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. ๙๐ / ๒๕๖๑
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมเรื่อง “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เทคนิคในการกําหนดราคากลางและการตรวจการจางงานกอสราง และการ
ดําเนินตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที”่
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
นายกเมืองพัทยา และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญ ชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดประกาศใชกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ
พรอมซักซอมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เปน
ตนมา โดยมีหลายประเด็นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนจากวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งอาจนําไปสูการถูกเรียกเงินคืนจากหนวยงานตรวจสอบหรือถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย
ในอนาคตได ประกอบกับจากการตรวจสอบของหนวยตรวจ อาทิ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ที่ผานมาไดมีการทักทวง เรียกเงิน
คืน และดําเนินคดีทางแพง อาญา และวินัย กับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากการกําหนดราคา
กลางงานกอสราง รวมทั้งการตรวจการจางที่ไมรอบคอบ หรือเหตุเพราะไมรอบรูเทคนิควิธีการในการกําหนด
ราคากลางและการตรวจการจาง ทําใหกระทบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นในทุกระดับทุกตําแหนงที่ถูกแตงตั้งใหเปนกรรมการกําหนดราคากลางและกรรมการตรวจการจางงาน
กอสรางอยางกวางขวาง จนนําไปสูประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการแกประชาชนลดลง อีก
ทั้ง เมื่อไดรับการทักทวงหรือถูกเรียกเงินคืน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากยังปฏิบัติไมถูกตองตาม
วิธีการขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ซึ่งบัญญัติไวเพื่อคุมครองการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต ทําใหกระทบตอความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ สงผลตอการใหบริการประชาชนโดยตรง
ดวยเหตุดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดรวมกับสมาคมขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงาน
ส ว นท อ งถิ่ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กํ า หนดจั ด โครงการฝ ก อบรม เรื่ อ ง “ป ญ หาอุ ป สรรคและแนว
ทางแกไขในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เทคนิคในการกําหนดราคากลางและการ
ตรวจการจางงานกอสราง และการดําเนินตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่”
ขึ้นในระหวางวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท จังหวัด
/ พระ.....

-๒พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยสมาคมฯได รั บ ความอนุ เ คราะห วิ ท ยากรผู เ ชี่ ย วชาญ จากกรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลั ง และกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กระทรวงมหาดไทย เป น ผู ถ า ยทอดองค ค วามรู
ประสบการณ และเทคนิควิธีการดังกลาวเพื่อการปฏิบัติที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพตอไป
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย พรอมดวยสมาคมขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั พนักงานสวนทองถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญ ทาน พรอมดวย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ
ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก /กอง หั ว หน า ฝ า ย หั ว หน า งาน รวมตลอดจนข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ตํ า แหน ง อื่ น ๆ
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่เห็นสมควรใหเพิ่มพูนความรูเขารับการฝกอบรมตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้
ผูประสงคเขารับการฝกอบรมฯ สามารถสงแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทาง
อีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน ID: getu2553 ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พรอมโอนเงิน
คาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคม
ขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีชําระเงินไมทันตามกําหนด สามารถนําเงิน
สดไปชําระหนางานได) 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) สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตาม
นั ย ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด วย ค าใช จายในการเดิ น ทางไปราชการของเจ าหน าที่ท องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับหองพักสมาคมฯมิไดจัดเตรียมไวให ขอใหผูเขารับ
การฝกอบรมฯติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท ๐๓๕-๘๘๑๒๒๒ หรือ
๐๘๓-๐๘๖๙๗๗๙ โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการสํารองหองพัก และเอกสารตางๆ เพิ่มเติมไดที่
เว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการสวน
ทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลือ่ นที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ 090-3232894 (เล็ก)
E-mail: getu2553@gmail.com
Id Line: getu2553

