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สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
25 ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการร่าง/เขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมถึงหน่วยงาน
ภายนอก โต้ตอบหน่วยงานภายใน เสนอผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการประชุม
วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานธุรการยุคใหม่”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรม จานวน ๑ ชุด (สามารถดาวน์โหลดโครงการได้ทาง www.eto.ku.ac.th/dla )
๒. บัญชีรายการสิ่งของที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ จานวน ๑ ชุด
ด้วย สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทาโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักการ
ร่าง/เขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมถึงหน่วยงานภายนอก โต้ตอบหน่วยงานภายใน เสนอผู้บังคับบัญชา
การใช้ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เทคนิคการเขียนโครงการ
ฝึ ก อบรม/จั ด งานต่ า งๆ และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารงานธุ ร การยุค ใหม่ ” ขึ ้น จ านวน ๗ รุ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่างหนังสือและงานธุรการให้แก่ บุคลากร
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้เชิญ จากสานักงานปลัดสานักนากกััมนนรัแลล แกันสงงสสัมนกาัปกรังง้องงิม่น มาบรรยายให้ความรู้
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
รุ่นที่ ๒ วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.กรุงเทพฯ
รุ่นที่ ๓ วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
รุ่นที่ ๔ วันที่ 5 - 7 มกราคม 256๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๕ วันที่ 12 - 14 มกราคม 256๑ ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ ๖ วันที่ 19 - 21 มกราคม 256๑ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒6 - 28 มกราคม 256๑ ณ โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
โดยมี ค่า ลงทะเบี ย น ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้ เข้ ารับการอบรมสามารถเบิ กค่าลงทะเบียนได้เต็ม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๐ ๑๑๒๑
โทรสาร ๐-๒๙๔๒ ๘๘๓๐

บัญชีรายการสิ่งของที่มอบใหสําหรับผูเขารวมการอบรม
1. คูมือรวมกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

Power Point

สมุดปากกา

2. กระเปาหนังคุณภาพดี สวยหรู (สีดํา) ( จํานวน 1 ใบ/ทาน )

3. เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาว (สีดํา) เนื้อผาดี ดานในซับดวยผารมสีดํา (ตามรูป) ( จํานวน 1 ตัว/ทาน )

***สําหรับ อปท. ใดที่มีผูสมัครลงทะเบียนเขารวมอบรม จํานวนตั้งแต 3 ทานขึ้นไป/รุน สถานที่เดียวกัน
(ตางหลักสูตร นับรวมกันได)
รับฟรี กระเปาเดินทาง สุดเก!!
เพิ่มอีกทานละ 1 ใบ

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “หลักการร่าง/เขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมถึงหน่วยงานภายนอก โต้ตอบหน่วยงานภายใน
เสนอผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานธุรการยุคใหม่”
..................................................................................................................

๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จั ดทาโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรหลักการร่าง/
เขียนหนังสือราชการฯ ในช่วงกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นั้น ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากบุคลากรท้องถิ่นเข้า
ร่วมอบรมเป็นจานวนมาก และเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้กับการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับด้วยบทบาทหน้าที่และ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจักต้องมีการติดต่อ / หารือ / ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ เช่น อาเภอ จังหวัด กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ กานันผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน โดยผ่านช่องทางของ
หนังสือราชการในการนาสาร/ส่งสาร เพื่อสื่อความหมาย ความต้องการ หรือใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกัน แต่ในปัจจุบันปรากฏว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง มีการเขียนหนังสือราชการติดต่อหน่วยงานภายนอกโดยใช้ภาษาราชการ ไม่ถูกต้อง
หรือใช้ภาษาไม่เหมาะสม หรือใช้หนังสือราชการผิดรูปแบบ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
บางครั้ง ก็เขียนหนังสือวกวน เรียงลาดับเนื้อหาไม่ถูกต้อง เนื้อหาไม่ครบถ้วน คลุมเครือ ไม่ชัดเจน สื่อความหมายไม่ตรง
กับที่ตนเองต้องการ ทาให้หน่วยงานภายนอกที่ติดต่อด้วยไม่เข้าใจเนื้อหา สับสนในเนื้อหา แปลความหมายผิด ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติราชการ รวมถึงการร่างหนังสือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาซึ่งอ้างเรื่องเดิม ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อเสนอ
ไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน ทาให้ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลไม่เพียงพอประกอบในการตัดสินใจ/หรือบางครั้งก็ส่งผลให้การ
ตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได้ ทั้งนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก พนักงาน/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนบรรจุ
แต่งตั้ง ก็จะมีการเข้าปฏิบัติงานประจาสานัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย/งาน ทันที โดยมิได้ผ่านการอบรมการร่าง/เขียนหนังสือราชการ
การใช้ภาษาราชการ หรือความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญก่อน แต่ใช้วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมขององค์กรที่ทาตามๆ กันมา
ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้อง อันที่จริงแล้ว งานร่างหนังสือเป็นงานที่มีความสาคัญและจาเป็นสาหรับ ทุกๆ ตาแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ร่างหรือระดับผู้บริหารที่มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโดยเฉพาะการร่าง/เขียนโครงการต่างๆ บุคลากรท้องถิ่นยัง
ขาดความรู้และทักษะในการเขียน เช่น การร่างหลักการและเหตุผลให้อยู่ในอานาจหน้าที่ การกาหนดวัตถุประสงค์ให้ตอบ
โจทย์โครงการ การกาหนดกิจกรรมซึ่งเป็นตัวกาหนดค่าใช้จ่ายของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อปูองกันมิให้ถูก
ทักท้วงเรียกเงินคืนจากหน่วยตรวจสอบ
ประกอบกับในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนมากมักมิได้ให้ความสาคัญกับงานธุรการ โดยมองว่าเป็นเพียง
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการรับ-ส่งหนังสือ ไม่มีความสาคัญ แต่แท้จริงแล้ว งานธุรการเปรียบเสมือนตัวฟันเฟืองอันเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรที่ขาดไม่ได้ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนองค์กรในการปฏิบัติงาน นอกจากจะทาหน้าที่ในการดาเนินงานด้านสารบัญ การจัดเก็บ/
ค้นหาเอกสาร การจัดเตรียมการประชุม การให้บริการ คอยจัดการเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการทางาน เบิกจ่ายวัสดุ
เครื่องมือ เครื่องใช้สานักงาน แล้ว งานธุรการยังทาหน้าที่ช่วยในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างสานัก/กอง/ส่วน/ฝุาย/งาน
รวมทั้งองค์กรภายนอก อีกทั้ง เป็นหน่วยสนับสนุน ประสานงาน คอยช่วยเหลือในการทางานของทุกๆ ฝุาย ดังนั้น หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีหน่วยงานธุรการที่มีสมรรถนะและศักยภาพในการทางานสูง มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของหน่วยงาน ก็ย่อมที่จะส่งผลให้องค์กรนั้นมีการ
ทางานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวขึ้น
๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีการร่าง/เขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้ภาษาราชการ
วิธีการจด/เขียนรายงานการประชุม เทคนิคในการเขียนโครงการต่างๆ และวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบัญ
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีการ/เทคนิคในการบริหารงานธุรการยุคใหม่
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๔ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายตาของหน่วยงานภายนอก
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๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
๓.๑ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ปลัด / รองปลัด / หัวหน้าสานักปลัด / ผอ.สานัก/กอง/ส่วน /หัวหน้าฝ่าย/งาน
๓.๓ ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง/เขียนหนังสือ การจด/เขียนรายงาน
การประชุม เขียนโครงการต่างๆ หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
๓.๔ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓.๕ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ / รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว / ผู้ที่ผู้บริหารเห็นสมควรให้เข้าร่วมอบรม
๓.๖ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ
๓.๗ ข้าราชการครู / พนักงาน / ลูกจ้างสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560
รุ่นที่ ๒ วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
รุ่นที่ ๓ วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560
รุ่นที่ ๔ วันที่ 5 - 7 มกราคม 256๑
รุ่นที่ ๕ วันที่ 12 - 14 มกราคม 256๑
รุ่นที่ ๖ วันที่ 19 - 21 มกราคม 256๑
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒6 - 28 มกราคม 256๑

ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมเอเชียชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ณ โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

