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ส ว่ น ราช ก าร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วใภสัฒนๆทรัพยากรบุคคล โหร ๐ ๒๒๔๑ ๗ร๗๗ โหร ๒.๖ร}.๔
ห ลบค.๒๔๘๐................1_.1.............. ............... ... วัน ฟ ิ V)รๆ.....กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ...........................
เรอง... ขอ!,1ซญ
ิ ส่งบคลากรtข้าร่วมการประชุมสัมมนาเซิงวิชาการพัฒนาสักยุ ภาพในการปฏินพฺราชการของ..... 0 (ๆ 13 £.{ทุ
ลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕:๔๙
เรียน ผูอ้ ำนวยการสำนัก ผูอ้ ำนวยการกอง ผูอ้ ำนวยการกลุม่
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย มีหนังสือด่วนมาก ที่ สจท.๐๐๑/ว๐0๙
ลงวันที่ ๒๕: มกราคม ๒๕:๖๐ ขอเซิญให้กรมชลประทานส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเซิงวิชาการ
พัฒ นาสักยภาพในการปฏิบตั ริ าชการชองลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๙
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสัมมนา มีค วามรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในวันเสาร์ท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘ .๐0-๑๖.๓ ๐ น. ณ ห้องประชุมคอนเวนขัน่
ฮอลส์ A โรงแรมเทพนคร ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยมีคๆ่ ใช้จา่ ยในการลงทะเบียน
คนละ ๖๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารทีแ่ นบ
ในการนี้ จิงฃอให้หน่วยงานของทานพิจารณาบุคลากร เข้าร่วมโครงการปีกอบรม หลักสูตร
ด้งกล่าว โดยขอให้กรอกแบบตอบรับและวิธลิ งทะเบียน ส่งให้สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทคไทย
ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๗๓๓ ๐ ๒๑๔๙ ๔๖๔๗ และ ๐ ๒๒๘๒ ๔๖๙๔ และส่งรายทีอ่ ให้ฝา่ ยปีกอบรม
ภายนอกและจัดการความรู้ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันจันทร์ท่ี ๑๓ มืนาคม ๒๔๖๐ เพือ่ ขออนุมตั ิ
ตัวบุคคลต่อไป
จิงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาและดำเนินการภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด

(นายมนัส กำเนิดมณี)
ผส.บค.
เรียน ผอ.ส่วน พ'สา่ -J
เพือ่ โปรดพิจารณา หากมีผสู้ นใจโปรดส่งใบสมครภายใน
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๖๐ เพือ่ ขออนุมตั กิ รมฯ ต่อไป

(นางเตาภา ทุมวงษา)
ฝบท.บอ. h ฝ
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สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย
ถนนราชสีมา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
ตู้ ปณ. ๓๘ ปณฝ. สีกษาธิการ
๒ กุมภาพันร' ๒๕๖๐

เรอง การประชุมสัมมนาเซิงวิชาการพัฒนาศักยภาร/ไนทรปฏิบตั ริ าชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ๒๕๕๙
เรียน

1):ร*!1*79iJ y r v n 14

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. กำหนดการประชุม
๒. โครงการ
๓. แบบตอบรับ
๔. แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุม

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๑
๑
๑
๑

แผ่น
ชุด
แผ่น
แผ่น

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบตั ริ าชการชองลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ท่ี ๑๘ มีนาคม ๖๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคอนเวนซัน่ ฮอลส์ A โรงแรมเทพนคร ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอฟ้อง
จังหวัดบุรรี มั ย์ รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
ในการนี้ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ใคร่'ฃอความอนุเคราะห้จาก'ทา่ น ขอ'ได้เปรดอนุญาต
ให้ผทู้ เ่ี กีย่ ว'ขอ้ ง เซ่น ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชัว่ คราว พนักงานราชการุ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาบกระทรวงสาธารณสุข
เข้าร่วมประชุมตามโครงการ และโปรดพิจารณาอนุมตั คิ า่ ลงทะเบียน?ญละ ๖๐๐ บาท พร้อมทัง้ อนุมตั ใิ ห้เบิกค่าทีพ่ กั
และค่าพาหนะในการเดินทางเช้าร่วมประชุมในครัง้ นีด้ ว้ ย โดยขอเบิกจากส่วนราชการต้นสังกัดได้ตามสิทธิ
จิงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ ส่งลูกจ้างของส่วนราชการเช้าร่วมประชุมๆ ตามวัน
เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว พร้อมทัง้ ขอฃอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นาย'วฒ
ุ ศิ กั ดิ้ ณ อุบล)
อุปนายกฝ่ายบริหาร รักษาการแทน
นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย

