สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๑๗๓ หมูที่ ๔ ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐ หมายเลขทะเบียน ๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ๐-๙๙๓๐-๐๐๑๐๒-๓๒-๑ โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ เว็บไซต: www.get-u.org

ที่ สขท. ๔๓ / ๒๕๖๐
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมเรื่องแนวทางปฏิบัตติ าม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (อปท.) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬา
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย ๑.กําหนดการฝกอบรม
๒.แบบตอบรับเขารวมโครงการฯ

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป โดยมีสาระสําคัญใหยกเลิกกฎหมายและระเบียบของหนวยงานภาครัฐทุก
ประเภท รวมทั้ งระเบี ยบของกระทรวงมหาดไทยที่ เกี่ ยวขอ งกับ การจั ดซื้ อ จัด จา งและการพั ส ดุข ององค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยให ใ ช ก ฎหมายฉบั บ นี้ แ ทน ประกอบกั บ กระทรวงมหาดไทยได ว างระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
เปนตนไป นั้น
ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจตามกฎหมายและระเบียบดังกลาว รวมทั้งเทคนิคใน
การบริ ห ารงานพั ส ดุ เพื่ อ ให บ ริก ารสาธารณะและแก ไขป ญ หาความเดือ ดร อนแก ป ระชาชนได ถูก ต อ งตาม
กฎหมายระเบียบตางๆ ที่กําหนดไว สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรม
เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬา” ขึ้นในระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน
๒๕๖๐ ณ โรงแรมสบาย อํ า เภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยวิ ท ยากรหลั ก ได รั บ ความกรุ ณ าจาก
กรมบัญชีกลางสนับสนุนขาราชการในสังกัดซึ่งเปนผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาวโดยตรงมาเปนวิทยากรถายทอด
องคความรูตามโครงการนี้
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอมดวย รอง
นายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/
รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก/กองคลัง ผูอํานวยการสํานัก/กองชาง ผูอํานวยการ
กองนิติการ หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาฝายพัสดุ หัวหนาฝายการเงินและบัญชี หัวหนาฝายนิติการ หัวหนาฝาย
แผนและงบประมาณ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่พัสดุ นักวิชาการพัสดุ รวมทั้งหัวหนางาน ขาราชการสวน
ทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ทีม่ ีตําแหนงหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จัดอบรม หรือ
/ เห็น.....

-๒เห็นสมควร เขารับการฝกอบรมตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับการฝกอบรม สามารถสงแบบตอบ
รั บ ไปที่ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรื อ ทางอี เมล getu2553@gmail.com หรื อ ทางไลน ที่ ID:
@getu2553 ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ พรอมโอนเงินคาลงทะเบี ยนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเขาบัญ ชี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชี
เลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีโอนเงินไมทันภายในกําหนดสามารถนําเงินสดหรือเช็คสั่งจายในนาม “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย” ไปชําระหนางานได) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้
ทั้ ง นี้ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมฯสามารถเบิ ก จ า ยค า ลงทะเบี ย นจากต น สั ง กั ด ได ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒) (อัตราวันละ ๖๐๐ บาท) สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก สามารถ
เบิกจายไดตามสิ ทธิตามนั ยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหน าที่ ท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก ไขเพิ่ มเติม จนถึ งฉบับ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํ าหรับ ห องพั ก สมาคมฯมิ ได
จัดเตรีย มไวให ขอให ผูเขารับ การฝก อบรมฯติด ต อสํ ารองห อ งพัก ด วยตนเองที่ โรงแรมสบาย โทร. ๐๔๔๒๙๕๙๙๙ สําหรับเอกสารโครงการ แบบแจงการโอนเงิน สามารถดาวนโหลดไดที่ เว็บไซตสมาคมขาราชการ
ส ว น ท อ งถิ่ น แ ห งป ระเท ศไท ย (www.get-u.org) ห รื อ เว็ บ ไซ ตก ลุ ม เพื่ อ น ข า ราชก ารสวน ท อ งถิ่ น
(www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔(เล็ก) ,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ (ป.ตะวัน) หรือ ป.วีรวิทย โทร. ๐๘๑-๗๙๐๒๐๙๐
อีเมล getu2553@gmail.com
เฟสบุค www.facebook.com/getu2553