๕. รูปแบบการจัดอบรม
เป็ นการบรรยายให้ ความรู้ และซักถามแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเกี่ยวกับเนื้อหาที่บรรยายและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.วิทยากรในการฝึกอบรม
จากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘. คณะทางาน
๑. รศ.ชูเกียรติรักซ้อน
๒. รศ.สุวสิ า พัฒนเกียรติ
๓. นางสาวจุฑามาศ รักชุม
๔. บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป
๕. บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯคณะ
๖. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมฯ
๗. บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์
๘. นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

๙. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครและชาระค่าลงทะเบียนได้ที่
ฝ่ายฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือ
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : ks-training
หรือ E-mail: kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งมาที่ ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖)
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๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจานวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อกาหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสื อคู่มือ กระเป๋าหนัง อาหารกลางวั นอาหารว่างเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ
สาหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม
๑๑. การชาระค่าลงทะเบียน
เมื่อสมัครแล้วกรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณ ที่ทาการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี
“เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
รุ่นที่ ๑ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม 2560
รุ่นที่ ๒ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม 2560
รุ่นที่ ๓ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม 2560
รุ่นที่ ๔ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๔ มกราคม 256๑
รุ่นที่ ๕ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม 256๑
รุ่นที่ ๖ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ มกราคม 256๑
รุ่นที่ ๗ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม 256๑
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินใบนาฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนาหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ
ในวันลงทะเบียน
กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเป็นรายหลักสูตร และโปรดระบุชื่อหลักสูตร
ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วย
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาเงินสดมาชาระค่าลงทะเบียน
ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กาหนดการ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “หลักการร่าง/เขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมถึงหน่วยงานภายนอก โต้ตอบหน่วยงานภายใน
เสนอผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานธุรการยุคใหม่”
…………………………………………………………………………..
วันที่หนึ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาหนังสือราชการ การเขียนโครงการต่างๆ และ
ปัญหาในการบริหารงานธุรการ
วันที่สอง

โดย... วิทยากรจาก สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบระเบียบโดยตรง

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบัญ
- รูปแบบของหนังสือราชการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
- หนังสือราชการคืออะไร
- ประเภท/ชนิดของหนังสือราชการ
- บันทึก กับ หนังสือภายใน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- สาเนาคู่ฉบับจะต้องมีครุฑหรือไม่ อย่างไร
การจด/เขียนรายงานการประชุม
- วิธีการจด/เขียนรายงานการประชุม
- เทคนิคในการจับประเด็น เพื่อจดรายงานการประชุม
- เทคนิคในการจัดทารายงานการประชุม
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในงานธุรการ
- งานธุรการกับความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการ
- คุณสมบัติของพนักงานธุรการมืออาชีพ
- เรื่องสาคัญที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการต้องรู้
- การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน
- การวิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความสาคัญ การบริหารเวลา
- งานธุรการกับภารกิจในฐานะหน่วยสนับสนุน
- การบริหารงานธุรการยุคใหม่
รูปแบบการจัดสานักงาน
- การจัดสานักงานโดยใช้หลัก ๕ ส.
รูปแบบและการพิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ของสานักนายกฯ
- การพิมพ์หนังสือภายนอก ภายในด้วยคอมพิวเตอร์ (รูปแบบที่ถูกต้องล่าสุด)
การจัดระบบการบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
- ปัญหา / ข้อผิดพลาดที่พบอยู่เสมอในการจัดเก็บเอกสาร และแนวทางแก้ไข
- การจัดระบบงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อแนะนาในการจัดเก็บเอกสารเพื่อประหยัดงบประมาณ
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การสื่อสารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานธุรการ
- ความหมายและความสาคัญของการสื่อสาร
- เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร
เทคนิคการติดต่อประสานงานและการให้บริการ
- ความหมายและประโยชน์ของการประสานงาน
- การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน/การสร้างความประทับใจ/หลักการให้บริการ
วันที่สาม