โครงการฝกอบรม
เรื่อง “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เทคนิคในการกําหนดราคากลางและการตรวจการจางงานกอสราง
และการดําเนินตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที”่
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
กรมบัญ ชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดประกาศใชกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ
พรอมซักซอมแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เปนตนมา โดยมีหลายประเด็นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนจากวิธีปฏิบัติที่
ถูกตองตามกฎหมายดังกลาว ซึ่งอาจนําไปสูการถูกเรียกเงินคืนจากหนวยงานตรวจสอบหรือถูกดําเนินคดี
ทางกฎหมายในอนาคตได ประกอบกับจากการตรวจสอบของหนวยตรวจ อาทิ สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) หรือสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ที่ผานมา
ไดมีการทักทวง เรียกเงินคืน และดําเนินคดีทางแพง อาญา และวินัย กับบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจากการกําหนดราคากลางงานกอสราง รวมทั้งการตรวจการจางที่ไมรอบคอบ หรือเหตุเพราะไม
รอบรูเทคนิควิธีการในการกําหนดราคากลางและการตรวจการจาง ทําใหกระทบขวัญ กําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในทุกระดับทุกตําแหนงที่ถูกแตงตั้งใหเปนกรรมการ
กําหนดราคากลางและกรรมการตรวจการจางงานกอสรางอยางกวางขวาง จนนําไปสูประสิทธิภาพในการ
บริห ารจัดการและการให บ ริก ารแก ป ระชาชนลดลง อีก ทั้ ง เมื่ อได รับ การทัก ท วงหรือถูก เรีย กเงิน คื น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากยังปฏิบัติไมถูกตองตามวิธีการขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ซึ่งบัญญัติไวเพื่อคุมครองการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต ทําใหกระทบตอความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนง
หนาที่ที่รับผิดชอบ สงผลตอการใหบริการประชาชนโดยตรง
ดวยเหตุดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดรวมกับสมาคม
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กําหนดจัดโครงการฝกอบรม เรื่อง “ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไขในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เทคนิคในการกําหนดราคา
กลางและการตรวจการจางงานกอสราง และการดําเนินตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที”่ นี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบ หลักเกณฑ หนังสือซักซอมแนวทางการปฏิบตั ิ ใหแก
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
๒.๒)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดราคากลางงานกอสราง และเทคนิคในการ
ตรวจการจางงานกอสราง ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
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๒.๓)เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจและประสบการณในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
๒.๔)เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการทางวินัย
อาญา แพง และทางละเมิดกรณีถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบ ใหแกบคุ ลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่
๒.๕)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมสามารถนําความรูทไี่ ดรับไปปรับใชกับการปฏิบตั ิหนาทีต่ าม
ตําแหนงของตนเองไดอยางถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการใหบริการประชาชน
๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๑)ศ.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 ยะไวทยณะวิชยั
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
๔.๑)สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
๔.๒)สมาคมขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔.๓)เครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิน่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕.กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
๕.๑)ผูบริหารทองถิน่ รองผูบริหารทองถิน่ ทีป่ รึกษาผูบริหารทองถิน่ เลขานุการผูบริหารทองถิ่น
ประธานสภาทองถิน่ รองประธานสภาทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิน่ ในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล
๕.๒)ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ทุกตําแหนง ทุกระดับ ทุกประเภท
ซึ่งเคยเปน หรือเปน ผูควบคุมงานกอสราง ผูชวยผูควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการตรวจการจาง
คณะกรรมการกํ าหนดราคากลาง คณะกรรมการด านการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง เจ าหน าที่ (พั ส ดุ ) หั วหน า
เจาหนาที่ (พั สดุ) นิติกร รวมทั้งผูดํารงตําแหนง ปลัด/รองปลัด ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง
หัวหนาฝาย ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองคการ
บริหารสวนตําบล
๕.๓)ผูสังเกตการณ ที่สมาคมฯมีหนังสือเรียนเชิญเปนการเฉพาะ
๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๒๘ มิถนุ ายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายละเอียดตามกําหนดการแนบทายโครงการ)
๗.งบประมาณ
จัดเก็ บจากผู เขารับการฝกอบรมเปนค าลงทะเบี ยนคนละ ๒,๔๐๐ บาท สําหรับ จายเปนค า
เอกสารประกอบการฝกอบรม คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหาร
โครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสาร และ
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คาใชจายอื่น ๆ สําหรับ ผูเขารับการฝกอบรม หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
เบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
รวมที่แกไขจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบ หลักเกณฑ หนังสือซักซอมแนวทางการปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้น
๘.๒)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการกําหนดราคากลางงานกอสราง และ
เทคนิคในการตรวจการจางงานกอสรางมากยิ่งขึ้น
๘.๓)ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจและประสบการณในการดําเนินการตามกฎหมายวา
ดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาทีม่ ากยิ่งขึ้น
๘.๔)ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับเทคนิควิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ
ทางวินยั อาญา แพง และทางละเมิดกรณีถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบมากยิง่ ขึ้น
๘.๕)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามตําแหนงของ
ตนเองไดอยางถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการใหบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายอนุชา จินดาวณิชย)
ประธานเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายธงชัย คุมชาติ)
นายกสมาคมขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
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กําหนดการฝกอบรม
เรื่อง “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เทคนิคในการกําหนดราคากลางและการตรวจการจางงานกอสราง
และการดําเนินตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่”
ระหวางวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย
รวมกับ สมาคมขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิน่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------วันพฤหัสดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
ลงทะเบียน-รับเอกสาร
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงปรับตัวอยางไร
ใหอยูรอดและปลอดภัยอยางมั่นคงและยั่งยืนเปนที่พึ่งของประชาชนตลอดไป”
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย หรือผูแทน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิควิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการทางวินัย อาญา
แพง และทางละเมิดกรณีถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบ”
โดย นายนิติธรรม แกลวกลา นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบลพลับพลาชัย
จังหวัดบุรีรัมย ทีป่ รึกษาฝายกฎหมายสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
วันศุกรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการกําหนดราคากลางงานกอสราง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” พรอมตอบคําถาม
โดย คุณฐปนรรฑ อ่ําพุทรา นายชางโยธาอาวุโส กรมโยธาธิการและผังเมือง
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการตรวจงานกอสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น” พรอมตอบคําถาม
โดย คุณฐปนรรฑ อ่ําพุทรา นายชางโยธาอาวุโส กรมโยธาธิการและผังเมือง

