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ที่ ศศ.ช. 4/2562 

 14 มกราคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม และขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ 

เรียน ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/อธิบดี/ผูวาราชการจังหวัด/ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/อธิการบดี/
 คณบดี/ผูอํานวยการ/กรรมการผูจัดการ/หัวหนาหนวยงาน/เจาหนาที่ผูปฏบิัติงาน 
ส่ิงที่สงมาดวย รายละเอียดหลักสูตร ตารางการฝกอบรม และใบสมคัรเขาฝกอบรม จํานวนรวม 4 หนา 3 แผน 
 

 ดวยศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลไดจัดการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ประจําเดือนมีนาคม 2562 จํานวน 
4 หลักสูตร ดังน้ี 
 

หลักสูตร 108 การแกปญหาลดความเส่ียงการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
คาลงทะเบียน 4,800 บาท โดยวิทยากรผูเช่ียวชาญจากหนวยงานราชการ 

30-31 มี.ค 62 

หลักสูตร 114 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
คาลงทะเบียน 4,800 บาท โดยอาจารยชรินทร ปนสุวรรณ และคณะ 

30-31 มี.ค 62 

หลักสูตร 115  เทคนคิการสรางแรงจูงใจเพ่ือการสรางวัฒนธรรมองคกรแหงความรวมมือ 
คาลงทะเบียน 4,800 บาท โดยอาจารยสุรวงศ วัฒนกูล และอาจารยภูมินทร มีขันหมาก 

30-31 มี.ค 62 

หลักสูตร 116 การจัดการงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(พ.ร.บ.ใหม) คาลงทะเบียน 3000 บาท  
โดยวิทยากรผูเชีย่วชาญดานงบประมาณและกฎหมายจากสํานักงบประมาณ  

29 มี.ค 62 

 รับจัด OD walk rally หรือบรรยายเปนการภายใน (In-house) ทกุหัวขอและหลักสูตรอ่ืนๆท่ีหนวยงานตองการ  
โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิระดับชาติ (รศ.สุขุม นวลสกลุ, อ.สุรวงศ วัฒนกูล, ดร.ศักดา วัตตธรรม ฯลฯ) 

 

 หากสมัครหลายหลักสูตร หรือมาเปนหมูคณะ หรือจัดนอกสถานที่ สามารถติดตอรับสวนลดไดเปนกรณี
พิเศษ สถานที่จัดการฝกอบรม ทุกหลักสูตรจัดท่ี โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตหวย
ขวาง กรุงเทพมหานคร พรอมนี้ไดสงรายละเอียดหลักสูตร และใบสมัครเขารับการฝกอบรมตามเอกสารแนบ หรือ
ดาวนโหลดขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.hpdcthailand.com หรือ line ID: @lgq3868b หรือโทร 098-2490099, 
02-0771787 ทั้งนี้ คาลงทะเบียนสามารถโอนหรือจายหนางานได และเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดไดตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบของแตละหนวยงาน  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสงบคุลากรเขารับการฝกอบรม และขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

ศ 

                                               (นายกฤตวิภพ เตชธรรมจินดา) 

                                                      ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล 

 

มีดานหลัง… 

                                       
Line สอบถามขอมูล 

 
    สมัครออนไลน                                   
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กําหนดการหลักสูตร 108 การแกปญหา ลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
30-31 มีนาคม 2562 โดย อาจารยผูทรงคุณวุฒิ จากหนวยงานราชการและมีความเชี่ยวชาญ 

 

วันแรก 09.00 - 16.00 น. หลักการ/แนวคิด/ข้ันตอนของการแกปญหา ลดความเส่ียงการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เทคนิคการทํา TOR ที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการรองเรียน เทคนิคการจัดซ้ือจัดจาง
แบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ปญหาที่พบบอยและแนวทางแกไข กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารสัญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ ปญหาที่พบบอยและแนวทางแกไขระหวางการบริหารสัญญา  

วันท่ีสอง 09.00 - 16.00 น. เทคนิคการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาที่พบบอยและแนว
ทางแกไข เทคนิคการควบคุมงานอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาที่พบบอยและแนวทางแกไข กรณีศึกษาการ
ตรวจสอบการบริหารพัสดุ กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการ 

 

กําหนดการหลักสูตร 114 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
30-31 มีนาคม 2562 โดย อาจารย ชรินทร ปนสุวรรณ/อาจารย จุฬาภรณ จรบุรมย 

 

วันแรก 09.00 - 16.00 น. ประเภทของหนังสือประสานงานภาษาอังกฤษ รูปแบบองคประกอบ และหลักการเขียน 
หนังสือประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติการเขียนหนังสือ ตามรูปแบบองคประกอบของหนังสือประเภทตางๆ สํานวน
ภาษาที่เหมาะสม หนังสือประสานงานประเภทตางๆการเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามขอมูลหรือใหขอมูล 
พรอมตวัอยาง ฝกปฏิบัติการเขียนหนังสือเชิญ หนังสือสอบถามขอมูล  

วันที่สอง 09.00 - 16.00 น. การเขียนหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ช่ืนชมฝกปฏิบัติการเขียน
หนังสือตอบรับหรือปฏิเสธ หนังสือแสดงความยินดี ช่ืนชม การเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความ
เสียใจฝกปฏิบัติการเขียนหนังสือแสดงความขอบคุณ แสดงความเสียใจ 

 

กําหนดการหลักสูตร 111 เทคนิคการสรางแรงจูงใจ การแกปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ 
30-31 มีนาคม 2562 โดย อาจารย สุรวงศ วัฒนกูล และอาจารย ภูมินทร มีขันหมาก 

 

