
 
 
 

คูมือการใหบริการหองประชุม 
ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 

 

 
สวนฝกอบรม 

สํานักบริหารงานกลาง 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

พ.ศ. 2562 



ก 
 

คํานํา 
 คูมือการใหบริการหองประชุม ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ

แสดงขอมูลการใหบริการหองประชุมใหญ อาคารสุรัสวดี และหองประชุมเล็ก อาคารกาญจนาภิเษก 

สําหรับหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และองคกรใกลเคียง ใหมีความเขาใจ

ในการขอใชหองประชุม และเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการใหบริการหองประชุม ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 

(เชียงราย)  

  ศูนยฝกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใหบริการหองประชุม ของ 

ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกผูสนใจและหนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช ตอไป 

 

     ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 

          สงิหาคม 2562  
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 
 
คํานํา   ก 
สารบัญ    ข 
ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย)   
 ประวัติความเปนมา   1 
 สถานท่ีตั้งสํานักงาน   2 
คูมือการใหบริการหองประชุม ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
 ความเปนมา   3 
 วัตถุประสงค  3 
 ขอบเขต  3 
 คําจํากัดความ  3 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  3 
 แผนผังลําดับข้ันตอนการใหบริการหองประชุม  4 
 ข้ันตอนการใหบริการหองประชุม   5 
 อัตราคาธรรมเนียมการใชบริการหองประชุมศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย)   6 
 เง่ือนไขในการใชหองประชุม   6 
 ผูรับผิดชอบการใหบริการหองประชุม   7 
ภาคผนวก     
 ภาพหองประชุม    8 
 การเขาดูรายละเอียดหองประชุมทางเว็ปไซต   10 
 แบบคําขอใชสถานท่ีศูนยฝกอบรม    12 
คณะผูจัดทํา     13 
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ศูนยฝกอบรมท่ี ๔ (เชียงราย) 
สวนฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
(พ.ศ. ๒๕๔๕) 

 

ศูนยฝกอบรมวนเกษตรเชียงราย 
OISCA ประเทศญี่ปุน 

(พ.ศ. ๒๕๓๔) 

ศูนยฝกอบรมการปาไมเชียงราย 
กองฝกอบรม กรมปาไม 

(พ.ศ. ๒๕๓๙) 
 

ศูนยฝกอบรมที ่4 (เชียงราย) 

๑. ประวัติความเปนมา  
 ประวัติความเปนมา ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) เดิมมีชื่อวา “ศูนยฝกอบรมวนเกษตร
เชียงราย”กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2534 อยูในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติปาโปงสลี มีเนื้อท่ี 149 ไร 1 งาน 50 
ตารางวา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก OISCA (The Organization of Industrial Spiritual 
Cultural Advancement ) ซ่ึงเปนองคกรเอกชนกลุมอุตสาหกรรมประเทศญ่ีปุน มีหนาท่ีใหการสนับสนุน
การฟนฟูสิ่งแวดลอม ท้ังในและนอกประเทศญี่ปุน 

 วัตถุประสงคของการตั้งศูนยฝกอบรมแหงนี้ เพ่ือฝกอบรมเกษตรกรผูยากไรในระดับลาง (Grass 
Roots) ใหมีความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพดานการเกษตรในเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม และอาชีพ
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไปสูชุมชนอ่ืน และรูวิธีใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน พรอมอบรมลูกจางชั่วคราวของกรมปาไมใหสามารถทํางานรวมกับราษฎรใน
พ้ืนท่ีได รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการเกษตรในเชิงอนุรักษใหกับกลุมดังกลาวอีกดวย 

 ในป พ.ศ. 2539 กรมปาไมไดรับมอบศูนยฝกอบรมวนเกษตรเชียงราย และเปลี่ยนชื่อเปน ศูนย
ฝกอบรมการปาไมเชียงราย สังกัดกองฝกอบรม กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีบทบาท
หนาท่ีจัดอบรมท้ังผูนําชุมชนและขาราชการปาไม ในหลายหลักสูตร แตมุงเนนเรื่องระบบวนเกษตรเปนหลัก  

