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. ๒๙ / ๒๕๖๐
๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมและสัมมนา เรื่อง ทิศทางการปฏิรปู องคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญฉบับใหม และแนวทางปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
นายกองคการบริหารสวนตําบล และนายกเมืองพัทยา ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย ๑.กําหนดการฝกอบรมและสัมมนา
๒.แบบตอบรับเขารวมโครงการฯ

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย กําหนดจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนา เรื่อง
“ทิ ศ ทางการปฏิ รูป องค ก รปกครองสวนท องถิ่ น ตามรัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม และแนวทางปฏิ บั ติ ต าม
พ.ร.บ. การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ (อปท.)” ขึ้ น ในระหว างวั น ที่ ๓๑ มี น าคม – ๓
เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอีสเทิรนแกรนด พาเลช พัทยาใต จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อ
ตองการให บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ทิศทางการปฏิรูปองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยางถูกตองตรงกัน และเตรียมการปฏิบัติตามกฎหมายการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองถือใช
เชนเดียวกันกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นๆของรัฐ
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
ท องถิ่น ลูก จ างประจํา และพนั ก งานจ าง ที่ มี ตําแหน งหน าที่ เกี่ ยวข องกับ เรื่องที่จัดอบรมและสั ม มนา หรือ
เห็นสมควร เขารับการฝกอบรมและสัมมนาตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับการฝกอบรมและ
สั ม ม น า ส าม ารถ ส งแ บ บ ต อ บ รั บ ไป ที่ โท รส ารห ม าย เล ข ๐ ๕ ๓ -๓ ๒ ๑ ๗ ๓ ๓ ห รื อ ท างอี เม ล
getu2553@gmail.com หรื อ ทางไลน ที่ ID: @getu2553 ภายในวัน ที่ ๒๔ มี น าคม ๒๕๖๐ พร อ มโอนเงิ น
คาลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาทเขาบัญ ชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญ ชี “สมาคม
ขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีโอนเงินไมทันภายในกําหนดสามารถนําเงินสด
หรือเช็คสั่งจายในนาม “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” ไปชําระหนางานได) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ สงมาดวย
พรอมนี้ สําหรับเอกสารโครงการ และแบบตอบรับสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตสมาคมขาราชการสวน
ทองถิ่นฯ (www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
/ ทั้งนี้.....

-๒ทั้ 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
เบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจ าหน าที่ ท อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก ไขเพิ่ ม เติ ม จนถึ งฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับ ห อ งพั ก สมาคมฯมิ ได
จัดเตรียมไวให ขอใหผูเขารับการฝกอบรมฯติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่ โรงแรมอีสเทิรนแกรนด พาเลช
ไดโดยตรง โทรศัพทหมายเลข ๐๓๘-332712 – 17 หรือติดตอฝายขาย (คุณวัชรพงศ) โทรศัพท 06๑6269298 (กรุณาแจงดวยวาเปนโครงการอบรมสัมมนาของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นฯ) หองพักรูปแบบซุพีเรีย
สําหรับพักเดี่ยวชิดเตียง/ เตียงคู หองละ ๑,๐๐๐ บาท
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔(เล็ก) ,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ (ป.ตะวัน)
อีเมล getu2553@gmail.com
เฟสบุค www.facebook.com/getu2553

โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
๑.๑)รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับผานประชามติของประชาชนเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๕๙ ไดบัญญัติเกี่ยวกับการราชการบริหารสวนทองถิ่นไวในหมวด ๑๔ มีเนื้อหาสาระที่กําหนดใหมีการ
ปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายประเด็น ประกอบกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
ไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ..... และราง
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และปจจุบันอยูระหวางการ
รวบรวมความเห็นของหนวยงานราชการและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๑.๒)สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ.... เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีสาระสําคัญ ให ยกเลิก กฎหมายและ
ระเบียบของหนวยงานภาครัฐทุกประเภท รวมทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ
จัดจางและการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหใชกฎหมายฉบับนี้แทน
๑.๓)เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจตามกฎหมายและระเบียบในขอ ๑.๑) และ ขอ
๑.๒) รวมทั้งเทคนิคในการบริหารงานพัสดุเพื่อใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนแก
ประชาชนไดถูกตองตามกฎหมายระเบียบตางๆ ที่กําหนดไว สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศ
ไทย จึงไดจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
รัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม และแนวทางปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ. การจั ด ซื้ อ จัด จ างและการบริห ารพั ส ดุ
ภาครัฐ (อปท.)” นี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อใหผบู ริหารทองถิน่ ผูชวยผูบริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น
พนักงานสวนทองถิน่ พนักงานจาง ลูกจางประจํา และบุคลากรที่เกีย่ วของกับการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดมีความรูความเขาใจ เกีย่ วกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) เจตนารมณของรางรัฐธรรมนูญที่ผานประชามติของประชาชนเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่
เกี่ยวของการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่
(๒) ทิศทางการปฏิรปู องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตขอเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรปู
ประเทศ ตามรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.... กับ ราง
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
(๓) ราง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ......
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(๔) ทั้งระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ และระบบในการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :
e - bidding) ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
๒.๒)เพื่อเสริมสรางความรูและประสบการณในการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง และการ
ตอบขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๓)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมสามารถนําความรูทไี่ ดรับไปปรับใชกับการปฏิบตั ิหนาทีต่ าม
ตําแหนงของตนเองไดอยางถูกตอง 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)ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจําปา อาจารยและนักวิชาการประจํา คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕)นายปรีชา สุขรอด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
๖)ดร.อุบล ยะไวทยณะวิชยั
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จังหวัดเชียงใหม
๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
๕.กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
๕.๑)นายก/รองนายก ทีป่ รึกษานายก เลขานุการนายก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา
๕.๒)ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา
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
หัวหนากองพั สดุ หัวหน าฝายพั สดุ หัวหน าฝายอื่นๆที่เกี่ยวของ นักวิชาการพัสดุ นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาพนักงานพัสดุ เจาหนาที่พัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจาหนาที่การเงินและบัญชี และขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และเมืองพัทยา
๕.๔)ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูซงึ่ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการพัสดุ การจัดซื้อจัด
จาง การงบประมาณ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และเมืองพัทยา
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๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอีสเทิรนแกรนด พาเลช พัทยาใต
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (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 า ยอื่ น ๆ สํ า หรั บ ผู เข า รั บ การประชุ ม สั ม มนา หรื อ ผู
สังเกตการณ โดยผูเขารวมประชุมสัมมนาสามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๒)
สําหรับคาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก สามารถเบิกจายไดตามสิทธิตามนัยของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑)ผูผานการฝกอบรมและสัมมนามีความรูความเขาใจเพิม่ มากยิ่งขึ้น เกีย่ วกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) เจตนารมณของรางรัฐธรรมนูญที่ผานประชามติของประชาชนเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่
เกี่ยวของการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่
(๒) ทิศทางการปฏิรปู องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตขอเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรปู
ประเทศ ตามรางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.... กับ ราง
ประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผานความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
(๓) ราง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ......
(๔) ทั้งระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ และระบบในการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding :
e - bidding) ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
๘.๒)ผูผานการฝกอบรมและสัมมนามีความรูและประสบการณในการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจาง และการตอบขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ มากยิ่งขึ้น
๘.๓)ผูผานการฝกอบรมและสัมมนาสามารถนําความรูทีไ่ ดรบั ไปปรับใชกบั การปฏิบตั ิหนาทีต่ าม
ตําแหนงของตนเองไดอยางถูกตอง ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการใหบริการประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น
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(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายวิรัตน พิกลุ ศรี)
กรรมการและวิชาการ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(สิบเอกเจตนิพัทธ จริยา)
อุปนายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
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กําหนดการโครงการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)
ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอีสเทิรนแกรนด พาเลช พัทยาใต จังหวัดชลบุรี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

