โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
E-market/E-bidding สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเทคนิคการบริหารงานพัสดุ งบประมาณ การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนมา โดยมี
สาระสํ า คั ญ ให ย กเลิ ก กฎหมายและระเบี ย บของหน ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก ประเภท รวมทั้ ง ระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหใช
กฎหมายฉบับนี้แทน ตอมากระทรวงการคลังไดประกาศใชกฎกระทรวง และระเบียบซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติใหทุกหนวยงานภาครัฐรวมทั้งองคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่น โดยมีผ ลบั งคั บใชตั้ งแต วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปน ต นมา ประกอบกั บ ในหว งป งบประมาณ
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ที่ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการทักทวงและชี้มูลจากหนวยตรวจสอบทั้ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ในการดานจัดซื้อจัดจาง การบริหารงบประมาณ และการเบิกจายเงินที่ไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวของจํานวนมาก จนนําไปสูการระงับการปฏิบัติหนาที่ หรือถูกใหออกจากราชการตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ และองคกรบริหารงานบุคคล
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การเพิ่ ม พู น ความรู ค วามเข า ใจตามกฎหมายและระเบี ย บ หลั ก เกณ ฑ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ดซื้ อ จัด จา งและการบริห ารพั ส ดุ ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ งเทคนิค แนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งลูกจางประจํา และ
พนั ก งานจ า งตามอํ า นาจหน า ที่ ให ถู ก ต อ งตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารงานพั ส ดุ
งบประมาณ การเบิกจายเงิน สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงกําหนดจัดโครงการฝกอบรม
และสัมมนาเรื่อง “กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภ าครัฐ E-market/E-bidding สําหรับ องค กรปกครองสวนทองถิ่น และเทคนิคการบริห ารงาน
พัสดุ งบประมาณ การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 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)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคแนวทางการปฏิบัตงิ านของผูบริหารทองถิน่
สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งลูกจางประจํา และพนักงานจางตามอํานาจหนาที่ให
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงานพัสดุ งบประมาณ การเบิกจายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

-๒๒.๓)เพื่อใหผูผานการฝกอบรมและสัมมนาสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่
ตามตําแหนงหนาที่และขอบเขตอํานาจของตนเองไดอยางถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการ
ใหบริการประชาชน
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)นายชวลิต สาสกุล
อดีตหัวหนากลุมงานกฎหมายฯ สถ.จ.เชียงใหม
๕)นายณรงคฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ ทนายความผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปกครอง
๖)นายวราวุฒิ สุธีรวรกุล
พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
๕.กลุมเปาหมาย จํานวน ๓๐๐ คน ประกอบดวย
๕.๑)นายก/รองนายก ที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
๕.๒)ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
๕.๓)ขาราชการสวนทองถิ่น ผูดํารงตําแหนง ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัด/รอง
ปลัดเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการสํานัก/
ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกองชาง หัวหนาสํานักงานปลัดฯ ผูอํานวยการกองนิติ
การ ผูอํานวยการสํานัก/ผูอ ํานวยการกองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หัวหนาฝายการคลัง หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากองพัสดุ หัวหนาฝายพัสดุ หัวหนาฝายนิติการ หัวหนาฝายอื่นๆที่เกี่ยวของ นิติกร นักวิชาการพัสดุ นัก
จัดการงานทั่วไป นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาพนักงานพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี และขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงอื่น ๆ รวมทั้งลูกจางประจําและพนักงาน
จางที่ เกี่ยวขอ งกั บการพั สดุ การจัดซื้อ จัดจาง การงบประมาณ การเบิกจายเงิน ขององคกรปกครองส วน
ทองถิ่น หรือผูที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่พึงไดรับการเพิ่มพูนความรูในหัวขอที่
จัดฝกอบรมและสัมมนา ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล
๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอรไซด ถนนราชวิถี (เชิงสะพานกรุงธน)
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามกําหนดการแนบทายโครงการ)

-๓๗.งบประมาณ
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมและสัมมนาเปนคาลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันแปด
รอยบาทถวน) สําหรับจายเปนคาเอกสารประกอบการฝกอบรมและสัมมนา คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร
คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริห ารโครงการ คาหองประชุม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
ประชาสัมพันธ คากระเปาเอกสาร และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับผูเขารับการฝกอบรม หรือ ผูสังเกตการณ โดย
ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 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. การจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ และระบบในการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e bidding) มากยิ่งขึ้น
๘.๒)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับเทคนิคแนวทางการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ของตนใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงานพัสดุ งบประมาณ การเบิกจายเงิน
เพิ่มมากขึ้น
๘.๓)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูทไี่ ดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของ
ตนเองไดอยางถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการใหบริการประชาชนมากขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นางสุภาวัตร ศิรบิ รู ณ)
กรรมการและเหรัญญิก
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

สิบเอก

ผูเห็นชอบโครงการ

(เจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
(ลงชื่อ)

ผูอ นุมัติโครงการ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดาํ รง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

