สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๑๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐ หมายเลขทะเบียน ๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๐-๙๙๓๐-๐๐๑๐๒-๓๒-๑ โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ เว็บไซต: www.get-u.org

ที่ สขท. ๔๑ / ๒๕๖๐
๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “หลักการคิดวิเคราะห หลักการใชภาษาไทย และงานสารบรรณใน
ราชการ”
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย ๑.เอกสารโครงการ
๒.กําหนดการฝกอบรม
๓.แบบตอบรับ
๔.แบบแจงการโอนเงินคาลงทะเบียน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ฉบับ
ฉบับ

ดวยสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย กําหนดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “หลักการ
คิดวิเคราะห หลักการใชภาษาไทย และงานสารบรรณในราชการ” ขึ้น จํานวน ๓ รุน ประกอบดวย
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองฯ จังหวัด
เชียงใหม รับสมัครถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา รับ
สมัครถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเพชรรัตนการเดนท อําเภอเมืองฯ จังหวัด
รอยเอ็ด รับสมัครถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อตองการเพื่อฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในระดับปฏิบัติการใหมีความรูความเขาใจ ในการใชภาษาไทย ที่ถูกตอง แมนยํา และเหมาะสม ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ อันเปนการเพิ่มทักษะใหเกิดความชํานาญในการเขียนหนังสือ
ราชการ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนตอไป
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหจากทานได
โปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ให ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ประเภททั่ วไป (สายงานเริ่ ม ต น จากระดั บ ๑ หรือ ๒ เดิ ม )
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ทุกตําแหนง เขารับการฝกอบรมตามโครงการ
ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ผู ป ระสงค เข า รั บ การฝ ก อบรมฯ สามารถส ง แบบตอบรั บ ไปที่ โ ทรสารหมายเลข ๐๕๓๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไอดีไลน @getu2553 พรอมโอนเงินคาลงทะเบียน
ลวงหนาคนละ ๓,๐๐๐ บาท ภายในระยะเวลาที่กําหนดขางตน เขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีโอนเงินไม
ทั น ภายในกํ า หนดสามารถนํ าเงิน สดหรื อเช็ ค สั่ งจ า ยในนาม “สมาคมข า ราชการส ว นท องถิ่ น แห งประเทศไทย” ไปชํ าระหน า งานได ) โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้
/ ทั้งนี้.....

-๒ทั้ ง นี้ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมฯสามารถเบิ ก จ า ยค า ลงทะเบี ย นจากต น สั ง กั ด ได ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท) สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก สามารถ
เบิกจายไดตามสิ ทธิตามนั ยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับหองพักสมาคมฯมิไดจัดเตรียม
ไวให ขอใหผูเขาอบรมติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่ โรงแรมที่จัดอบรม (กรุณาแจงดวยวาเปนโครงการอบรม
สัมมนาของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นฯ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔(เล็ก) ,๐๙๔-๗๐๗๘๐๔๒(แวว)
อีเมล getu2553@gmail.com
เฟสบุค www.facebook.com/getu2553
ID Line: @getu2553

โครงการฝกอบรม
หลักสูตร “หลักการคิดวิเคราะห หลักการใชภาษาไทยและงานสารบรรณในราชการ”
----------------------------------------

๑.หลักการและเหตุผล
ในการเขียนหนังสือราชการนอกจากจะตองใหถกู ตองตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณแลวยังจําเปนตองมีความชัดเจนถูกตองสมเหตุสมผล ตามหลักการใชภาษาไทย และ
ใชถอยคําภาษาที่ถูกตองชัดเจนเหมาะสมและสละสลวยนาอาน มีหลักการในการเขียนที่ชัดเจนการใช
ภาษาที่ถูกตอง ใหเหมาะสมกับบุคคล โอกาสและกาลเทศะ
นับตั้งแตป พ. ศ. 2546 เปนตนมาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะองคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล ไดมีการขยายกรอบอัตรากําลังขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่นจํานวนมาก เพื่อใหครอบคลุมภารกิจหนาที่ ที่ไดรับถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรมตางๆ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค สืบเนื่องจากการขยายกรอบอัตรากําลัง ที่รวดเร็วดังกลาว ทําให
บุ ค ลากรที่ เข าสู ร ะบบราชการ และเข า มาปฏิ บั ติ ห น าที่ ยั ง ขาดการแนะนํ า ให ค วามรู ค วามเข าใจ
เกี่ ย วกั บ การใช ภ าษาไทยในงานราชการ อย างทั่ ว ถึ ง และเพี ย งพอ อั น เป น เหตุ ให ง านหลายอย า ง
โดยเฉพาะหนังสือราชการ ผิดพลาด ขาดความถูกตองสมบูรณ ทําใหผูบังคับบัญชา ตองตรวจทาน
แกไข อยูบอยครั้ง ซึ่งสงผลใหเกิดความลาชา เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ขาดทักษะและความ
ชํานาญ ในการจัดทําเอกสาร ใหเปนไปตามหลักการใชภาษาไทยในราชการ
ฉะนั้น สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทยจึงไดจัดทําโครงการ หลักสูตร "หลักการคิดวิเคราะห หลักการใชภาษาไทย และงานสาร
บรรณในราชการ" เพื่อ ฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความรูความ
เขาใจ ในการใชภาษาไทย ที่ถูกตอง แมนยํา และเหมาะสม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ อันเปนการเพิ่มทักษะใหเกิดความชํานาญในการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน ตอไป
๒.วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล หลักการใช
ภาษาไทยในราชการแกเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับปฏิบตั ิการ
๒.๒)เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และความถูกตองในการใชภาษาไทยใหเปนไปตามหลักการใช
ภาษาไทยในทางราชการและงานสารบรรณ
๒.๓)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหเหตุผล และสรุปความ
หนังสือราชการไดอยางถูกตอง และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชนไดอยาง
สมบูรณ ประหยัดเวลา และงบประมาณ

