กําหนดการโครงการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รางกฎหมาย ป.ป.ช. / สตง. เทคนิคการอุทธรณ - รองทุกข และนําคดีขึ้นฟองตอศาลปกครอง
ระหวางวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเมืองลิกอร อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

---------------------------------วันศุกรที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน - รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงกําหนดการและวัตถุประสงคโครงการ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พิธีเปดและสัมมนา เรื่อง “รางพรป.วาดวย ป.ป.ช. และ สตง.
พึงปรับแกไขอยางไรใหเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย”
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยหรือผูแทน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคในการอุทธรณ รองทุกข คําสั่งทางปกครอง
และเทคนิคการนําคดีขึ้นสูศาลปกครองอยางไรจึงมีโอกาสชนะ”
โดย คุณณรงคฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ ทนายความผูเชี่ยวชาญกฎหมายปกครอง
และที่ปรึกษาดานกฎหมายสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
วันเสารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวของ”ชวงที่ ๑
โดย คุณศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชํานาญการ กลุมงานระเบียบ
วาดวยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
(ผูรับผิดชอบการจัดทํารางกฎหมายและระเบียบพัสดุภาครัฐ)

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวของ”ชวงที่ ๒
โดย คุณศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชํานาญการ กลุมงานระเบียบ
วาดวยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
วันอาทิตยที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ระบบในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-Market) ระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) และการ
จัดทําสัญญาและการแกไขขอมูลวิธี e-bidding ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ชวงที่ ๑ โดย คุณอรอุมา ราชอุไร
นักวิชาการคลังชํานาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

-๒เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “ระบบในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-Market) ระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) และการ

จัดทําสัญญาและการแกไขขอมูลวิธี e-bidding ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ชวงที่ ๒
โดย คุณอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การแกไขปญหาในระบบ e-Market
และระบบ e-bidding พรอมตอบคําถาม”
โดย คุณอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

วันจันทรที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม

สัมมนา เรื่อง “เทคนิคการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการกําหนดใหเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได”
นําสัมมนาโดย..นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ อุปนายกสมาคม
และนายสุเทพ หนูรอด โฆษกสมาคม
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. สรุปและปดการฝกอบรม โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่น
แหงประเทศไทย หรือผูแทน
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
-เดินทางกลับภูมิลําเนา
---------------------------------------------------หมายเหตุ.-

๑)กําหนดการและวิทยากรอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
-วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เปนผูที่รับผิดชอบจัดทํารางกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งระบบการจัดหาพัสดุดวย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market) ระบบวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)

และการจัดทําสัญญาและการแกไขขอมูลวิธี e-bidding ซึ่งจะนํามาใชกับหนวยงาน
ภาครัฐทุกประเภท รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตรง
๒)การแตงกายชุดสุภาพ ไวทุกข
๓)รับประทานวางเวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.