โครงการฝกอบรม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬา
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
๑.๑)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปน
ตนไป โดยมีสาระสําคัญใหยกเลิกกฎหมายและระเบียบของหนวยงานภาครัฐทุกประเภท รวมทั้งระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
ใหใชกฎหมายฉบับนี้แทน
๑.๒)กระทรวงมหาดไทยไดวางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
๑.๓)เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจตามกฎหมายและระเบียบในขอ ๑.๑) และ ขอ
๑.๒) รวมทั้งเทคนิคในการบริหารงานพัสดุเพื่อใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนแก
ประชาชนไดถูกตองตามกฎหมายระเบียบตางๆ ที่กําหนดไว สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรมเรื่อง “แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ (อปท.) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงานและการจัดการแขงขัน
กีฬา” นี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ และระบบในการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :
e - bidding) ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๒)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๓)เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณในการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง และการ
ตอบขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๔)เพื่อใหผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ตาม
ตําแหนงของตนเองไดอยางถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการใหบริการประชาชน
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๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๑)รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย คณบดี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๓)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๔)นายเกรียงไกร ภูมิเหลาแจง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คนที่ ๒๙
๕)ดร.อุบล ยะไวทยณะวิชัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
๕.๑)นายก/รองนายก ที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล
๕.๒)ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
๕.๓)ขาราชการสวนทองถิ่น ผูดํารงตําแหนง ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัด/รอง
ปลัดเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ
สํ า นั ก /ผู อํ า นวยการกองคลั ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก /ผู อํ า นวยการกองช า ง หั ว หน า สํ า นั ก งานปลั ด ฯ
ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หัวหนาฝายการคลัง หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากองพัส ดุ หัวหน าฝายพั สดุ หั วหนาฝายอื่นๆที่เกี่ ยวขอ ง นั กวิชาการพั สดุ นักจัด การงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาพนักงานพัสดุ เจาหนาที่พัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาหนาที่การเงินและบัญชี และขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล
และเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล
๕.๔)ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูซึ่งรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการพัสดุ การจัดซื้อจัด
จาง การงบประมาณ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล
๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสบาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
(รายละเอียดตามกําหนดการแนบทายโครงการ)
๗.งบประมาณ
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมและประชุมสัมมนาเปนคาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาท (สอง
พันสี่รอยบาทถวน) สําหรับจายเปนคาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร
คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหารโครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
ประชาสั ม พั น ธ ค า กระเป า เอกสาร และค า ใช จ ายอื่ น ๆ สํ า หรั บ ผู เข า รับ การประชุ ม สั ม มนา หรื อ ผู
สังเกตการณ โดยผูเขารวมประชุมสัมมนาสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ และระบบในการดําเนินการจัดหาพัสดุดวย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Bidding : e - bidding) มากยิ่งขึ้น
๘.๒)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มากยิ่งขึ้น
๘.๓)ผูผานการฝกอบรมมีความรูและประสบการณในการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง และ
การตอบขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ มากยิง่ ขึ้น
๘.๔)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูทไี่ ดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของ
ตนเองไดอยางถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการใหบริการประชาชนมากขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเ สนอโครงการ

(นายวิรัตน พิกุลศรี)
ปลัดเทศบาลตําบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
กรรมการและวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายวีรวิทย เคียนจังหรีด)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอ นุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดาํ รง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
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กําหนดการโครงการฝกอบรม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬา
ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสบาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

---------------------------------วันศุกรที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน - รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงกําหนดการและวัตถุประสงคโครงการ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหปลอดภัยจนถึงวัน
เกษียณและครบวาระการดํารงตําแหนง
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทยหรือผูแทน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย..นายนันทวิทย เงี้ยวชัยภูมิ ขาราชการบํานาญ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
วันเสารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-Market) ระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) และการ
จัดทําสัญญาและการแกไขขอมูลวิธี e-bidding ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ชวงที่ ๑
โดย คุณอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-Market) ระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) และการ
จัดทําสัญญาและการแกไขขอมูลวิธี e-bidding ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ชวงที่ ๒
โดย คุณอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง การแกไขปญหาในระบบ e-Market
และระบบ e-bidding พรอมตอบคําถาม
โดย คุณอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

วันอาทิตยที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

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

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม

แนวทางปฏิบตั ิในการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวของ ชวงที่ ๑
โดย คุณศิริกญ
ั ญา รุนประโคน นิติกรชํานาญการ กลุมงานระเบียบ
วาดวยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
พักรับประทานอาหารกลางวัน

แนวทางปฏิบตั ิในการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบทีเ่ กี่ยวของ ชวงที่ ๒
โดย คุณศิริกญ
ั ญา รุนประโคน นิติกรชํานาญการ กลุมงานระเบียบ
วาดวยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

วันจันทรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคในการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อ-จัดจาง
และการตอบขอทักทวงของหนวยงานตรวจสอบ
โดย นายนิตธิ รรม แกลวกลา นิติกรชํานาญการ สํานักงานเทศบาลตําบล
พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย (ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปกครอง)
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. สรุปและปดการฝกอบรม โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่
แหงประเทศไทย หรือผูแทน
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
-เดินทางกลับภูมิลําเนา
---------------------------------------------------หมายเหตุ.- ๑)กําหนดการและวิทยากรอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
-วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เปนผูทรี่ ับผิดชอบจัดทํารางกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งระบบการจัดหาพัสดุดวย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market) ระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)

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

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬา
ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสบาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลือ่ นที่ผูประสานงาน..........................................
E-mail หนวยงานหรือผูประสานงาน.......................................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมฯ จํานวน................คน ตามรายชื่อ (ไมพอใชหลายใบได) ดังนี้
ลําดับ
ที่

อาหาร
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง / ระดับ (ถามี)

(กรุณาทําหนาเครื่องหมาย √ )

ทั่วไป

เจ

หมายเหตุ

มุสลิม

ลงชื่อ.....................................................ผูมีอํานาจอนุมัติ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
หมายเหตุ.(๑) กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๖๐ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๒,๔๐๐ บาท (กรณีชําระเงินไมทันภายในกําหนด
สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖๑๙๐๓๙๗๓ หรือป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ หรือ ป.วีรวิทย ปลัดอบต.
โนนประดู อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โทร. ๐๘๑-๗๙๐๒๐๙๐

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬา

ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสบาย อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๒,๔๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

(ที่ปด สําเนาใบโอนเงิน)
เมื่อโอนเงินเสร็จแลว กรุณาแสกนไฟลแนบแจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซ ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
(เมื่อแฟกซหรือสงอีเมลแลว กรุณาโทรประสานสอบถามเจาหนาที่สมาคมฯ ที่โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
หรือนองแวว ๐๙๔-๗๐๗๘๐๔๒ หรือ นองเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน)

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.........................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ จํานวนคนที่
เขาประชุมสัมมนาฯ................................คน ไดโอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทย” เลขที่บัญชี 982-6-37559-4 คนละ ๒,๔๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

