โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รางกฎหมาย ป.ป.ช. / สตง. เทคนิคการอุทธรณ - รองทุกข และนําคดีขึ้นฟองตอศาลปกครอง
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
๑.๑)พระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตน
ไป โดยมีสาระสําคัญ ใหยกเลิกกฎหมายและระเบียบของหนวยงานภาครัฐ ทุกประเภท รวมทั้งระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหใช
กฎหมายฉบับนี้แทน
๑.๒)กระทรวงมหาดไทยไดวางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัด การแข งขัน กีฬ าและการส งนัก กี ฬ าเข ารวมการแขงขั นกี ฬ าขององค กรปกครองสว นท อ งถิ่ น พ.ศ.
๒๕๕๙ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
๑.๓)คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อยูระหวางการรับฟงความเห็นตอรางพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ.... และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ..... โดยรางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับมีเนื้อหาสาระสําคัญ
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายประการ
๑.๔)เพื่อ เปน การเสริม สรางความรูความเขาใจตามกฎหมายและระเบี ยบในขอ ๑.๑) - ขอ ๑.๓)
รวมทั้งเทคนิคในการบริหารงานพัสดุเพื่อใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนได
ถูกตอ งตามกฎหมายระเบี ยบตางๆ ที่ กําหนดไว สมาคมขาราชการสวนทองถิ่น แหงประเทศไทย จึงไดจั ด
โครงการฝกอบรมและสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ รา งกฎหมาย ป.ป.ช. / สตง. เทคนิ ค การอุ ท ธรณ - รอ งทุ ก ข และนํ าคดี ขึ้ น ฟ อ งต อ ศาล
ปกครอง” 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) ใหแกบคุ ลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๒)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได
๒.๓)เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณในดานเทคนิคในการอุทธรณ รองทุกข คําสั่งทาง
ปกครอง และเทคนิคการนําคดีขึ้นสูศาลปกครองแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๔)เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ..... แกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๕)เพื่อใหผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนง
ของตนเองไดอยางถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการใหบริการประชาชน
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)นายพิเชษฐ กลาสุคนธ
นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕)นายชัยธิศักดิ์ อําลอย
นายกเทศมนตรีตําบลทายาง อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖)นายชวลิต สิทธิฤทธิ์
นายกเทศมนตรีตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐๐ คน 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 ผูอํานวยการสํานัก/
ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกองชาง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ ผูอํานวยการสํานัก/
ผูอํานวยการกองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หัวหนาฝายการคลัง หัวหนาฝายการเงินและบัญชี หัวหนากองพัสดุ หัวหนา
ฝายพัสดุ หัวหนาฝายอื่นๆที่เกี่ยวของ นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจา
พนั ก งานพั ส ดุ เจ า หน า ที่ พั ส ดุ นั ก วิ ช าการเงิน และบั ญ ชี นั ก วิ ช าการคลั ง เจ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี
เจาหนาที่การเงินและบัญชี และขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัสดุ การจัดซื้อจัด
จาง ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลตําบล
๕.๔)ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูซึ่งรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง
การงบประมาณ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลนคร เทศบาล
เมือง และเทศบาลตําบล
๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเมืองลิกอร อําเภอเมืองฯ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (รายละเอียดตามกําหนดการแนบทายโครงการ)
๗.งบประมาณ
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมและสัมมนาเปนคาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาท (สองพันสี่รอย
บาทถวน) สําหรับจายเปนคาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร คาตอบแทน

เจาหนาที่โครงการ คาบริหารโครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาประชาสัมพันธ
คากระเปาเอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับผูเขารับการฝกอบรม หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับการ
ฝกอบรมสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก ใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจายจากตนสังกัด
โดยสามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ และระบบในการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e bidding) มากยิ่งขึ้น
๘.๒)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับเทคนิคการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการ
กําหนดใหเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ อาจจายไดเพิ่มมากขึ้น
๘.๓)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคในการอุทธรณ รองทุกข คําสั่งทาง
ปกครอง และเทคนิคการนําคดีขึ้นสูศาลปกครองมากยิ่งขึ้น
๘.๔)สามารถรวบรวมความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวย การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ..... เสนอคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณาปรับแกไขให
เหมาะสมตอไป
๘.๕)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูทไี่ ดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของ
ตนเองไดอยางถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการใหบริการประชาชนมากขึ้น
(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(วาที่รอยตรีบดินทร ลอแมง)
เลขาธิการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอ นุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดาํ รง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

