ๒.๓ แสดงค่าเฉลี่ยด้านการน าความรู้ไปใช้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x̄  = ๔.50 ) ระดับความส าคัญเรียงล าดับดังนี้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้       
มีความส าคัญในระดับมากที่สุด ( x̄  = ๔.50 ), มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ มีความส าคัญใน
ระดับมากที่สุด ( x̄  = ๔.45 ), และคาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ มีความส าคัญในระดับมากที่สุด     
( x̄  = ๔.30 ) ตามล าดับ 

ตารางที ่๒.๔  

ค่าเฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 𝐗 S.D. ระดบัความส าคญั 

๑.ดา้นวิทยากร ๔.44 ๐.50 มาก 

๒.ดา้นสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร ๔.41 1.06 มาก 

๓.ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ๔.๐1 ๐.๕9 มาก 

๔.ดา้นการน าความรูไ้ปใช ้ ๔.๔6 ๐.48 มาก 
 

จากตารางที่ ๒.๔ แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ด้านการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับความส าคัญมาก     
มีค่าเฉลี่ย ( x̄  = ๔.46 ) รองลงมา ด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย ( x̄  = ๔.๔4 ) , ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร       
มีค่าเฉลี่ย ( x̄  = ๔.41 ) และด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย ( x̄  = ๔.๐1 ) ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น 
ตารางที่ 3.1 

 

/ตารางที่ 2.3... 

ข้อเสนอแนะหรอืข้อคิดเหน็ จ านวน รอ้ยละ 

ไม่เสนอแนะหรือข้อคิดเห็น 94 ๘๑ 

ขอบคุณค่ะที่ท าให้เกิดโครงการดีๆนี้ขึ้น ท าให้คนที่ไมเคยให้เคยร่วมมือใดๆเลยได้มีส่วนร่วมกล้า
แสดงออก มากข้ึน ขอบคุณค่ะ 

๑ 0.9 

กิจกรรมดีมากค่ะ ๑ ๐.9 

เป็นประโยชน์ในการปรับใช้ในการท างานมาก ๑ ๐.9 

เห็นควรจัดกิจกรรมอบรมในวันปกติที่ไม่ใช่วันหยุด เนื่องจากวันหยุดมีภารกิจครอบครัว ไม่สะดวกท่ี
จะมาร่วมกิจกรรมได้ 

๑ ๐.9 

ท าต่อไป ดีที่มีการฝึกอบรมแบบนี้ ท าให้เรารู้จักกันมากข้ึนเข้าใจกันมากขึ้นและสามัคคีกันมากขึ้น ๑ ๐.9 

มีความประทับใจ ได้ความรู้หลายอย่าง มีความสุขที่ได้อบรมและประสบการณ์ดีๆ ๑ ๐.9 

สนุกมากๆ อยากให้จัดอีกบ่อย ๑ ๐.9 

ประทับใจการอบรมในครั้งนี้ ๑ ๐.9 

เป็นโครงการที่ดีอยากให้จัดทุกปี ๑ ๐.9 
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จากตารางที ่๓.๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑16 คน ส่วนใหญ่ไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น          จ านวน 
94 คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.0 และมีข้อเสนอหรือข้อคิดเห็น จ านวน ๒2 คน คิดเป็นละ 19.0 ตามล าดับ 

  

ข้อเสนอแนะหรอืข้อคิดเหน็ จ านวน รอ้ยละ 

อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในหน่วยงานจัดขึ้นอีกเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างงมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

๑ ๐.9 

ได้รับความรู้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จได้ ควรมีการจัดโครงการ
ทุกปีงบประมาณ 

๑ ๐.9 

อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไป นอกจากจะเที่ยวอย่างเดียวหรือมีการฝึกอบรม อยากให้มีกิจกรรม
สัมมนาให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ สร้างความสุขให้พนักงาน
เขม็แข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อไป 

๑ ๐.9 

เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ได้ชัดเจน ได้ร่วมแสดงความคิดแสดงความสามารถ ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ที่ท า
ให้คนในองค์กรเดียวกันได้รักสามัคคีกันยิ่งข้ึน 

๑ ๐.9 

ควรแทรกเนื้อหาในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ก.พ.และระเบียบ ๑ ๐.9 

การฝึกอบรมเข้าปฏิบัติการเช่นนี้จะช่วยสร้างเสริมความเข้าใจ ปลุกจิตส านึกให้รักองค์กร เพ่ือน
ร่วมงาน เห็นควรให้มีกิจกรรมนี้ตลอดไป 

๑ ๐.9 

ได้ประโยชน์มากและดีที่สุด ๑ ๐.9 

ดีมาก ควรเผยแผ่การอบรมแบบนี้ต่อไปโลด ๑ ๐.9 

ได้ความรู้ดีดี ๑ ๐.9 

อยากให้จัดอีก (ในบึงกาฬ) ๑ ๐.9 

อยากให้มีการอบรมแบบนี้บ่อยขึ้นเพ่ือความสัมพันธ์ขององค์กร ๑ ๐.9 

ได้ประโยชน์มากและดีที่สุด ๑ ๐.9 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
ประมวลภาพกจิกรรม 

โครงการฝกึอบรมสัมมนาเพื่อพฒันาบุคลากร 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 
“การเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน เพือ่ความเป็นเลศิขององคก์ร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
พิธเีปดิโครงการฝกึอบรมสมัมนาเพื่อพฒันาบุคลากร 

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดับงึกาฬ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2 
“การเพิ่มประสทิธภิาพในการท างาน เพื่อความเปน็เลศิขององคก์ร” 

ระหวา่งวนัที ่6 – 8 มิถนุายน 25๖2 ณ โรงแรมเดอะวนั อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 
 

 

               
ความแตกต่างระหว่างบุคคลกบัการพัฒนาการอยูร่ว่มกันและการสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ีในการท างาน 

โดย อาจารยน์พอนันต ์และทมีงาน 

               
 
 
 
 



         

      

      

               
 
 



                   

     

      
 

      
 



   

   

     

      
 
 



      

      

      
 
 

       



       

      

      
 

      



                          

                            

               
 
 

               



               

               

               

      
 

 



บรรยายหัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดี" 
และกจิกรรมสรา้งทีมงานใหแ้ข็งแกรง่และมปีระสทิธภิาพ (innovation 1) 

      

      

               

               



               

                

               

               
 
 



กิจกรรมพลังแห่งการดูแลกันส าหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดี 

               

               

               

               
 



กิจกรรมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ( innovation 2)  
และทกัษะการสื่อสารส าหรบัการเปน็หวัหนา้งานและทักษะการสือ่สารทีด่ีในองคก์ร 

               

               

               

                 



ทักษะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร และทักษะการควบคุมอารมณ์ 

 
 

           

               

               



กิจกรมม walk rally 

 

              

              

                       
 



 
 

               

               

               

 



 
 

               

               

              

                                      



 

              

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                

               

               

 



               

               

               

               
 
 



               

              

              

              
 

 



กิจกรรม/ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร 
 

                                                  

               

                

                



               

               

               

               
 
 



               

               
ทักษะการสร้างขวัญและก าลงัใจในการท างาน 

               

               
 



               
 

               

               

               
 



               

                  

               

               
 
 



กิจกรรมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ( innovation 3) 
และทกัษะการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

               

               
กิจกรรมการสรา้งเสรมิสรา้งจติส านกึในองค์กร 

                

                



               

              

              

               
 

 



พิธีปิด/มอบใบประกาศนียบัตร 

 

               

               

              
                    


