โครงการฝกอบรม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดงานและการจัดการแขงขันกีฬา
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
๑.๑)สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพั สดุภ าครัฐ พ.ศ.... เมื่อ วันที่ ๑๕ ธัน วาคม ๒๕๕๙ โดยมี สาระสําคัญ ใหยกเลิก กฎหมายและ
ระเบียบของหนวยงานภาครัฐทุกประเภท รวมทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยทีเ่ กี่ยวของกับการจัดซื้อ
จัดจางและการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหใชกฎหมายฉบับนี้แทน
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)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับราง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ...... 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
๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๑)รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย คณบดี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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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 ๒๔ – ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมราชศุภมิตร อําเภอเมืองฯ จังหวัด
กาญจนบุรี (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
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
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สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับราง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ...... รวมทั้งระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ และระบบในการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (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)
กรรมการและวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(สิบเอกเจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอ นุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดาํ รง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
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