 ในป พ.ศ. 2545 ปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) สังกัดสวน
ฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จนถึงปจจุบัน โดยกําหนดใหเปนศูนยฝกอบรมสําหรับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสงเสริมดานการมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
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๒. สถานท่ีตั้งสํานักงาน 
 ศูนยฝกอบรมท่ี ๔ ( เชียงราย) ตั้งอยูในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติโปงสลี บานโปงสลี ตําบลสัน
ทราย  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ติดทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี ๙๒๓ หางจาก
ตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศใต ๑๐ กิโลเมตร) อยูดานหลังสวนรุกขชาติโปงสลี 
 ทิศเหนือ จรดหมูบานโปงสลี 
 ทิศใต จรดแมน้ําลาว 
 ทิศตะวันออก จรดแมน้ําลาว 
 ทิศตะวันตก จรดสวนรุกขชาติโปงสลี ศูนยจัดการตนน้ํา และแมน้ําลาว  
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คูมือการใหบริการหองประชุม  

ของศูนยฝกอบรมที ่4 (เชียงราย) 

1. ความเปนมา 

 คูมือการใหบริการหองประชุม ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) ไดจัดทําข้ึนเพ่ือแสดง

ขอมูลการใหบริการหองประชุมใหญ อาคารสุรัสวดี และหองประชุมเล็ก อาคารกาญจนาภิเษก สําหรับ

หนวยงานในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และองคกรใกลเคียง ใหมีความเขาใจในการขอ

ใชหองประชุม และเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการใหบริการหองประชุม ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหหนวยงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และองคกรใกลเคียง 

เขาใจข้ันตอนในการขอใชหองประชุมของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 

 2. เพ่ือใหมีคูมือในการปฏิบัติงานการบริการหองประชุมท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณ

อักษร มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขต 

 คูมือการใหบริการหองประชุมนี้ ใชสําหรับเปนคูมือในการปฏิบัติงานการใหบริการหอง

ประชุม ของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานการใหบริการหอง

ประชุมตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและเปนประโยชนตอผูท่ีใหความ

สนใจตอไป 

3. คําจํากัดความ 

 “ผูขอใชบริการ” หมายถึง บุคลากรหรือหนวยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช และองคกรใกลเคียงท้ังภาครัฐและเอกชน 

 “หองประชุม” หมายถึง หองประชุมใหญ อาคารสุรัสวดี และหองประชุมเล็ก อาคาร   

กาญจนภิเษก  

 “เจาหนาท่ี” หมายถึง เจาหนาท่ีของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 บุคลากรภายในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีความรูความเขาใจ

ข้ันตอนการขอใชหองประชุมของศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) และสามารถใหบริการหองประชุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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5. แผนผังลําดับข้ันตอนการใหบริการหองประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบตารางการใชหองประชุม 

ไมอนุญาต 

อนุญาต 

แจงผูขอรับบริการ 
ทําหนังสือขออนุญาตใชสถานท่ี  

และบันทึกเรื่องลงในปฏิทินตารางการใชหองประชุม 

แจงขอมูลรายละเอียดการใหบริการหอง

ประชุม เง่ือนไขการใชหองประชุม ใหผูขอรับ

บริการทราบ เจาหนาท่ีใหขอมูลการใชสถานท่ี 

 

แจงเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของทราบ  

จัดเตรียมหองประชุม 

ติดตั้งและตรวจเช็คอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

แจงใหผูขอใชบริการ

ทราบและยุติข้ันตอน

การดําเนินการ 

ใหบริการระหวางการใชหองประชุม 

(การบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่ง แกไขปญหาทางเทคนิค             

ท่ีอาจเกิดข้ึน ใหบริการดานความสะอาด) 
 

ผูขอรับบริการ 
แจงความประสงคขอใชบริการ 

 

ผูอํานวยการศูนยฯ 

พิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต 

ปดใหบริการการใชหองประชุม 
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6. ข้ันตอนการใหบริการหองประชุม  

 1. ผูขอรับบริการ แจงความประสงคขอใชบริการ พรอมแจงรายละเอียดตางๆ เชน 

กําหนดการ วันเวลา จํานวนคน หนวยงานท่ีขอรับบริการ เปนตน 

 2. เจาหนาท่ีตรวจสอบตารางการใชหองประชุม ตามวันเวลาท่ีผูขอรับบริการแจงความ

ประสงค  

 3. หากวันเวลาดังกลาวยังไมมีผูขอรับบริการ เจาหนาท่ีแจงขอมูลรายละเอียดการ

ใหบริการหองประชุม เง่ือนไขการใชหองประชุม ใหผูขอรับบริการทราบ 

 4. นําเรื่องเสนอผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) เพ่ือพิจารณาอนุญาต หรือไม

