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. ๘๑ / ๒๕๖๐
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารับการฝกอบรมและสัมมนาเรือ่ ง “กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด / นายกเทศมนตรีนคร / นายกเทศมนตรีเมือง / นายกเทศมนตรีตําบล
และนายกองคการบริหารสวนตําบล ทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารโครงการ/กําหนดการ/แบบตอบรับ/แบบแจงการโอนเงิน

จํานวน ๑ ชุด

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลบังคับใชต้ังแต
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป โดยมีสาระสําคัญใหยกเลิกกฎหมายและระเบียบของหนวยงานภาครัฐทุก
ประเภท รวมทั้ งระเบี ย บของกระทรวงมหาดไทยที่ เกี่ ย วข องกั บ การจัด ซื้ อ จัด จ างและการพั ส ดุ ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยใหใชกฎหมายฉบับนี้แทน ประกอบกับในหวงเวลาที่ผานมาขาราชการสวนทองถิ่น
จํานวนมากถูกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทางวินัย ทําให
ต อ งออกจากราชการ โดยเหตุ ที่ ชี้มู ล นั้ น เกิ ด จากข อบกพร องในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ราชการทั้ งที่ มี ค วามจงใจ
ประมาทเลินเลอ และความเขาใจคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบตางๆ ในอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น
ดั งนั้ น เพื่ อ เป น การเพิ่ ม พู น ความรูค วามเข าใจตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ ที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดรวมสมาคมขาราชการ
ทองถิ่นสุรินทร และเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดสุรินทร กําหนดจัด
โครงการฝกอบรมและสัมมนาเรื่อง “กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ E-market/E-bidding สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และปฏิบัติหนาที่
อยางไรใหหางไกลโทษทางวินัยและอาญา” ขึ้นในระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
ทองธารินทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร โดยคณะผูจัดไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และ
อดีตผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินัย อุทธรณและเรื่องรองทุกข กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อทําหนาที่
ถายทอดองคความรูและประการณในครั้งนี้
ในการนี้ สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย พรอมสมาคมขาราชการทองถิ่นสุรินทร และ
เครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิน่ จังหวัดสุรินทร จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทาน พรอม
ดวย รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการสํานัก/กองคลัง ผูอํานวยการสํานัก/กองชาง
/ ผูอํานวย.....

-๒ผูอํานวยการกองนิติการ หัวหนาสํานักปลัด หัวหนาฝายพัสดุ หัวหนาฝายการเงินและบัญชี หัวหนาฝายนิติการ
หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่พัสดุ นักวิชาการพัสดุ นิติกร รวมทั้งหัวหนา
งาน ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มีตําแหนงหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จัดอบรม
หรือที่ทานเห็นสมควรพึงไดรับการเพิ่มพูนความรูตามโครงการนี้ เขารับการฝกอบรมฯตามโครงการดังกลาว
ทั้งนี้ ผูประสงคเขารับการฝกอบรมฯ สามารถสงแบบตอบรับ ไปที่โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือ
ทางอีเมล getu2553@gmail.com หรือทางไลน ID: @getu2553 (กรุณาใส @ นําหนาดวย) ภายในวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๐ พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสารภีชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย” บัญชีเลขที่ 982-6-37559-4 (กรณีโอนเงินไม
ทั น ภายในกํ า หนดสามารถนํ า เงิน สดหรื อ เช็ ค สั่ ง จ า ยในนาม “สมาคมข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น แห ง ประเทศไทย” ไปชํ า ระหน 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
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 โรงแรมทองธารินท โทรศัพท
๐๔๔-๕๑๔๒๘๑-๘ หรือดาวนโหลดรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย (www.get-u.org) หรือเว็บไซตกลุมเพื่อนขาราชการสวนทองถิ่น (www.thailocalgov.com)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓
โทรศัพทเคลือ่ นที่ ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓,๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔(เล็ก) ,๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ (ป.ตะวัน)
E-mail: getu2553@gmail.com
(หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ป.วีระ อบต.จารพัต จ.สุรินทร โทร. ๐๘๙-๘๔๔๑๔๙๙ และ ป.อัครพนธ ปลัดเทศบาล
เมืองสุรินทร โทร. ๐๙๓-๕๙๖๙๒๙๗,๐๘๘-๕๙๕๓๗๖๓)

โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
E-market/E-bidding สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และปฏิบัติหนาที่อยางไรใหหางไกลโทษทางวินัยและอาญา
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป โดย
มี ส าระสํ า คั ญ ให ย กเลิ ก กฎหมายและระเบี ย บของหน ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก ประเภท รวมทั้ ง ระเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหใช
กฎหมายฉบับนี้แทน ประกอบกับคณะกรรมการกลางขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) ได
ประกาศใชมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ / มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๘ ลง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
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 อจัด จ างและการบริห ารพั สดุ ภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ งเทคนิ ค แนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งลูกจางประจํา และ
พนักงานจางตามอํานาจหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับวินัย การดําเนินการทางวินัย
และอาญา สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงไดรวมกับสมาคมขาราชการทองถิ่นสุรินทร และ
เครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนัก งานส วนท องถิ่น จังหวัดสุริน ทรจัดโครงการฝก อบรมและ
สัมมนาเรื่อง “กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ E-market/E-bidding สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และปฏิบัติหนาที่อยางไรใหหางไกล
โทษทางวินัยและอาญา” นี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค
๒.๑)เพื่อเพิม่ พูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ และระบบในการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e bidding) ใหแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๒)เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคแนวทางการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิน่
สมาชิกสภาทองถิ่น และขาราชการสวนทองถิน่ รวมทั้งลูกจางประจํา และพนักงานจางตามอํานาจหนาทีใ่ ห
ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับวินยั การดําเนินการทางวินยั และอาญา
๒.๓)เพื่อใหผผู านการฝกอบรมและสัมมนาสามารถนําความรูที่ไดรบั ไปปรับใชกบั การปฏิบตั ิหนาที่
ตามตําแหนงหนาทีแ่ ละขอบเขตอํานาจของตนเองไดอยางถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการ
ใหบริการประชาชน

๓)ที่ปรึกษาโครงการ
๑)ศ.ดร.โกวิทย พวงงาม
๒)รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
๓)รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท
๔)นายประวิทย เปรื่องการ
๕)นายชวลิต สาสกุล
๖)นายณรงคฤทธิ์ เพชรฤทธิ์
๗)นายวราวุฒิ สุธีรวรกุล

คณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณบดี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อดีตผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินัย อุทธรณ และรองทุกข
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อดีตหัวหนากลุมงานกฎหมายฯ สถ.จ.เชียงใหม
ทนายความผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปกครอง
พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี

๔)ผูรับผิดชอบโครงการ
๔.๑)สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย
๔.๒)สมาคมขาราชการทองถิ่นสุรินทร
๔.๓)ผูแทนเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิน่ จังหวัดสุรินทร
๕.กลุมเปาหมาย จํานวน ๕๐๐ คน ประกอบดวย
๕.๑)นายก/รองนายก ทีป่ รึกษานายก 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/ผูอํานวยการกองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หัวหนาฝายการคลัง หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
หัวหนากองพัสดุ หัวหนาฝายพัสดุ หัวหนาฝายนิติการ หัวหนาฝายอื่นๆที่เกี่ยวของ นิติกร นักวิชาการพัสดุ นัก
จัดการงานทั่วไป นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาพนักงานพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี และขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนงอื่น ๆ รวมทั้งลูกจางประจําและพนักงาน
จางที่เกี่ยวของกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การดําเนินการทางวินัย หรือผูที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลว
เห็นวามีความเหมาะสมที่พึงไดรับการเพิ่มพูนความรูในหัวขอที่จัดฝกอบรมและสัมมนา ในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
๖.ระยะเวลา และสถานที่
ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทองธารินทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร
(รายละเอียดตามกําหนดการแนบทายโครงการ)
๗.งบประมาณ
จัดเก็บจากผูเขารับการฝกอบรมและสัมมนาเปนคาลงทะเบียนคนละ ๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันแปด
รอยบาทถวน) สําหรับจายเปนคาเอกสารประกอบการฝกอบรมและสัมมนา คาวิทยากร คาผูชวยวิทยากร

คาตอบแทนเจาหนาที่โครงการ คาบริหารโครงการ 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)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ และระบบในการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e bidding) มากยิ่งขึ้น
๘.๒)ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับเทคนิคแนวทางการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหนาที่
ของตนใหถกู ตองตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับวินัย การดําเนินการทางวินัย และอาญาเพิ่มมากขึ้น
๘.๓)ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามตําแหนงของ
ตนเองไดอยางถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการใหบริการประชาชนมากขึ้น

(ลงชื่อ)

ผูเสนอโครงการ

(นายวีระ สายลุน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจารพัต จังหวัดสุรินทร
เลขานุการสมาคมขาราชการทองถิ่นสุรินทร

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายอัครพนธ เกตุสังขพันธ)
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร / นายกสมาคมขาราชการทองถิ่นสุรินทร
ประธานเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดสุรินทร

(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ
(นายพิพัฒน วรสิทธิดํารง)
นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย

