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. ๑๐๗ / ๒๕๖๐
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมและสัมมนาเรื่อง “กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ E-market/E-bidding สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ”
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนมา โดยมีสาระสําคัญใหยกเลิกกฎหมายและระเบียบของหนวยงานภาครัฐทุกประเภท
รวมทั้งระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยใหใชกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังนี้แทน ประกอบกับในหวงปงบประมาณ
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ที่ ผานมา องคกรปกครองส วนทอ งถิ่ นไดรับ การทัก ทวงและชี้มูล จากหน วยตรวจสอบทั้ ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ในการดานจัดซื้อจัดจาง การบริหารงบประมาณ และการเบิกจายเงินที่ไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวของจํานวนมาก จนนําไปสูการระงับการปฏิบัติหนาที่ หรือถูกใหออกจากราชการตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ และองคกรบริหารงานบุคคล นั้น
ดัง นั้ น เพื่ อ เป น การเพิ่ ม พู น ความรูค วามเขา ใจตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ ที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งเทคนิคแนวทางการปฏิบัติงานของผูบริห าร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งลูกจางประจํา และพนักงานจางตามอํานาจ
หนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริห ารงานพัสดุ งบประมาณ การเบิกจายเงิน
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงกําหนดจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนาเรื่อง “กฎหมาย
กฎกระทรวง ระเบี ยบ และหลั ก เกณฑ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จา งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ E-market/Ebidding สําหรับองคกรปกครองสวนท องถิ่ น และเทคนิค การบริหารงานพั สดุ งบประมาณ การเบิ ก
จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ขึ้นในระหวางวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร
ไซด ถนนราชวิถี เขตบางพลัด (เชิ งสะพานกรุงธน) กรุงเทพมหานคร โดยไดรั บการสนั บสนุน วิทยากรจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาวโดยตรง
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอมดวย รอง
นายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/
รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก/กองคลัง ผูอํานวยการสํานัก/กองชาง
/ ผูอํานวย.....

-๒ผูอํานวยการกองนิติการ หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาฝายพัสดุ หัวหนาฝายการเงินและบัญชี หัวหนาฝายนิติการ
หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เจาหนาทีพ่ ัสดุ นักวิชาการพัสดุ นิติกร รวมทั้งหัวหนา
งาน ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มีตําแหนงหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จัดอบรม
หรือที่ทานเห็นสมควรพึงไดรับการเพิ่มพูนความรูตามโครงการนี้ เขารับการฝกอบรมฯตามโครงการดังกลาว
ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับการฝกอบรมฯ สามารถสงแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือ
ทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน ID: @getu2553 (กรุณ าใส @ นําหนาดวย) ภายในวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีโอนเงินไม
ทั น ภายในกํ า หนดสามารถนํ าเงิน สดหรื อเช็ ค สั่ งจ า ยในนาม “สมาคมข า ราชการส ว นท องถิ่ น แห งประเทศไทย” ไปชํ าระหน า งานได ) โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้
ทั้ 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
เบิกจายไดตามสิ ทธิตามนั ยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหน าที่ ท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๕ แก ไขเพิ่ มเติม จนถึ งฉบับ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํ าหรับ ห องพั ก สมาคมฯมิ ได
จัดเตรียมไวให ขอใหผูเขารับการฝกอบรมฯติดตอสํารองหองพักดวยตนเองที่ โรงแรมริเวอรไซด แผนกสํารอง
ห อ งพั ก โทรศั พ ท 0-2883-1588 ต อ 1016 (สามารถดาวน โ หลดแบบฟอร ม สํ า รองห อ งพั ก ได ที่ เว็ บ ไซด
www.thailocalgov.com) หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ คุณเลรา หัวหนาฝายขาย โทร. ๐๘๙-๗๗๙-๖๙๕๒ / ๐๘๑๖๔๖-๖๗๕๕ (กรุณ าแจ งด วยวาเป น โครงการอบรมสั ม มนาของสมาคมขาราชการสวนทอ งถิ่น ฯ) หรือ ดาวน โหลด
รายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (www.get-u.org) หรือ
เว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลื่อนที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔(เล็ก) ,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ (ป.ตะวัน)
E-mail: getu2553@gmail.com