อนุญาต 

 5. กรณีอนุญาตใหใชบริการ ใหเจาหนาท่ีแจงใหผูขอรับบริการทําหนังสือขออนุญาตใช

สถานท่ี เจาหนาท่ีบันทึกเรื่องลงในปฏิทินตารางการใชหองประชุม สวนกรณีท่ีไมอนุญาต ใหเจาหนาท่ีแจง

ใหผูขอใชบริการทราบและยุติข้ันตอนการดําเนินการ 

 6. แจงใหเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหมดทราบ (เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ และแมบาน) 

 7. จัดเตรียมหองประชุม (โตะ เกาอ้ี) ตามรูปแบบท่ีผูขอใชบริการแจงความประสงค ติดตั้ง

และตรวจเช็คอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายภาพ 

เครื่องปรับอากาศ) ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

 8. ใหบริการระหวางการใชหองประชุม ไดแก การบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่ง แกไขปญหา

ทางเทคนิคท่ีอาจเกิดข้ึน หรือชวยเหลือท่ัวไป และใหบริการดานความสะอาด ตลอดการใชหองประชุม 

 9. ผูขอรับบริการกรอกแบบคําขอใชสถานท่ีศูนยฝกอบรม พรอมจายคาบริการการใช

สถานท่ี ตามอัตราท่ีกําหนด 

 10. ภายหลังการใชหองประชุมเสร็จสิ้นแลว ใหตรวจสอบและจัดเก็บอุปกรณใหอยูใน

สภาพเรียบรอยพรอมใชงาน ปดระบบแอร เครื่องเสียง คอมพิวเตอร แมบานทําความสะอาดบริเวณหอง

ประชุม 
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7. อัตราคาธรรมเนียมการใชบริการหองประชุมศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 

ลําดับ หองประชุม 
ความจุ  
(คน) 

ราคา/วัน 
(บาท) 

1. หองประชุมใหญ อาคารสุรัสวดี 
พรอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (หองปรับอากาศ) 

200 4,500 

2. หองประชุมเล็ก อาคารกาญจนาภิเษก 
พรอมอุปกรณโสตทัศนูปกรณ (หองปรับอากาศ) 

50 1,000 

 

8. เง่ือนไขในการใชบริการหองประชุม 

 1. หองประชุมจะเปดใหบริการกอนเวลา 30 นาที 

 2. โปรดแจงความประสงคในการใชวัสดุอุปกรณและรายละเอียดตางๆ ในการจัดกิจกรรม

ลวงหนา 

 3. หากมีการยกเลิกการจองหองประชุม โปรดแจงทางศูนยฯ ทันที 

 4. การใชบริการหองประชุมหลังเวลาราชการ มีคานอกเวลาชั่วโมงละ 300 บาท โดยไม

เกินเวลา 22.00 น. และตองจายคาลวงเวลาใหเจาหนาท่ี จํานวน 2 คน คือ เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา และ

แมบาน ในการควบคุมระบบเสียงในหองประชุมและดูแลรักษาความสะอาดใหเรียบรอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

9. ผูรับผิดชอบการใหบริการหองประชุม 

ลําดับ ชื่อ/ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. นายจีระศักดิ์  แสนขัติ 
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 
(เชียงราย) 

ผูอํานวยการการดําเนินการ
ใหบริการหองประชุม 

โทร. 053-152588 
098-758-0288 

2. นางสาวระภีพัฒน  จองปนหยา 
งานบริหารท่ัวไป 
 

ผูประสานงานการจองหอง
ประชุม 

โทร. 053-152588 
098-758-0288 

3. นายณัฐวัชต  ศรีสุจินต 
งานโสตทัศนศึกษา 
 

ผูควบคุมหองประชุมและ
ใหบริการโสตทัศนูปกรณ 

โทร. 053-152588 
098-758-0288 

4. นายวราวุฒิ  ทาอาษา 
พนักงานราชการ 
 

ผูควบคุมหองประชุมและ
ใหบริการโสตทัศนูปกรณ 

โทร. 053-152588 
098-758-0288 

5. นางคําเอย  จุมปารี 
พนักงานราชการ 
 

ผูบริการดานความสะอาด โทร. 053-152588 
098-758-0288 

6. นางอัมพา  คํามูล   
งานแมบาน        
 

ผูบริการดานความสะอาด โทร. 053-152588 
098-758-0288 

 