ผู้ประสานงาน ะ ๑. นายปฐมพร ทิมเพชร
๒. ดร.รัษฎา วิชัยดิษฐ
๓. นาย'วุฒิศักดิ, ณ อุบล
๔. นายวิชาญ ขัยขมภู
๔. นายนะทูล อักษรไวสมผล
๖. นายสำรวย เจริญทัพ
๗. นางยุพา วิระทรัพย์

โทร. 0๘ ๕๒๖๖ ๘๐๘๐
โทร. ๐๘ ๔๓๘๔ ๒ร)๘๗
โทร. ๐๘ ๗๘๓๐ ๖๔๔๔
โทร. ๐๘ ๙๙๙๙ ๐๘๔๗
โทร. ๐๘ ๑๙๒๖ ๔0๑®
โทร. ๐๘ ๐๔๔๔ ๖๔๘๐
โทร. ๐๙ ๓๖®๒ ๗ร/๙๓

(เรื่องที่)ไป}
(เรื่องที่)ไป)
(เรื่องที่)ไป)
(เรื่องที่)ไป)
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒๔ ๖๙๔ (เรื่องที่)ไป}
โทรสาร. ๐ ๒๑๔๙ ๔๖๔๗ (ด้านmiรน)
โทรสาร. ๐ ๒๓๔๖ ๐๗๓๓ (ด้านเอกทร)

กำหนดการ
ประชุมสัมมนาพํ)งวิขาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการ
และการประชุ?'ไหฟกามัญประจำปี ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมคอนเวนซั๋นฮอลล A โรงแรมเ;• ว? 7 ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันเศาร์หี่ ๑๘ มืนาคม ๒๕๖0 เวลา 0๘.00 - ๑๖.๓0 น.
'ร}, ^
เวลา

0๘ .00 - ๐ ๙.00 น.
๐ ๙ .00 - ๐๙.๔๕ น.
๐๙.๔๕ - ๑๐.0๐ น.
๑๐.0๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐0 - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
โดย

๑๖.๓๐ น.

nJT

ลงนะเบียน / รับเอกล -5
ประธานเปิดการชระชุมฯ
รับประทานอาหารว่าง
- สิทธิประโยชน์แลr สาสติการด่างๆ เขน ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการ
และค่าครองชีพพิเศษ ของลูกจ้างส่วนราซการ มีความเป็นไปได้อย่างไร
จากผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดย ผอ.เสกสรรค์ พหลเวช
- ความก้าวหนาใบตำนห j งลูกจ้างของส่วนราชการ
จากผูแ้ ทนสำนัทงาน ก.พ. โดย ดร.สุรพงษี มาลี
รับประทานอาหารกล'',งรัน
การติดตามความคึบหมนลันทางความก้าวหน้า/สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ
- นายอรรถพล งามดี
- ดร.รัษฎา
ไข'ยดีษฐ
- นางซวลี
สวิสดีบตุ ร
-นายวิช าญ จันซนภู
แถลงผลการดำเนินงานซองสมาคม ประจำปี ๒๔๕๙
- นายปฐมพร ทน,;พร นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไคย
- นายอุฒศิ กั กี้ เม อุ•ชล อุปนายกฝ่ายบริหาร
- นายสำรวย เจริญพ้พ เหรัญญิก
- นางยุพา
วิระ'ทรัพย์ เลขาธิการสมาคมฯ
ปิดการประชุม

โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสัาหรับลูกจ้างส่วนราชการ
เรือ่ ง การพัฒนาศักยภาพในการปฏิวตั ริ าชการของลูกจ้างส่วนราชการ
และการประชุม 1.ล • f.ลุ/ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ฮอลล A โรงแรมเทพ1.. ะ;;นนจิระคำบลอีส าณอำเภอเมืองจังหวัดบุรรี มั ย์
ในวันเสาร์ท่ี 18 มีนาคม 2560 ทลา 08.00 - 16.30 น.

