
หัวข้อที่ ๔ กิจกรรมเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีชัยนาท
ส่วนบริหารทั่วไป

เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน

กลมเกลียว สมัคร สมาน สามัคคี

เม่ืออยู่รวมกัน ต้องรักใคร่

2564



เอกสารสรุปกิจกรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด)

เกณฑ์การวัด เอกสารสรุปกิจกรรมปีล่าสุด ที่หน่วยงานได้ด าเนินการ เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ 7  
เท่านั้น โดยใส่ข้อมูลให้ครบทุกหัวข้อ หากข้อใดตามแบบฟอร์มไม่มีข้อมูล ให้ระบุว่า “ไม่ม”ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ “ร่วมใจ ร่วมรักษาต้นไม้”

“การท่ีจะให้งานประสานกันนั้นมีหลักส าคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน 
ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องท างานด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลส าเร็จในการท างานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าส่ิงอื่น”

เกณฑ์การวัด

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

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี 9
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
10 กุมภาพันธ์ 2522



เอกสารสรุปการจัดกจิกรรมเสรมิสร้างความผูกพนัของบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพการจัดกิจกรรมปีล่าสุดที่ด าเนินการ (ไม่เกิน 2 รูป ปรับขนาดเพ่ือให้จัดลงกรอบที่ก าหนดได้)

ข้อดีจากการกิจกรรม ปี พ.ศ.2563 ข้อเสียจากการกิจกรรม ปี พ.ศ.2563

1. กิจกรรมที่ด าเนินการก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
หน่วยงานที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท า

2. สร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรภายในหน่วยงานในด้านบทบาทและ
ความส าคัญก่อให้เกิดความสามัคคี

3. เป็นการเพ่ิมแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน และมีวิสัยทัศน์  ในการ
ด าเนินชีวิต

4. ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน

- เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ทั้งหมด เน่ืองจากช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
เจ้าหน้าท่ีติดภารกิจในหน้าท่ีที่รับผิดชอบเร่งด่วน จึงไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป

1. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ืองทุกปี
2. ควรจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลงานส าคัญต่างๆ หรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่
3. ควรจัดกิจกรรมที่มีมิติด้านความผูกพัน การมีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเกิดปฏิสัมพันธ์และสร้าง teamwork ในการ

ท างานซึ่งจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมจากท้ังเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกิจกรรม “ร่วมใจ ร่วมรักษาต้นไม้”    ปี พ.ศ.2563



เกณฑ์การวัด

รายงานการประชุม การคัดเลือกกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
โดยต้องมีมติการคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน พร้อม
เหตุผลการคัดเลือกในมติท่ีประชุม การจัดท ารายงานการประชุมต้องเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย        
งานสารบรรณ

ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ได้จัดประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕64 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน ๒๕64
ณ ห้องประชุม ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ช้ัน 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท

ในการประชุมดังกล่าว ท่ีประชุมได้รับทราบแนวทางวิธีประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรในหน่วยงาน ว่าจะต้องเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพัน หรือการสร้างขวัญก าลังใจของ
บุคลากรเพื่อท าให้เกิดความผูกพันในองค์กรและมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลกรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งท่ีประชุมมีมติคัดเลือกกิจกรรมเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์สัมพันธ์” เหตุผลการคัดเลือก เนื่องจากเป็น
กิจกรรมท่ีจัดอยู่ภายในศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท และมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

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

รายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน ๒๕64 





ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
จัดประชุม ครั้งที่ 3/2564

เพ่ือพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรในหน่วยงาน















ข้อมูลความรู้ การซักซ้อมรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ

https://chainat.treasury.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/m_document/625/45504/file_download/8067cc30572b0bb2337f938a14be0065.pdf




ภาพประกอบ
การประชุมประจ าเดือน คร้ังที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน ๒๕64 ณ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท



เกณฑ์การวัด

รายละเอียดโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร จ านวน 1 โครงการ (เขียนเป็นรูปแบบ
โครงการ) ระบุแหล่งท่ีมาของเงินในการจัดกิจกรรม ห้ามใช้เงินงบประมาณ และเงินของทางราชการ ยกเว้น
เงินรางวัลท่ีได้รับจัดสรรให้หน่วยงานด าเนินโครงการต่าง ๆ หรือเงินสนับสนุนในรูปแบบอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเงินของ
ทางราชการ