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

 

 

 

 



๘ 
 

ภาพหองประชุมใหญ อาคารสุรัสวด ี

 

 
 

 

 

 
 

 



๙ 
 

ภาพหองประชุมเล็ก อาคารกาญจนาภิเษก 

 

 
 

 

 

 



๑๐ 
 

การเขาดูรายละเอียดหองประชุม 

ทางเว็ปไซตศูนยฝกอบรมที่ 4 (เชียงราย) 

 

๑.๑ เขาสูระบบ โดยเขาท่ีเว็บไซตของศูนยฝกอบรมท่ี ๔ (เชียงราย) ท่ี http://www.center4cr.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ เลือกเมนู “หองประชุม-บานพัก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่ หองประชมุ-บานพัก 

http://www.center4cr.com/


๑๑ 
 

๑.๓ ในหนานี้ เม่ือเลื่อนลงมาจะพบรายละเอียดหองประชุม เลือกคลิกท่ี “หองประชุมสุรัสวดี”  

หรือคลิกท่ีรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ ในหนานี้ จะปรากฏรายละเอียดหองประชุมสุรัสวดี และเบอรโทรศัพทติดตอสําหรับการจอง 

 

 

 

คลิกท่ีหองประชุมสุรัสวดี 



๑๒ 
 

แบบคําขอใหสถานท่ีศูนยฝกอบรม 
เขียนท่ีศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 

วันท่ี ................เดอืน..............................พ.ศ. ....................... 
เรียน  ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
 ขาพเจา.............................................................................อายุ........................ป มีภมิูลําเนา 
อยูบานเลขท่ี .........................................ตําบล..............................................อําเภอ........................................ 
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท....................................... 
บัตรประชาชน/บัตรขาราชการ เลขท่ี ..................................................................ออกใหโดย.......................... 
แขวง/ตําบล.................................................เขตอําเภอ.......................................จังหวัด.................................. 
วันท่ีออกบัตร.........................................................วันหมดอายุ...............................................เปนตัวแทนของ 
กลุม/คณะ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
       
 ภาคราชการ                       ภาคเอกชน 
 มีความประสงคขอใชสถานท่ี หองประชุมอาคารสุรัสวดีเพ่ือใชจัดฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 
ของกลุม/คณะ................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
ระหวางวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ. ...............ระหวางวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ. ............... 
และยินดีชําระเงิน ดังนี้ 
1. ............................................................วันๆ ละ...................................บาท เปนเงิน............................บาท 
2. ............................................................วันๆ ละ...................................บาท เปนเงิน............................บาท 
3. ............................................................วันๆ ละ...................................บาท เปนเงิน............................บาท 
4. ............................................................วันๆ ละ...................................บาท เปนเงิน............................บาท 
5. ............................................................วันๆ ละ...................................บาท เปนเงิน............................บาท 
(......................................................................) รวมเปนเงินท้ังสิ้น........................................บาท 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

ลงชื่อ..................................................... 
(....................................................) 

 
 
คําสั่ง           อนุญาต                ไมอนุญาต                     ไดรับเงินแลวตามใบเสร็จรับเงิน 
ไดเรียกเก็บเงินจํานวน.............................บาท                             เลขท่ี..............เลมท่ี............................ 
  ลงวันท่ี......เดือน...............พ.ศ............ 

ลงชื่อ...............................................  ลงชื่อ................................................... 

     (................................................)        (.................................................) 
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คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
 1. นายจีระศักดิ์  แสนขัติ ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
 2. นางสาวรัตนา  ขันสุภา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 3. นางสาวอรัญยา  จงกล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
  

ผูจัดทํา 
 1. นายวราวุฒิ  ทาอาษา  พนักงานราชการ 

 2. นางสาววรรณิสา  บัวเข็ม พนักงานจางเหมา  
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