1. หลักการและเหตุผล
ในการบรีห ารงานองค์ก ร “คน” I.ป่นทรัพยากร ทีส่ ำคัญ ทีส่ ดุ ในการบรีห าร เป็นพลัง
ขับเคลือ่ น นโยบาย ภารกิจ ขององค์กรให้สำเร็จ■ อุล’'ว? บีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามวัตลุป ระสงค์
ขององค์กร แนวคิดในการลอกแบบระบบให้คนมี? ณกาพในงานภารกิจทีเ่ หมาะสม สอดคลัองกับความรู
ทักษะสมรรถนะ (Competency) ทีด่ อ้ งการ1ของห 'ท น
ดังนัน้ ลูก ข้างประจำส่วนราชกบ ที'่ เป็นบุคลากรของรัฐประเภทหนึง๋ ทีป่ ฎิบ!ิ ติหน้าที่
ในการสนับสบุนการทำงาน,ของข้าราชกเรให้บปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ชํง่ สอดคสัอ งกับ นโยบายแสะยุบ !:ศาสตร์ข องรัฐ บาลประกอบกับ กระทรวงการค11ลงั
ไต้มกี ารปรับปรุง กฎระเบียบหลัก เกณฑ์ เแใะแใr ะ'.ไ'1ปฎิมตํ ขึน้ ใหม่
สมาคมถูกข้างส่วนราชการแห่งประ,./!ศไทยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้
จัด ทำโครงการประชุม สัม มนา หลักสูตร “ก>:;ทัทั กัทยภาพในการปฏิบตั ริ าชการของถูกข้างประจำ
ส่วนราชการ” เพือ่ ให้ถ กู ข้างประจำมีค วาม!ค7น.เข้!!าเทีย่ วกับ ระเบียบหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
ทีเ่ ทีย่ วข้อง มีขวัญกำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ดเ้ ข้าร่วมประชุมสัมมนาบ่V I.ม!ความเข้าไจและพัฒนาทักษะในการปฎิปตงาน
ในหห้า'ท่ี ให้มปี ระสิทธิภาพยืง่ ขึน้
2. เพือ่ ให้ผเู ข้าร่วมประชุมสัมมนา มีดวาม!’ ความเข้าใจ!มสิทธิประโยชน์และกฎหมาข
ระเบียบทีเ่ ทีย่ วข้อง

/3. เพือ่ เสริมสร้าง...

แบบตอบรบ และวรลงทะฒยน
การประซมสัม มนางวิ,ซาทารพัฒใทศัทน/!าพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราซการ
และการประชุมใหฟสามัญประจำปี ๒๕๔๙
ณ ห้องประชุมคอนเวนซั่นฮอลล์ A โรงแรมเทพนคร ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำ๓ อเมือง จังหวัด‘บุรีรัมย์
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มนาคม ๒ :๔ ๖0 เวลา ©๘.0๐ - ๑๖.๓© น.
ผูแ้ จ้งความจำนง กรอกแบบตอบรับ
ชือ่ -สกุล ........................................................................................ตำแหน่ง..........
หน่วยงาน........................................................................................จัง')/ทัด............
โทรศัพท์..........................................................................................โทรศัพท์มือถือ.
ผูแ้ จ้งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน

.......คน ดังนี้

๑. ซือ่ -สกุล....................................................
๒. ซือ่ -สกุล....................................................
๓. ซือ่ -สกุล......... ...........................................
๔. ซือ่ -สกุล....................................................
๔. ซือ่ -สกุล....................................................
๖. ซือ่ -สกุล....................................................
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๑. กรอกรายชรโนแบบตอบโบแลวน่าส่ง','บบับรสไรห'มายเลข o ๒๓๔๖ ๐๗๓๓, ๐ ๒๑๔๙ ๔๖๔๗
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