๓.ที่ปรึกษาโครงการ
๓.๑)รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๒)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓.๓)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓.๔)ดร.อุบล ยะไวทยณะวิชัย ปลัดอบต.ดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
๔.ผูร ับผิดชอบโครงการ
-สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.วันเวลาและสถานที่ดาํ เนินการโครงการ
-รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหมภคู ํา อําเภอเมืองฯ
จังหวัดเชียงใหม
-รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา
-รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเพชรรัตนการเดนท อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
๖.เนื้อหาหลักสูตร จํานวน ๓๒ ชั่วโมง
๖.๑)หลักการใชภาษาไทยในราชการ รวม ๑๕ ชั่วโมง ประกอบดวย
1. พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตในภาษาไทย
2. ชนิดของคํา
2.1 ชนิดและหนาที่ของคํา
2.2 คําพอง
3. การสรางคํา
3.1 คําประสม
3.2 คําซ้ํา
3.3 คําซอน
3.4 คําสมาส
3.5 คําสนธิ
4. ประโยค
4.1 ลักษณะและประเภทของประโยคในภาษาไทย
4.2 การแตงประโยค
4.3 การเรียงประโยค

5. การใชคําและสํานวน
5.1 การใชคาํ ใหถกู ความหมาย
5.2 การใชคาํ ที่มีความหมายใกลเคียงกัน
5.3 การใชสาํ นวน
6. คําราชาศัพทและคําสุภาพ
6.1 การใชคําราชาศัพท
7. การอานและเขียนสะกดคํา
7.1 การอานคํา
7.2 การเขียนสะกดคํา
8. การอานเพื่อความเขาใจ
8.1 การอานจับใจความสําคัญ
8.2 การอานขยายความ
8.3 การอานตีความ
8.4 การอานสรุปความ
9.ทดสอบความรูกอนอบรมและหลังอบรม พรอมเฉลย-ตอบคําถาม
๖.๒)วิชาความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหและสรุปความทางคณิตศาสตร
รวม ๑๒ ชั่วโมง
๖.๓)วิชาการหลักในการใชภาษาไทยในงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
รวม ๓ ชั่วโมง
๖.๔)พิธีเปด-ปด รวม ๒ ชั่วโมง
๗.กลุมเปาหมายผูเขาอบรม รุนละ ๑๐๐ คน รวม ๓ รุน จํานวน ๓๐๐ คน ประกอบดวย
๗.๑)ขาราชการสวนทองถิน่ ประเภททัว่ ไป (สายงานเริ่มตนจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ เดิม)
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
๗.๒)พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางองคกรภาคเอกชน องคการมหาชน
ลูกจางโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือองคกรอืน่ ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือประชาชน
ทั่วไปทีม่ ีความสนใจ
๘.งบประมาณในการดําเนินงาน
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมเปนคาลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท สําหรับจายเปนคา
เอกสารประกอบการฝกอบรม คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คา
บริหารโครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของสําหรับการบริหารโครงการ โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกจายคาลงทะเบียน

จากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัย
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูไปปรับใชในการเขียนหนังสือราชการ ไดอยาง
ถูกตองสมบูรณตามหลักการใชภาษาไทยและงานสารบรรณในราชการไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๙.๒)ผูผานการฝกอบรมไดรับความรู ทักษะ ความชํานาญ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
ประเด็นปญหาตางๆ ไดอยางมีเหตุมีผล และนําไปปรับใชเพื่อใหบริการแกพี่นองประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายวิรตั น พิกุลศรี)
กรรมการและวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
วาที่ รอยตรี

ผูเห็นชอบโครงการ

(บดินทร ลอแมง)
เลขาธิการสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมตั ิโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
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กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร “หลักการคิดวิเคราะห หลักการใชภาษาไทย และงานสารบรรณในราชการ”
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเพชรรัตนการเดนท อ.เมืองฯ จังหวัดรอยเอ็ด

