ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๕/ว ๐๑๐

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐
๑๗ เมษำยน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
หลักสูตร “กำรเพิ่มทักษะ กำรปฏิบัติงำนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภำคปฏิบัติจริง
กำรพิจำรณำผลกำรตรวจรับพัสดุ-กำรจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ ของคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรทำร่ำงขอบเขตอำหำรปรุงสำเร็จ (โรงเรียน/ศพด.) พร้อมหลักเกณฑ์เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ ”
รุ่นที่ ๑ – ๗
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร แบบฟอร์มหลักฐำนกำรโอนเงิน จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนดจัดโครงกำร หลักสูตร “กำรเพิ่มทักษะ กำรปฏิบัติงำนในระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภำคปฏิบัติจริงกำรพิจำรณำผลกำรตรวจรับพัสดุ -กำรจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ ของ
คณะกรรมกำรจั ด หำพั ส ดุ จัดซื้ อจั ด จ้ ำงและกำรท ำร่ ำงขอบเขตอำหำรปรุ งส ำเร็ จ (โรงเรีย น/ศพด.) พร้ อมหลั กเกณฑ์ เ บิ กจ่ ำย
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจั ด หำพั ส ดุ ” รุ่ นที่ ๑ – ๗ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ ข้ ำรำชกำร รัฐ วิ ส ำหกิ จ พนั กงำนส่ วนท้ องถิ่ น
เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับมอบหมำยด้ำนพัสดุ คณะกรรมกำรจัดหำพัสดุและผู้บริหำร ได้รับทรำบแนวทำงกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน
คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง กำรตรวจรับพัสดุ กำรบริหำรสัญญำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ และสำมำรถบริกำรพั สดุของหน่วยงำนได้ อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิทธิ ผล โดยโครงกำรฯ กำหนดจัดฝึ กอบรม
จำนวน ๗ รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลำซ่ำ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ
รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน – ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร
รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมไดมอนพลำซ่ำ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี
รุ่นที่ ๖ ระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี
รุ่นที่ ๗ ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ข องรัฐ เมื่อได้ รับอนุมัติ จำก
ผู้บังคับบัญชำแล้ว

