กําหนดการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุมสํานักงานใหญ สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
-------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
ลงทะเบียน – รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
พิธีเปดโดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาษาพูดกับภาษาเขียน : ใชตางกันอยางไร
ในหนังสือราชการ”
โดย ดร.พรสุดา อินทรสาน ผอ.โรงเรียนบานรักภาษาไชยปราการ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “คําทับศัพท : ภาษาตางประเทศในภาษาไทย”
โดย ดร.พรสุดา อินทรสาน ผอ.โรงเรียนบานรักภาษาไชยปราการ
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการใชราชาศัพทในหนังสือราชการ”
โดย ดร.พรสุดา อินทรสาน ผอ.โรงเรียนบานรักภาษาไชยปราการ
วันศุกรที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐” ชวงที่ ๑
-ความหมาย
-ชนิดของหนังสือ
-หนังสือภายนอก
-หนังสือภายใน
-หนังสือประทับตรา
-หนังสือสั่งการ
-หนังสือประชาสัมพันธ
-หนังสือที่เจาหนาทีท่ ําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
-หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ
-หนังสือเวียน
-หนังสือภาษาตางประเทศ
โดย อาจารยชูพงศ ธนพรหมาวิวัฒน รองปลัดเทศบาลตําบลบานกลาง
อําเภอเมืองฯ จังหวัดลําพูน และอาจารยพิเศษหลายสถาบันการศึกษา

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

วันเสารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

-๒พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐” ชวงที่ ๒
-การรับและสงหนังสือ
-การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ
-มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง
-ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวย
โปรแกรมการพิมพในเครือ่ งคอมพิวเตอร”
โดย อาจารยชูพงศ ธนพรหมาวิวัฒน รองปลัดเทศบาลตําบลบานกลาง
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการเขียนหนังสือภายใน - ภายนอก”
โดย อาจารยดํารงคชัย ไชยมงคล นิติกรชํานาญการ
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝกปฏิบตั ิ “การเขียนหนังสือภายใน”
ฝกปฏิบตั ิ “การเขียนหนังสือภายนอก”
โดย อาจารยดํารงคชัย ไชยมงคล นิติกรชํานาญการ

วันอาทิตยที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
ฝกปฏิบตั ิ “การเขียนรายงานการประชุม”
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ฝกปฏิบตั ิ “การเขียนหนังสือสั่งการ – ประกาศ – คําสั่ง”
โดย อาจารยดํารงคชัย ไชยมงคล นิติกรชํานาญการ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
สรุปการฝกอบรม-ตอบคําถาม
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
พิธีปดการฝกอบรม / มอบวุฒิบตั ร
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
เวลา ๑๖.๐๐ น.
เดินทางกลับภูมิลาํ เนา
หมายเหตุ.-

กําหนดการและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
รับประทานอาหารวางเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.
*** ผูเขาอบรมตองนําโนตบุคมาดวย (รับเพียง ๔๐ คนเทานั้น)

