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. ๒๔๖ / ๒๕๕๙
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
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

ตามที่ส ภานิ ติบั ญ ญั ติแห งชาติ มีม ติใหค วามเห็น ชอบรางพระราชบั ญ ญั ติก ารจัดซื้ อจั ดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระสําคัญใหยกเลิกกฎหมายและระเบียบของ
หนวยงานภาครัฐทุกประเภท รวมทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการ
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหใชกฎหมายฉบับนี้แทน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดวาง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬ าและการส ง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกี ฬาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใชตั้ งแตวันที่ 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
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด งานและการจั ด การแข งขั น กี ฬ า” ขึ้ น ในระหว า งวั น ที่ ๒๔ – ๒๗
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิทยากรหลักไดรับความกรุณา
จากกรมบั ญ ชีก ลางสนั บ สนุ น ขา ราชการในสั งกั ดซึ่ งเป นผู รับ ผิ ด ชอบเรื่ องดั งกล าวโดยตรงมาเป น วิท ยากร
ถายทอดองคความรูตามโครงการนี้
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 ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเขาบัญชี
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
จัดเตรียมไวให ขอใหผูเขารับการฝกอบรมฯติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่ โรงแรมราชศุภมิตรไดโดยตรง
โทรศัพทหมายเลข ๐๓๔-๖๒๕๑๒๘-๓๑ หรือติดตอฝายขาย (คุณนอบ) โทรศัพท ๐๘๔-๔๖๒๕๕๖๙ (กรุณา
แจงดวยวาเปนโครงการอบรมสัมมนาของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นฯ) สําหรับเอกสารโครงการ แบบแจงการโอนเงิน
สามารถดาวนโหลดไดที่ เว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซต
กลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น (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), ๐๘๔-๘๐๘๑๔๔๐(ใหม)
อีเมล getu2553@gmail.com
เฟสบุค www.facebook.com/getu2553

กําหนดการโครงการฝกอบรม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬา
ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราชศุภนิมิตร อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

---------------------------------วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ 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 นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทยหรือผูแทน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคในการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อ-จัดจาง
และการตอบขอทักทวงของหนวยงานตรวจสอบ
โดย นายนิติธรรม แกลวกลา นิติกรชํานาญการ สํานักงานเทศบาลตําบล
พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย (ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปกครอง)
วันเสารที่ ๒๕ กุมภาพันธ 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
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 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
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การแกไขปญหาในระบบ e-Market
และระบบ e-bidding พรอมตอบคําถาม
โดย คุณอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง
1

วันอาทิตยที่ ๒๖ กุมภาพันธ 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

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวของ ชวงที่ ๑
โดย คุณศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชํานาญการ กลุมงานระเบียบ
วาดวยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
พักรับประทานอาหารกลางวัน

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวของ ชวงที่ ๒
โดย คุณศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชํานาญการ กลุมงานระเบียบ
วาดวยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

วันจันทรที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม

บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย..นายนันทวิทย เงี้ยวชัยภูมิ ขาราชการบํานาญ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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 รวมทัง้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตรง
๒)การแตงกายชุดสุภาพ ไวทุกข
๓)รับประทานวางเวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.

2

แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬา
ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราชศุภนิมิตร อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลื่อนที่ผูประสานงาน..........................................
E-mail หนวยงานหรือผูประสานงาน.......................................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมฯ จํานวน................คน ตามรายชื่อ (ไมพอใชหลายใบได) ดังนี้
ลําดับ
ที่

อาหาร
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง / ระดับ (ถามี)

(กรุณาทําหนาเครื่องหมาย √ )

ทั่วไป

เจ

หมายเหตุ

มุสลิม

ลงชื่อ.....................................................ผูมอี ํานาจอนุมัติ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
หมายเหตุ.(๑) กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com ภายในวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๒,๔๐๐ บาท (กรณีชําระเงินไมทันภายในกําหนด
สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดทเี่ จาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖๑๙๐๓๙๗๓ หรือป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือคุณใหม ๐๘๔-๘๐๘๑๔๔๐ หรือ คุณเล็ก ๐๘๗๓๐๐๔๔๘๔

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

ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราชศุภนิมิตร อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๒,๔๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๑๗ กุมภาพัน ธ ๒๕๖๐

(ที่ปดสําเนาใบโอนเงิน)
เมื่อโอนเงินเสร็จแลว กรุณาแสกนไฟลแนบแจงมาทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือแฟกซ ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
(เมื่อแฟกซหรือสงอีเมลแลว กรุณาโทรประสานสอบถามเจาหนาที่สมาคมฯ ที่โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรือนองใหม ๐๘๔-๘๐๘๑๔๔๐ 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 เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ .....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแ จงการโอน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