วันแรก 09.00 - 16.00 น. หัวใจกับจิตวิญญาณการใหความรวมมือเชิงรุก ยกระดับความสําเร็จในชีวิตดวยสปริทจิต
อาสา การสรางแรงจูงใจใหเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร อุบายขจัดกับดักการใหความรวมมือในองคกร การคิดเชิง
บวกสรางสรรคใหงานมีประสิทธิผล เคล็ดลับปลูกฝงไลฟสไตลจุดโดนใจที่แตกตาง จิตวิทยาการสื่อใหผูมาติดตอ
ไดความพึงพอใจ ศิลปะการปรับบุคลิกใหมีเสนหในการเขาสังคม 

วันที่สอง 09.00 - 16.00 น. เทคนิคการสรางแรงจูงใจใหตนเองและผูอ่ืน การสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน การ
สรางแรงจูงใจของปจเจกบุคคล ความสามารถในการสื่อสาร ความผูกพันตอองคกร จิตสํานึกรักองคกร การสราง 
วินัย และคณุธรรมในการทํางาน สรางทัศนคติที่ดี จิตสํานึกในการทํางาน และจงรักภักดีตอองคกร   เทคนิคสราง
แรงบันดาลใจในการทํางาน การคิดและทําเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

หลักสูตร 116 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ.ใหม) 
29 มีนาคม 2562 โดยวิทยากร ผูเชียวชาญดานงบประมาณและกฎหมายจากสํานักงบประมาณ 

 

วันเดียว 09.00 - 16.00 น. หลักการ และสาระสําคัญ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปประเด็นความ
แตกตางระหวางพระราชบัญญัติฉบับ ๒๕๐๒ และฉบับ ๒๕๖๑ ขอควรตระหนักในการจัดการงบประมาณและ
พัสดุอยางมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการภายใต พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ปญหาที่พบ
บอยและแนวทางแกไข 

 

หมายเหตุ ทกุวัน-ทุกหลักสูตร พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 และ 14.30 - 14.45 น. 
 ทุกวัน-ทุกหลักสูตร พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. 
 กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครเขารับการฝกอบรม ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล 

สมัคร online ไดที ่http://highway.thegreenberry.com/newregister/ 
หรือกรอกตามแบบฟอรมนี้ 

1.ช่ือ………………………………………………………………………………….……..ตําแหนง……………………………………………………………………………. 

เบอรโทรศัพทมือถอื……………………………………………………………E-mail Address…………………………………………………………………….. 

รหัสหลักสูตรท่ีสมัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………คาลงทะเบียนทีช่ําระ........................... 
รหัสหลักสูตรท่ีสมัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………คาลงทะเบียนทีช่ําระ........................... 

2.ช่ือ………………………………………………………………………………….……..ตําแหนง……………………………………………………………………………. 

เบอรโทรศัพทมือถอื……………………………………………………………E-mail Address…………………………………………………………………….. 

รหัสหลักสูตรท่ีสมัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………คาลงทะเบียนทีช่ําระ........................... 
รหัสหลักสูตรท่ีสมัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………คาลงทะเบียนทีช่ําระ........................... 
(ในกรณีที่มีผูลงทะเบียนมากกวา 2 ทานหรือลงมากกวา 2 หลักสูตร สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมไดและระบุรายละเอียดการสมัคร) 

หนวยงานที่สังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยูเลขที่…………………………ซอย…………………………………ถนน………………………………ตําบล…………………………………………………….....
อําเภอ…………………………………………จังหวัด……………………………………………………รหัสไปรษณีย………………………………………………….
โทรศพัท…………………………………………โทรสาร……………………………………… 
การรับสมัครและชาํระคาลงทะเบียน 

1.สงใบสมัครและหลักฐานการชาํระคาลงทะเบียน กอนวันอบรม 3 วนั ทาง line ID: @lgq3868b 

หรือ  
email: hpdccenter@gmail.com หรือ สามารถจายคาลงทะเบียนหนางานได 
2.โอนเงินผาน บัญชีออมทรัพย ชื่อ บจก.ศูนยพัฒนาศกัยภาพบคุคล  

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา  
เลขที่บัญช ี013-0-28716-4 

เม่ือโอนเงินแลวและกรุณาเขียนรายช่ือผูเขารับการอบรม ช่ือหนวยงานและช่ือหลักสูตรในใบโอนเงินให

ชัดเจน และโปรดสงหลักฐานการโอนเงิน พรอมใบสมัคร ทางline ID: @lgq3868b หรืออีเมล hpdccenter@gmail.com  
3. ออกใบเสร็จในนาม ช่ือและที่อยู หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี)  
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
การรับประธานอาหาร ( ) ทั่วไป  ( ) อ่ืนๆ (…………………………….) 
สํารองหองพักเด่ียวราคา 1400 บาท/คืน (เตียงเด่ียว) …….หอง จํานวน.......คืน เขาพักวันที่………………….…ถึงวันที่…………............... 
สํารองหองพักคูราคา 1400 บาทตอคืน (เตียงคู) …….หอง จํานวน.......คืน เขาพักวันที่………………….…..ถึงวันที่………………............... 
ชําระคาที่พกัพรอมคาลงทะเบียน ผูจัดจะสํารองหูองพัก พรอมอาหารเชา 
โรงแรมเดอะพาลาสโซ (The Palazzo Bangkok) 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10400 รถไฟฟาใตดิน MRT สถานหีวยขวาง ประตู 3  
รวมคาลงทะเบียน................................บาท คาทีพ่กั....................................... บาท 

□ สงหลักฐานการโอนมาดวยแลว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-2490099, 02-0771787 line ID: @lgq3868b 
หรือที่ https://www.hpdcthailand.com/ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………ผูสมัคร 
      (…………………………………………………….......) 
ตําแหนง………………………………………………………………… 
วันที่…………………………………………………………………...... 

 

     สมัครออนไลน 

 

 




