โครงการฝกอบรม
เรื่อง “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เทคนิคในการกําหนดราคากลางและการตรวจการจางงานกอสราง
และการดําเนินตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที”่
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
---------------------------------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 ทั้ง เมื่ อได รับ การทัก ท วงหรือถูก เรีย กเงิน คื น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนมากยังปฏิบัติไมถูกตองตามวิธีการขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ซึ่งบัญญัติไวเพื่อคุมครองการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต ทําใหกระทบตอความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนง
หนาที่ที่รับผิดชอบ สงผลตอการใหบริการประชาชนโดยตรง
ดวยเหตุดังกลาวขางตน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดกําหนดจัดโครงการ
ฝกอบรม เรื่อง “ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เทคนิคในการกําหนดราคากลางและการตรวจการจางงานกอสราง และการดําเนินตามกฎหมาย
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที”่ 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
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
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 ๒๑ – ๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
(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
คาใชจายอื่น ๆ สําหรับ ผูเขารับการฝกอบรม หรือ ผูสังเกตการณ โดยผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
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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

(นางสาวปริยาภรณ วรรณสอน)
รองเลขาธิการ ปฏิบตั ิหนาที่แทน
เลขาธิการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
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