กําหนดการโครงการฝกอบรมและสัมมนา
เรื่อง กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
E-market/E-bidding สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และปฏิบัติหนาที่อยางไรใหหางไกลโทษทางวินัยและอาญา
ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทองธารินทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รวมกับ สมาคมขาราชการทองถิ่นสุรินทร
และ เครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดสุรินทร

---------------------------------วันศุกรที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ลงทะเบียน – ชําระเงิน – รับเอกสาร

วันเสารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ และ
หลักเกณฑ ทีเ่ กี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวงที่ ๑”
โดย คุณศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชํานาญการ กลุมงานระเบียบ
วาดวยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ. การ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ และ
หลักเกณฑ ทีเ่ กี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวงที่ ๒
พรอมประเด็นคําถามตางๆ”
โดย คุณศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชํานาญการ กลุมงานระเบียบ
วาดวยการพัสดุ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
วันอาทิตยที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง e-Market / e - bidding ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองปฏิบัติ ตามกฎหมายจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ชวงที่ ๑
โดย คุณอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง e-Market / e - bidding ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองปฏิบัติ ตามกฎหมายจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ชวงที่ ๒
พรอมตอบประเด็นคําถามที่เกี่ยวของในทางปฏิบัติ
โดย คุณอรอุมา ราชอุไร นักวิชาการคลังชํานาญการ

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
วันจันทรที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

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

เวลา ๑๖.๐๐ น.

หมายเหตุ.-

ลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมและสัมมนา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหหางไกลโทษทางวินัย
และอาญา ชวงที่ ๑”
โดย นายประวิทย เปรื่องการ อดีตผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินยั
อุทธรณ และรองทุกข กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิบัติหนาที่อยางไรใหหางไกลโทษทางวินัย
และอาญา ชวงที่ ๒”
โดย นายประวิทย เปรื่องการ อดีตผูอํานวยการสวนมาตรฐานวินยั
อุทธรณ และรองทุกข กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
ปดการฝกอบรมฯและเดินทางกลับภูมิลําเนา

---------------------------------------------------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 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
E-market/E-bidding สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และปฏิบัติหนาที่อยางไรใหหา งไกลโทษทางวินัยและอาญา

ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทองธารินทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย รวมกับ สมาคมขาราชการทองถิ่นสุรินทร
และ เครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนทองถิ่นจังหวัดสุรินทร
-------------------------------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.- กรุณาสงแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๓๒๑๗๓๓ หรือทางอีเมล getu2553@gmail.com ภายในวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และชําระเงินคาลงทะเบียนลวงหนาคนละ ๑,๘๐๐ บาท (กรณีชําระเงินไมทันภายในกําหนด สามารถ
นําเงินสดไปชําระหนางานได) หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่สมาคมฯโทรศัพท ๐๘๖-๑๙๐๓๙๗๓ หรื
อป.ตะวัน โทร. ๐๙๘-๗๔๙๒๗๘๙ หรือ คุณเล็ก ๐๘๗-๓๐๐๔๔๘๔ หรือ ป.วีระ อบต.จารพัต /เลขานุการสมาคมขาราชการ
สุรินทร โทร. ๐๘๙-๘๔๔๑๔๙๙ และ ป.อัครพนธ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร / นายกสมาคมขาราชการทองถิ่นสุรินทรและ
ประธานเครือขายวินัย จ.สุรินทร โทร. ๐๙๓-๕๙๖๙๒๙๗,๐๘๘-๕๙๕๓๗๖๓

แบบฟอรมแจงการโอนเงินคาลงทะเบียนโครงการฝกอบรมและสัมมนา เรื่อง กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
E-market/E-bidding สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และปฏิบัติหนาที่อยางไรใหหา งไกลโทษทางวินัยและอาญา
ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทองธารินทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร
จัดโดย สมาคมขาราชการสวนทองถิน่ แหงประเทศไทย รวมกับ สมาคมขาราชการทองถิ่นสุรนิ ทร และ เครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั พนักงานสวนทองถิน่ จังหวัดสุรินทร

กรุณ าโอนเงิน คาลงทะเบีย นคนละ ๑,๘๐๐ บาท
ภายในวัน ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
(ผูท ี่โอนเงิน หลังจากนี้ อาจไมไดรับ คูม ือ การฝก อบรม)

(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............................................ จํานวนคนที่เขา
รับการฝกอบรมฯ................................คน ไดโอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสารภี ชื่อบัญชี “สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นแหง
ประเทศไทย” เลขที่บัญชี 982-6-37559-4 คนละ ๑,๘๐๐ บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.....................บาท เมื่อวันที่............................เวลา.....................น.
(ลงชื่อ).....................................................................ผูแจงการโอนเงิน
(..................................................................)
ตําแหนง.........................................................................