ตามมติท่ีประชุมส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ครั้งท่ี 3/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน ๒๕64          
ณ ห้องประชุมส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ท่ีประชุมมีมติคัดเลือกกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรใน
หน่วยงาน ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ สัมพันธ์” เหตุผลการคัดเลือก เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีจัดอยู่ภายในศูนย์
ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท และมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ 
สัมพันธ์" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างมิติด้านความผูกพันการมีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และความพึงพอใจแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน
4. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรภายในหน่วยงาน
5. เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ของประเทศชาติสืบไป

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

“…ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจ าเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษา และต้อง
น ามาใช้อยู่สม่ าเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันท างาน ด้วยความต้ังใจดี ด้วยความสามัคคี ความรู้
ความสามารถ และความคิด ท่ีสร้างสรรค์ งานก็ส าเร็จสมบูรณ์ งดงาม ตามประสงค์ทุกอย่าง” 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๙ 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม งานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐





เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ี
ชัยนาทไ ด้รั บเ งิน รางวั ลจากโครงการประกวด        
การพัฒนาองค์กรดีเด่น จึงได้น าเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงาน 





เกณฑ์การวัด

การจัดส่งหลักฐานต่าง ๆ เช่น เอกสาร ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการให้คะแนน    
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้

แสดงถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน

ระดับ คะแนน

ดีมาก 7.1 - 8

ดี 5.1 - 7

ปานกลาง 4.1 - 5

ต่่า 0 - 4

โดยการจดักิจกรรมซ่ึงแสดงถึงความผูกพันในระดับดีมาก หน่วยงานต้องแสดงหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย     
คลิปวีดีโอ เอกสาร ที่เก่ียวข้องในการด่าเนินการ เป็นต้น ให้สื่อถึงความผูกพัน การช่วยเหลือซ่ึงกันละกัน ความรัก 
ความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ ในการด่าเนินกิจกรรมได้อย่างชัดเจน

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

ส่านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ชัยนาท ได้จัดท่าโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี
เป้าหมาย ดังนี้

1. จัดกิจกรรมสักการะศาลเทพารักษ์ประจ่าศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท
2. จัดกิจกรรมท่าบุญ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และท่าความสะอาดบริเวณลานวัด ณ              

วัดห่อทองค่า
3. จัดกิจกรรมสรงน้่าพระ
4. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ด้วยการละเล่นพ้ืนบ้าน โดยประยุกต์รูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับยุคสมัย     

ซึ่งการจัดกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมาย สามารถติดตามได้จากคลิป VDO และรูปภาพประกอบ



ก าหนดการจัดกิจกรรม “ธนารักษ์ สัมพันธ์”

09 : 00 – 09 : 30 น.  

10 : 30 – 11 : 30 น.  

12 : 00 – 13 : 00 น.  

14 : 00 – 14 : 30 น.  

14 : 45 – 15 : 30 น.  

- กิจกรรม สักการะศาลเทพารักษ์ ประศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง 
จังหวัดชัยนาท

- กิจกรรม ท่าบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และท่าความ
สะอาดบริเวณลานวัด ณ วัดห่อทองค่า

- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ส่านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ชัยนาท

- กิจกรรม สรงน้่าพระ

- กิจกรรม สานสัมพันธ์ด้วยการละเล่น พ้ืนบ้าน

- ปิดงาน

วันศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องสักการะศาล
เทพารักษ์ /ศาลเจ้าท่ี ประจ่าศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท



ภาพประกอบกิจกรรม การสักการะศาลเทพารักษ์ประจ่าศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท 
เพื่อขอพรส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เพื่อสร้างขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติงานตามความเช่ือและศรัทธาของเจ้าหน้าท่ี



ภาพประกอบกิจกรรม การสักการะศาลเทพารักษ์ประจ่าศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท 
เพื่อขอพรส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เพื่อสร้างขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติงานตามความเช่ือและศรัทธาของเจ้าหน้าท่ี



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ประกอบกิจกรรมท่าบุญ
ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดห่อทองค่า



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ประกอบกิจกรรมท่าบุญ
ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดห่อทองค่า



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ประกอบกิจกรรมท่าความสะอาด กวาด
ลานวัด ณ วัดห่อทองค่า



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ร่วมกันประกอบอาหารและจัดเตรียม
อาหารกลางวัน เพื่อรับประทานร่วมกัน “กินข้าวด้วยกัน กับ เพื่อนร่วมงาน สร้างทีมเวิร์ค ได้เหมือนกัน”



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและคงไว้ซ่ึงบรรยากาศท่ีดีของการท่างานร่วมกันอย่างมีความสุข