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
--------------------------วันแรก
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
วันที่สอง
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันที่สาม
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร
พิธีเปดโครงการและชี้แจงหลักสูตร
วิชาความรูเกีย่ วกับการวิเคราะหและสรุปความทางคณิตศาสตร (๑)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
วิชาความรูเกีย่ วกับการวิเคราะหและสรุปความทางคณิตศาสตร(๒)
วิชาความรูเกีย่ วกับการวิเคราะหและสรุปความทางคณิตศาสตร(๓)
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
วิชาความรูเกีย่ วกับการวิเคราะหและสรุปความทางคณิตศาสตร (๔)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ทดสอบความรูเกีย่ วกับการวิเคราะหและสรุปเหตุผลฯ
เฉลยผลการทดสอบและตอบคําถาม
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
ทดความรูความเขาใจการใชภาษาไทยในราชการกอนอบรม
หลักการใชภาษาไทยในราชการ ชวงที่ ๑
-พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตในภาษาไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หลักการใชภาษาไทยในราชการ ชวงที่ ๒
-ชนิดของคํา ๑)ชนิดและหนาที่ของคํา ๒)คําพอง
หลักการใชภาษาไทยในราชการ ชวงที่ ๓
-การสรางคํา ๑)คําประสม ๒)คําซ้ํา ๓)คําซอน ๔)คําสมาส ๕)คําสนธิ
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วันที่สี่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
หลักการใชภาษาไทยในราชการ ชวงที่ ๔
-ประโยค ๑)ลักษณะและประเภทของประโยคในภาษาไทย
๒)การแตงประโยค ๓)การเรียงประโยค
หลักการใชภาษาไทยในราชการ ชวงที่ ๕
-การใชคําและสํานวน ๑)การใชคําใหถกู ความหมาย ๒)การใชคาํ ทีม่ ี
ความหมายใกลเคียงกัน ๓)การใชสํานวน
หลักการใชภาษาไทยในราชการ ชวงที่ ๖
-คําราชาศัพทและคําสุภาพ / การใชคําราชาศัพท
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หลักการใชภาษาไทยในราชการ ชวงที่ ๗
-การอานและเขียนสะกดคํา ๑)การอานคํา ๒)การเขียนสะกดคํา
หลักการใชภาษาไทยในราชการชวงที่ ๘
-การอานเพื่อความเขาใจ ๑)การอานจับใจความสําคัญ ๒)การอาน
ขยายความ ๓)การอานตีความ ๔)การอานสรุปความ
สรุปสาระสําคัญของหลักการใชภาษาไทยในราชการ

วันที่หา
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
ทดสอบความรูการใชภาษาไทยในราชการ
เฉลยผลการทดสอบความรูการใชภาษาไทยในราชการและตอบคําถาม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง การใชภาษาไทยในงานสารบรรณและหลักการ
เขียนหนังสือราชการ
พิธีปดและมอบวุฒิบัตร
-เดินทางกลับภูมิลําเนา

-----------------------------------------หมายเหตุ.- กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
วิทยากรบรรยาย
-อาจารย/ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จากมหาวิทยาลัยแมโจ / มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน)
-พักรับประทานอาหารวาง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
-----------------------------------

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรม
หลักสูตร “หลักการคิดวิเคราะห หลักการใชภาษาไทยและงานสารบรรณในราชการ”
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเพชรรัตนการเดนท อ.เมืองฯ จ.รอยเอ็ด
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลื่อนที่ผูประสานงาน..........................................
E-mail หนวยงานหรือผูประสานงาน.......................................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมฯ จํานวน...........คน รุนที่.............. ตามรายชื่อ (ไมพอใชหลายใบได) ดังนี้
ลําดับ
ที่

อาหาร
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง / ระดับ (ถามี)

(กรุณาทําหนาเครื่องหมาย √ )

ทั่วไป

เจ

หมายเหตุ

มุสลิม

ลงชื่อ.....................................................ผูมอี ํานาจอนุมัติ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
หมายเหตุ.(๑) กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com (รุนที่ ๑ ภายใน
วันที่ ๒๐ มี.ค. / รุนที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ มี.ค. / รุนที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย. รับจํานวน ๑๐๐ คน/รุนเทานั้น พิจารณา
จากการสมัครกอน-หลังและหลักฐานการโอนเงิน) หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท
๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรม หลักสูตร “หลักการคิดวิเคราะห หลักการใชภาษาไทยและงานสารบรรณในราชการ”
รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเพชรรัตนการเดนท อ.เมืองฯ จ.รอยเอ็ด
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๓,๐๐๐ บาท
รุน ที่ ๑ ภายในวัน ที่ ๒๐ มีน าคม / รุน ที่ ๒ ภายในวัน ที่ ๒๕ มีน าคม รุน ที่ ๓ ภายในวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
(รับ ไดรุน ละไมเ กิน ๑๐๐ คน)

(ที่ปดสําเนาใบโอนเงิน)
เมื่อโอนเงินเสร็จแลว กรุณาแสกนไฟลแนบแจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซ ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
(เมื่อแฟกซหรือสงอีเมลแลว กรุณาโทรประสานสอบถามเจาหนาที่สมาคมฯ ที่โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือนองใหม ๐๘๔-๘๐๘๑๔๔๐ หรือป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
หรือนองแวว ๐๙๔-๗๐๗๘๐๔๒ หรือ นองเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน)

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.........................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ จํานวนคนที่
เขาอบรมฯ................................คน ไดโอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย” เลขที่บัญชี 982-6-37559-4 คนละ ๓,๐๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ .....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