---------------------------------วันศุกรที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน - รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงกําหนดการและวัตถุประสงคโครงการ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับใหมกบั ทิศทางการปฏิรูป
องคกรปกครองสวนทองถิน่
โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทยหรือผูแทน
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรปู ทองถิ่นและการแกไขปญหา
ทองถิ่นภายใตคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”
โดย นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สวนนโยบายและแผนการกระจาย
อํานาจ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
วันเสารที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง 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 เรื่อง ระบบในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส
(e-Market) ระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) และการ
จัดทําสัญญาและการแกไขขอมูลวิธี e-bidding ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ชวงที่ ๒
โดย คุณอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง
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เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง การแกไขปญหาในระบบ e-Market
และระบบ e-bidding พรอมตอบคําถาม
โดย คุณอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ กรมบัญชีกลาง

วันอาทิตยที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทรที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

หมายเหตุ.-

แนวทางปฏิบตั ิในการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบทีเ่ กี่ยวของ ชวงที่ ๑
โดย คุณศิริกญ
ั ญา รุนประโคน นิติกรชํานาญการ กลุมงานระเบียบ
วาดวยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
แนวทางปฏิบตั ิในการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบทีเ่ กี่ยวของ ชวงที่ ๒
โดย คุณศิริกญ
ั ญา รุนประโคน นิติกรชํานาญการ กลุมงานระเบียบ
วาดวยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคในการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อ-จัดจาง
และการตอบขอทักทวงของหนวยงานตรวจสอบ
โดย นายนิตธิ รรม แกลวกลา นิติกรชํานาญการ สํานักงานเทศบาลตําบล
พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย (ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปกครอง)
สรุปและปดการฝกอบรม โดย นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่
แหงประเทศไทย หรือผูแทน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
-เดินทางกลับภูมิลําเนา

---------------------------------------------------๑)กําหนดการและวิทยากรอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสมและจําเปน
-วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เปนผูทรี่ ับผิดชอบจัดทํารางกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งระบบการจัดหาพัสดุดวย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market) ระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)

และการจัดทําสัญญาและการแกไขขอมูลวิธี e-bidding ซึ่งจะนํามาใชกบั หนวยงาน
ภาครัฐทุกประเภท รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตรง
๒)การแตงกายชุดสุภาพ ไวทุกข
๓)รับประทานวางเวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.
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แบบตอบรับเขารวมโครงการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)
ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอีสเทิรนแกรนด พาเลช พัทยาใต จังหวัดชลบุรี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
-------------------------------๑. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น..............................................................อําเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท............................โทรศัพทเคลือ่ นที่ผูประสานงาน..........................................
E-mail หนวยงานหรือผูประสานงาน.......................................................
๒. มีความประสงคจัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมฯ จํานวน................คน ตามรายชื่อ (ไมพอใชหลายใบได) ดังนี้
ลําดับ
ที่

อาหาร
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง / ระดับ (ถามี)

(กรุณาทําหนาเครื่องหมาย √ )

ทั่วไป

เจ

หมายเหตุ

มุสลิม

ลงชื่อ.....................................................ผูมีอํานาจอนุมัติ
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ..........
หมายเหตุ.(๑) กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com ภายในวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๐ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๒,๔๐๐ บาท (กรณีชําระเงินไมทันภายในกําหนด
สามารถนําเงินสดไปชําระหนางานได) หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖๑๙๐๓๙๗๓ หรือป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือคุณใหม ๐๘๔-๘๐๘๑๔๔๐ หรือ คุณเล็ก ๐๘๗๓๐๐๔๔๘๔

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรมและสัมมนา เรื่อง ทิศทางการปฏิรปู องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (อปท.)
ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอีสเทิรนแกรนด พาเลช พัทยาใต จังหวัดชลบุรี
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๒,๔๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๒๔ มีน าคม ๒๕๖๐

(ที่ปด สําเนาใบโอนเงิน)
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 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