โดย... วิทยากรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศิลปะการร่างหนังสือ/เขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสม
- หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง/เขียนหนังสือราชการแต่ละประเภท
- การร่างรายละเอียดหนังสือให้เรียงตามลาดับเนื้อหา
- การใช้ภาษาราชการ ในการร่างหนังสือ
- การร่างหนังสือราชการในส่วนของการเลือกใช้คาขึ้นต้น เช่น “ด้วย” “ตามที”่ ให้ถูกต้อง
- การร่างหนังสือราชการในส่วนของการเลือกใช้คาลงท้าย เช่น “จึงเรียนมาเพื่อทราบ”
“จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ” ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างไร
- การร่างหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา การสรุปข้อเท็จจริง การยกหลักกฎหมาย การเสนอความเห็น
- การร่างหนังสือหารือไปยังอาเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- การร่างหนังสือชี้แจง สตง. กรณีถูกทักท้วงเรียกเงินคืน
- การร่างหนังสือโต้ตอบ/ประสานงาน กับหน่วยงานภาครัฐภายนอก
- การร่างหนังสือโต้ตอบ/ประสานงาน กับหน่วยงานภาคเอกชน
- การร่างหนังสือโต้ตอบ/ประสานงาน กับ สานัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย ภายในของ อปท. เอง
- การร่างหนังสือถึงกานันผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ ฯลฯ
- ศิลปะในการร่างหนังสือให้ถูกต้องและถูกใจผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานภายนอก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศิลปะการเขียนโครงการจัดอบรม / ดูงาน / จัดงานต่างๆ
หลักการพื้นฐานในการเขียนโครงการ
- องค์ประกอบของโครงการ
- การกาหนดรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบโครงการ
- การกาหนดกิจกรรมในตัวโครงการ
วิธีการเขียนโครงการ (เฉพาะเรื่อง)
- การเขียนโครงการจัดอบรมบุคลากรของ อปท./บุคคลภายนอก เช่น อสม. กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ
- การเขียนโครงการดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ
- การเขียนโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ งานเฉลิมพระเกียรติ งานวันเด็ก งานวันบัณฑิตน้อย
- การเขียนโครงการจัดงานแข่งขันกีฬา งานปีใหม่ งานลอยกระทง งานสงกรานต์
- การเขียนโครงการจัดงานประเพณีประจาท้องถิ่น
เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/ดูงาน/การจัดงานต่างๆ
- เทคนิคในการเขียนโครงการให้สอดรับกับอานาจหน้าที่ของ อปท.
- เทคนิคในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับชื่อโครงการ
- เทคนิคในการกาหนดกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ : ๑) กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. / บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
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หลักสูตร “หลักการร่าง/เขียนหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมถึงหน่วยงานภายนอก โต้ตอบหน่วยงานภายใน
เสนอผู้บังคับบัญชา การใช้ภาษาราชการ การจด/เขียนรายงานการประชุม วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
เทคนิคการเขียนโครงการฝึกอบรม/จัดงานต่างๆ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานธุรการยุคใหม่”
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ...............................................................................ตาบล...............................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......................... .............
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................(โปรดระบุรุ่นที่สมัคร)
 รุ่นที่ ๑ วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร. 043 - 519009
 รุ่นที่ ๒ วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.กรุงเทพฯ โทร. ๐๒ - ๙๙๒๖๙๙๙ ต่อ ๗๒๒๔
 รุ่นที่ ๓ วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี โทร. ๐๓๒ - ๔๗๓๒๒๒ - ๕
 รุ่นที่ ๔ วันที่ 5 - 7 มกราคม 256๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0๕๓ - ๒๒๒๐๙๙
 รุ่นที่ ๕ วันที่ 12 - 14 มกราคม 256๑ ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. ๐๔๒ - ๒๔๐๔๔๔
 รุ่นที่ ๖ วันที่ 19 - 21 มกราคม 256๑ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. ๐๔๕ - ๓๕๒๙๐๐
 รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒6 - 28 มกราคม 256๑ ณ โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075 - 317666
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail...................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๒. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๓. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
ในการอบรมครั้งนี้ ผู้จัดได้แจกของที่ระลึก เป็นเสื้อแจ็คเก็ต โปรดระบุ Size เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการอบรมเอง
(Size M รอบอก 40 นิ้ว) (Size L รอบอก 42 นิ้ว) (Size XL รอบอก 44 นิ้ว) (Size 2XL รอบอก 46 นิ้ว)
อาหาร  อาหารมุสลิม  อาหารทั่วไป

( ลงชื่อ )...............................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(...............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
การชาระเงิน
โอนเงิน : สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ชื่อบัญชี “เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
หมายเหตุ : การชาระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาเงินสดมาชาระ
ค่าลงทะเบียน ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : ks-training
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕ และ ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๖)

