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. ๑๐๘ / 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 จึงไดรวมกับคณะกรรมการสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทยประจําจังหวัดบุรีรัมย กําหนดจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนาเรื่อง “กฎหมาย กฎกระทรวง
ระเบียบ และหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ E-market/E-bidding สําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเทคนิคการบริหารงานพัสดุ งบประมาณ การเบิกจายเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น” ขึ้นในระหวางวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อําเภอเมืองฯ
จังหวัดบุรีรัมย โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูรับผิดชอบเรื่อง
ดังกลาวโดยตรง
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมขาราชการสวน
ทองถิ่นแหงประเทศไทยประจําจังหวัดบุรีรัมย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอมดวยรองนายก เลขานุการนายก
/ ที่ปรึก....

-๒ที่ป รึก ษานายก ประธานสภาท อ งถิ่ น รองประธานสภาท อ งถิ่น สมาชิ กสภาท อ งถิ่น ปลั ด /รองปลั ดองค ก ร
ปกครองส วนท อ งถิ่ น ผู อํ านวยการสํา นั ก /กองคลัง ผู อํ านวยการสํา นั ก /กองชาง ผู อํ านวยการกองนิติ ก าร
หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาฝายพัสดุ หัวหนาฝายการเงินและบัญ ชี หัวหนาฝายนิติการ หัวหนาฝายแผนและ
งบประมาณ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่พัสดุ นักวิชาการพัสดุ นิติกร รวมทั้งหัวหนางาน ขาราชการสวน
ทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มีตําแหนงหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จัดอบรม หรือที่ทานเห็นสมควร
พึงไดรับการเพิ่มพูนความรูตามโครงการนี้ เขารับการฝกอบรมฯตามโครงการดังกลาว ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับ
การฝ ก อบรมฯ สามารถส ง แบบตอบรั บ ไปที่ โ ทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรื อ ทางอี เมล
getu2553@gmail.com ห รื อ ท างไลน ID: @getu2553 (กรุ ณ าใส @ นํ า ห นาด วย) ภ าย ใน วั น ที่ ๒ ๐
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ พร อ มโอนเงิน ค า ลงทะเบี ย นคนละ ๑,๘๐๐ บาทเข า บั ญ ชี ธ นาคารกรุ งไทย จํ ากั ด
(มหาชน) สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4
(กรณีโอนเงินไมทันภายในกําหนดสามารถนําเงินสดหรือเช็คสั่งจายในนาม “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” ไปชําระหนางานได)
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมนี้
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 โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส แผนก
สํารองหองพัก โทรศัพท ๐๔๔-๖๒๕๖๗๘ หรือ ๐๘๐-๗๙๗๓๓๐๐ (ราคาหองละ ๘๐๐ บาท กรุณาแจงดวยวาเปน
โครงการอบรมสัมมนาของสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นฯ) หรือดาวนโหลดรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมไดที่เว็บไซต
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุมเพือ่ นขาราชการสวนทองถิ่น
(www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
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