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. ๘๙ / ๒๕๖๑
๓๐ เมษายน 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
ดวยเหตุดังกล าวขางต น สมาคมขาราชการส วนทองถิ่นแห งประเทศไทย จึงไดกําหนดจัดโครงการ
ฝก อบรม เรื่อง “ป ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางแก ไขในการจั ดซื้ อจั ดจ างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ
เทคนิคในการกําหนดราคากลางและการตรวจการจางงานกอสราง และการดําเนินตามกฎหมายวาดวย
ความรับ ผิ ดทางละเมิ ดของเจาหน าที่ ”ขึ้น ในระหวางวัน ที่ ๒๑ – ๒๔ มิ ถุน ายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดอิ ชิ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยสมาคมฯไดรับความอนุเคราะหวิทยากรผูเชี่ยวชาญจาก กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลั ง และกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กระทรวงมหาดไทย เป น ผู ถ า ยทอดองค ค วามรู
ประสบการณ และเทคนิควิธีการดังกลาวเพือ่ การปฏิบัติทีถ่ ูกตอง มีประสิทธิภาพตอไป
/ ในการ.....

-๒ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอมดวย รอง
นายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก/กอง หัวหนาฝาย หัวหนางาน รวมตลอดจน
ขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงอื่นๆ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่เห็นสมควรใหเพิ่มพูนความรูเขารับการ
ฝกอบรมตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับการฝกอบรมฯ สามารถสงแบบตอบรับ ไปที่โทรสาร
หมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน ID: getu2553 ภายในวันที่
๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ พร อมโอนเงิน ค าลงทะเบี ย นคนละ ๒,๔๐๐ บาทเข าบั ญ ชีธ นาคารกรุงไทย จํากั ด
(มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4
(กรณีชําระเงินไมทันตามกําหนด สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) 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 โรงแรมไดอิชิ ๐๗๔-๒๓๐๗๒๔ หรือ ๐๘๔-๙๖๔๗๙๔๓
โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารตางๆ เพิ่มเติม ไดที่เว็บ ไซตสมาคมขาราชการส วนท องถิ่น แห งประเทศไทย
(www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น (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