-๒วันเสารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ซักซอมแนวทางปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือสั่งการ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ” ชวงที่ ๑
โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ซักซอมแนวทางปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือสั่งการ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ” ชวงที่ ๒ พรอมตอบคําถาม
โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
วันอาทิตยที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนเขารับการอบรม
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ทองถิ่น
ตามแนวการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง”
โดย นางสาวนพพร อุณาภาค ผูอํานวยการกลุมงานละเมิดและแพง ๔
สํานักความรับผิดทางแพง กรมบัญชีกลาง
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
สรุป/ปดการฝกอบรม / รับวุฒิบตั ร
โดย ผูแทนสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับภูมิลําเนา
-------------------------------หมายเหตุ.- (๑) กําหนดการอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
(๒) วิทยากรบางสวนอยูระหวางการเรียนเชิญ อาจปรับเปลีย่ นไดตามความเหมาะสมและจําเปน
(๓) รับประทานอาหารวาง เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.
(๔) กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิน่
ทุกประเภท ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ทุกตําแหนง ทุกระดับ.

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรม
เรื่อง “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เทคนิคในการกําหนดราคากลางและการตรวจการจางงานกอสราง
และการดําเนินตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่”
ระหวางวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย รวมกับ สมาคมขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิน่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลือ่ นที่ผูประสานงาน..........................................
E-mail หนวยงานหรือผูประสานงาน.......................................................ID Line: (ถามี)...........................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมฯ 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.- กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทาง
ไอดีไลน getu2553 ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๒,๔๐๐ บาท หรือ
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘ หรือ ป.ตะวัน โทร.
๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก 090-3232894 หรือแสกนคิวอารโคดขางบน

ใบยืนยันการจองห้องพัก
โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
www.cavallicasaresort.com
โทร. 035 881 222 / 083 086 9779 โทรสาร. 035 881 221
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน - บริษัท
Email
วันที่เข้าพัก

เบอร์มือถือ

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

Line ID

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

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

วันที่ออก

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

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

จานวนคืน

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

ห้องซูพีเรีย
เตียงเดี่ยว
ห้อง / เตียงคู่
ห้อง ราคา 1,200 บาท/ห้อง/คืน
ห้องดีลักซ์
เตียงเดี่ยว
ห้อง / เตียงคู่
ห้อง ราคา 1,300 บาท/ห้อง/คืน
ห้องแกรนด์ซูพีเรีย เตียงเดี่ยว
ห้อง / เตียงคู่
ห้อง ราคา 1,400 บาท/ห้อง/คืน
ห้องแกรนด์ดีลักซ์ เตียงเดี่ยว
ห้อง / เตียงคู่
ห้อง ราคา 1,500 บาท/ห้อง/คืน
เตียงเสริม ราคา 600 บาท/ห้อง/คืน (อาหารเช้า 1 ท่าน / ห้อง)
................

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

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

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

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

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

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

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

(อาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง)
(อาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง)
(อาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง)
(อาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง)

รวมจานวนห้อง ห้อง + เตียงเสริมจานวน เตียง รวมราคาทั้งหมด
โอนมัดจา 50% ของราคาทั้งหมด
บาท
ทางโรงแรมจะดาเนินการจองห้องพัก หลังจากได้รับมัดจาแล้วเท่านั้น
...............

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

วัน

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

บาท

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

วิธีการโอนมัดจา

[ ] ชาระผ่านบัตรเครดิต

**ชาระผ่านบัตรเครดิต
ชื่อผู้ถือบัตร
เลขที่บัตรเครดิต
วันหมดอายุ
CVC cod

[ ] ชาระโดยโอนเงินเข้าบัญชี
**ชาระโดยโอนเงินเช้าบัญชี

:
:
:
:

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

ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี

: กสิกรไทย
: ถนนโรจนะ
: เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
: 452-263-999-6

ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้รับจอง

วันที่ ...................../....................../......................

วันที่ ...................../....................../......................

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรม
เรื่อง “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เทคนิคในการกําหนดราคากลางและการตรวจการจางงานกอสราง
และการดําเนินตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่”
ระหวางวันที ่ ๒๘ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๑ ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซา รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศทย รวมกับ สมาคมขาราชการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิน่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๒,๔๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๒๐ มิถ ุน ายน ๒๕๖๑

(ที่ปด สําเนาใบโอนเงิน)
เมื่อโอนเงินเสร็จแลว กรุณาแสกนไฟลแนบแจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซ ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางไลน ไอดี getu2553
(เมื่อแฟกซหรือสงอีเมลแลว กรุณาโทรประสานสอบถามเจาหนาที่สมาคมฯ ที่โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือนองใหม ๐๘๔-๘๐๘๑๔๔๐ หรือ ป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙
หรือนองแวว 083-2895990 หรือ นองเล็ก ๐๙๖-๖๙๘๗๔๖๘, 090-3232894 เพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน)

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น.........................................................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................ จํานวนคนที่เขา
รับการฝกอบรมฯ................................คน ไดโอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย” เลขที่บัญชี 982-6-37559-4 คนละ ๒,๔๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอนเงิน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

