
โครงการอบรมสัมมนา 
เร่ือง “ทบทวน ระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ” 

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
*************************************************************************** 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ผู้ประสานงาน นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
3. หลักการและเหตุผล 

งานด้านการบริหารเอกสารหรืองานสารบรรณเป็นงานพื้นฐานท่ีทุกหน่วยงานในองค์กรภาครัฐจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะ
การบริหารหนังสือราชการซึ่งเป็นเอกสารส าคัญท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร โต้ตอบและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เทคนิคและศิลปะในการใช้ภาษาท่ีดีควบคู่ไปกับความรู้ในระบบงานสารบรรณ อีกท้ังยัง
ต้องหมั่นทบทวนอยู่เสมอ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
และจัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานในองค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การเขียน
หนังสือราชการ และการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 
4. วัตถุประสงค ์

4.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการท่ีถูกต้องให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

4.2 เพื่อให้พนักงานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และสามารถน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

4.3 เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันโดยการติดต่อ ปรึกษา แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการบริหารเอกสาร
ภายในหน่วยงาน 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทุกคนในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิทยากร  

นางสุนันท์ ใจลังกา 
7. หัวขอ้การอบรม  

7.1 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 
7.2 ลักษณะการเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ 
7.3 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการท่ีดี 
7.4 การเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

8. วัน เวลา และสถานที่ 
         วันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ณ  ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  9.1 ข้าราชการและพนักงานส านักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการท่ีดี7 ประการ คือ ถูกต้อง 
สมบูรณ์ ชัดเจน กะทัดรัด ล าดับความดีมีเอกภาพ คงเส้นคงวาและเน้นจุดส าคัญบรรลุวัตถุประสงค์สุภาพ และราบรื่น 
 



9.2 ข้าราชการและพนักงานส านักงานมีความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การเขียน หนังสือราชการ และการบันทึก
เสนอผู้บังคับบัญชา 

9.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการประชุมและการบริหารการประชุม 
 
๑0.ผู้เสนอโครงการ     ………………………………………… 
                                                                     (นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์) 
                                                      นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
 
 
๑1.ผูเ้ห็นชอบโครงการ                     ………………………………………… 
                                                                         (นางสุนันท์ ใจลังกา) 
                                                    เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 
 
 
๑2.ผูอ้นุมัติโครงการ                     ………………………………………… 
                                                            (นายสุรเดช สมิเปรม) 
                                                           ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรวันศุกร์ที่ 5 สิงหำคม 2559 

เร่ือง “ทบทวน ระบบงำนสำรบรรณ กำรเขียนหนังสือรำชกำร” 
 

เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 08.30 – 08.45 น.  กลา่วรายงาน และกลา่วเปิดงาน 
เวลา 08.45 – 10.15 น.  การบรรยายจากวิทยากร ช่วงท่ี 1  

   - ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัระเบียบงานสารบรรณ 
เวลา 10.15 – 10.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  การบรรยายจากวิทยากร ช่วงท่ี 2 

   - ลกัษณะการเขียนข้อความในหนงัสอืติดตอ่ราชการ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 – 14.15 น.  การบรรยายจากวิทยากร ช่วงท่ี 3 

- หลกัการเขียนหนงัสอืติดตอ่ราชการท่ีดี 
เวลา 14.15 – 14.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 14.30 – 16.00 น.  การบรรยายจากวิทยากร ช่วงท่ี 4    

   - การเขียนบนัทกึเสนอผู้บงัคบับญัชา 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบประเมิน 

การฝึกอบรม หลักสูตร “ทบทวน ระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ” 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  5 สิงหาคม 2559 

1. ก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม/ สัมมนาหลักสูตรน้ี ท่านมีความเขา้ใจในหัวขอ้อบรม / สัมมนา มากน้อยเพียงใด 

    ขีดถูกในช่องคะแนน ก่อนและหลังตามที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 

เข้าใจน้อย  มากท่ีสุด 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ก่อน           

หลัง           

    

2. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. เน้ือหาการบรรยาย      

2. วิธีการน าเสนอ      

3. เอกสารประกอบการบรรยาย      

3. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในภาพรวม 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. การลงทะเบียน      

2.  รูปแบบของการจัดอบรม      

3.  ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละช่วง      

4.  เอกสารประกอบการอบรม      

5.  อาหารและอาหารว่าง      

6.  สื่อโสตทัศนูปกรณ์        

7.  สถานที่จัดอบรม        

8.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม      

4. หลังเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่จัดฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความรู้ความเข้าใจ        

2.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรม         



3.  สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ีไปใชใ้น
การปฏิบัติงาน 

     

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

.................................................................................................................. ................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายการฝึกอบรม 
 

    
 

    
 

    
 

    
    
 
    

 