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ร่วมกันตกแต่งสถานท่ีและจัดดอกไม้ 
เพื่อสรงน่้าพระพุทธรูปประจ่าส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ประกอบกิจกรรมสรงน่้าพระพุทธรูป
ประจ่าส่านักงาน เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงาม    
ของไทยให้คงอยู่ต่อไป



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท ประกอบกิจกรรมสรงน่้าพระพุทธรูป
ประจ่าส่านักงาน เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงาม    
ของไทยให้คงอยู่ต่อไป



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “ปิดตาตีป๊ีบ” โดย
ประยุกต์รูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับยุคสมัย และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเน้นความสุข 
สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “ห่วงคล้องใจ” โดย
ประยุกต์รูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับยุคสมัย และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการท่างาน
เป็นทีมร่วมกันอย่างมีความสุข



ภาพประกอบกิจกรรม เจ้าหน้าท่ีส่านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งแป้งมหาสนุก” โดย
ประยุกต์รูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับยุคสมัย และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีเน้นเสริมสร้าง
ความรัก ความผูกพัน และสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน



เกณฑ์การวัด

ส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรในหน่วยงำนต่อกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำน 
(จัดส่งแบบสอบถำมท่ีได้ด ำเนินกำรส ำรวจแล้ว 1 ชุด)

ส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นท่ีชัยนำทด ำเนินกิจกรรมและประเมินผลกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมผูกพัน         
ในหน่วยงำน ภำยใต้โครงกำร “ธนำรักษ์ สัมพันธ์"  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยใช้แบบส ำรวจ
อิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) จ ำนวน 19 คน ซึ่งประกอบด้วย ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงช่ัวครำว

กำรใช้แบบส ำรวจอิเล็กทรอนิกส์ (Google Forms) เป็นกำรลดใช้กระดำษและเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วใน

กำรตอบแบบส ำรวจ ท้ังนี้ได้แนบตัวอย่ำงแบบส ำรวจท่ีได้ด ำเนินกำรส ำรวจเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 ชุด

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



เรียน ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว

ส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ชัยนำท ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมผูกพัน   
ในหน่วยงำน ภำยใต้โครงกำร “ธนำรักษ์ สัมพันธ์"  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในวันศุกร์ที่ 9 
เมษำยน 2564 เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินกิจกรรม จึงขอแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมกิจกรรม      
ตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจฯ ต่อกิจกรรมดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

โปรด Scan QR code เพ่ือตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจฯ













เกณฑ์การวัด

สรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มท่ี 8 
พร้อมตารางค านวณ โดยเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้

ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน

85 ขึ้นไป 2

80 – 84.99 1.8

70 – 79.99 1.6

60 – 69.99 1.4

ต่ ากว่า 60 1.2

ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาทได้น าข้อมูลสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน  
ในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ สัมพันธ์"  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากแบบส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ 
มาสรุปผลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด พร้อมตารางค านวณ ซึ่งผลการส ารวจฯ เฉล่ียร้อยละ 99.02 อยู่ในเกณฑ์การให้
คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

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



















เกณฑ์การวัด

บันทึกเสนอผู้บริหารทราบและลงนาม (ลงนาม ต้องมีลายเซ็นพร้อมวงเล็บช่ือ – สกุล  และต าแหน่ง) สรุปผล
การส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน ระบุร้อยละรวม ประโยชน์
ท่ีได้รับ ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป (หากมีเอกสารแนบ เมื่อรวมกับบันทึกแล้วไม่เกิน 3 หน้า) โดยใส่ข้อมูลให้
ครบถ้วน หากข้อใดไม่มีข้อมูล ให้ระบุว่า “ไม่ม”ี

ส่วนบริหารท่ัวไปได้สรุปผลส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพัน ในหน่วยงาน 
ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ สัมพันธ์"  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรม
ประโยชน์ท่ีได้รับ ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ และส่ิงท่ีต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป ให้ธนารักษ์พื้นท่ีชัยนาททราบและลงนาม

1. บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการน าเสนอกิจกรรม พร้อมคัดเลือกและ
เข้าร่วมกิจกรรม 

2. บุคคลากรภายในหน่วยงานได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและเสริมสร้างความผูกพันที่ดี
และได้มีโอกาสผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานที่เคร่งเครียด มีความสุข สนุกสนาน

3. บุคลากรได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
4. ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในหน่วยงาน

ประโยชน์ท่ีได้รับ

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง
- เพ่ิมเกมส์ และของรางวัล

- ไม่มี -
ข้อเสีย

- ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทุกปี
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม

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