ในกำรนี้ จึง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ ำนหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ ที่ เ กี่ย วข้ องในหน่ วยงำนของท่ ำนเข้ ำร่ วมอบรมตำมโครงกำรฯดั งกล่ ำว
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติด ต่อสอบถำมรำยละเอีย ดและจั ดส่งใบสมัค รได้ที่คุณจำรุวรรณ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และคุณรุ่งทิพ ย์
โทรศัพท์ ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.training59.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภาคปฏิบัตจิ ริง
การพิจารณาผล การตรวจรับพัสดุ-การจ้าง การบริหารสัญญา ของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้างและการทาร่างขอบเขตอาหารปรุงสาเร็จ (โรงเรียน/ศพด.)
พร้อมหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
******************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
กลไกหรือองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญยิ่งในกำรจัดหำพัสดุของภำครัฐ คือ “คณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ” อันประกอบ
ไปด้ วย ข้ำ รำชกำร ลู กจ้ำง พนั กงำนของรั ฐหรือเจ้ำ หน้ำ ที่ในสัง กัด ทุกระดับทุกต ำแหน่ง ที่เ ป็นผู้ได้ รับ กำรแต่ งตั้ง หรื อ
มอบหมำยให้ร่วมเป็นคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงของเขตของ
งำน (TOR) คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และกำรบริหำรสัญญำซื้อ/สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง (แบบปรับรำคำได้ ค่ำ K) ที่จะต้อง
ยึดถือปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี พระรำชบั ญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภ ำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบีย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ประกำศ กฎกระทรวง ที่ได้แจ้งเวียน
ซักซ้อมมำกมำยหลำยฉบับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละชุดอำจจะยังไม่มีควำมชำนำญหรือขำดทักษะด้ำนเทคนิค เช่น วิธีกำร
ปฏิบัติกรอกข้อมูล กำรดำวน์โหลดเอกสำร กำรตรวจสอบเอกสำร กำรตรวจสอบคุณสมบัติ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ในบำงหน่วยงำนเมื่อผู้เป็นคณะกรรมกำรมิได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยตนเอง จึงมักมอบหมำยให้ฝ่ำยพัสดุเป็นผู้อำนวยควำมสะดวก
ให้ แต่เมื่อเกิดปัญหำจนส่งผลทำให้กำรตรวจสอบเอกสำรในระบบ e-GP ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง จนเกิดกำรประกำศผลกำร
พิจำรณำ ที่ผิดพลำดหรือส่งผลกระทบสิทธิ์ผู้เสนอรำคำ จึงทำให้เกิดปัญหำกำรอุทธรณ์ ร้องเรียน ไปยังหน่วยงำนกำกับดูแล
ตรวจสอบ หรืออำจถูกฟ้องศำลปกครอง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในฐำนะเจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ จึงถือได้ว่ำ “มี
ความเสี่ยง” ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมคำสั่งที่ได้รับมอบหมำย นอกจำกนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรลงนำม
ผูกพันสัญญำหรือกำรให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค อันมีกระทบต่อกำรบริกำรสำธำรณะให้กับประชำชนที่ต้องล่ำช้ำ
ออกไปด้วย
และเพื่อเป็ นขวัญ กำลั งใจให้กับคณะกรรมกำรจัด หำพัสดุหรื อผู้ปฏิ บัติงำนด้ำ นกำหนดรำคำกลำง ควบคุ มงำน
ก่อสร้ำง กรมบัญชีกลำงได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ ตำมหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยำยน ๒๕๖๑ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมำยหรือคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ คณะกรรมกำรกำหนดรำคำ
กลำง รวมถึงช่ำงผู้ควบคุมงำน แต่ยังมีปัญหำในกำรตีควำมกำรเบิกจ่ำยในบำงประเด็น
ประกอบกับกรมบัญชีกลำงได้แจ้งเวียนแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำร กำรจ้ำง
บุคคลเพื่อประกอบอำหำร หรือกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงสำเร็จ) ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) จะต้องดำเนินกำรตำมแนวทำงหนังสือฉบับนี้ (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว
๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๒)
จากเหตุผลดังกล่าว สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องกำร
ให้หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถนำพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงฯ และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว ไปใช้ปฏิบัติในกำรดำเนินงำนกิจกำรของภำครัฐ รัฐวิสำหกิจและ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “กำรเพิ่มทักษะกำร
ปฏิบัติงำนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภำคปฏิบัติจริง กำรพิจำรณำผล กำรตรวจรับพัสดุ -กำร
จ้ำง กำรบริหำรสัญญำ ของคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรทำร่ำงขอบเขตอำหำรปรุงสำเร็จ (โรงเรียน/
ศพด.)พร้อมหลักเกณฑ์เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ ” โดยได้เชิญวิทยำกรที่ผู้เชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิ
จากกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มำเป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อให้ ข้ ำ รำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ พนั ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยงำนด้ ำ นพั ส ดุ
คณะกรรมกำรจั ด หำพั ส ดุ แ ละผู้ บ ริ ห ำร ได้ รั บ ทรำบแนวทำงกำรก ำหนดร่ ำ งขอบเขตของงำน
คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง กำรตรวจรับพัสดุ กำรบริหำรสัญญำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมำยลำดับรอง ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่ อให้ ข้ ำ รำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ พนั ก งำนส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยงำนด้ ำ นพั ส ดุ
คณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ ได้เรียนรู้แนวทำงและเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
๒.๓ เพื่อให้ข้ำรำชกำร รัฐวิสำหกิจ พนักงำนส่วนท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนเกี่ยวข้องกับกำรพัสดุ
และตลอดจนผู้บริหำร ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัตทิ ี่ถูกต้องตลอดจนบทกำหนดโทษ เพื่อเป็นกำร
ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทำงรำชกำร และสำมำรถบริหำรกำรพัสดุของ
หน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ ผู้บริหำรหน่วยงำนรัฐ/รัฐวิสำหกิจ/นำยก/คณะผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนของรัฐ/ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำกอง/ผู้อำนวยกำรกอง/ผู้อำนวยกำรสำนัก
๓.๔ ลูกจ้ำง/ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น/บุคลำกรทำงกำรศึกษำและพนักงำนในสังกัด ศพด.
๓.๕ ผู้ที่เกีย่ วข้อง/หรือที่พิจำรณำว่ำเหมำะสม /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดหำพัสดุ
๓.๖ ผู้ที่ได้รบั มอบหมำยหรือมีคำสั่งแต่งตัง้ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุและช่ำงผู้ควบคุมงำน
๔. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม จานวน ๓ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๕. วิทยากร

จากกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๖. วิธีการฝึกอบรม
๖.๑ บรรยำยและตอบข้อซักถำม โดยวิทยำกรจำกกรมบัญชีกลำงและกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้
มีหน้ำที่รับผิดชอบและเป็นผู้เชี่ยวชำญโดยตรง ด้ำนกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ มำเป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย
๖.๒ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ยระบบ e-Gp พร้ อ มบรรยำยและตอบข้ อ ซั ก ถำม โดยวิ ท ยำกรผู้ เ ชี่ ย วชำญจำก
กรมบัญชีกลำง ซึ่งเป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบระบบ e-Gp โดยตรงมำเป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๗.๑ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทรำบแนวทำงกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำน คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง
กำรตรวจรับ พัสดุ กำรบริห ำรสั ญญำ ตำมพระรำชบั ญญั ติ กำรจัด ซื้อจัดจ้ำงและกำรบริ หำรพัส ดุ ภำครั ฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมำยลำดับ
รอง ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗.๒ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทรำบแนวทำงและเพิ่มทักษะกำรปฏิบัติงำนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
๗.๓ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้ำใจแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้องตลอดจนบทกำหนดโทษ เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้
เกิ ด ข้ อผิ ด พลำด หรื อก่ อให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อทำงรำชกำร และสำมำรถบริ ห ำรกำรพัสดุ ข องหน่ วยงำนได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๘. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
๘.๑ ค่ ำลงทะเบี ยนอบรมระยะเวลำ ๓ วัน (3 วันเต็ ม) เป็ นเงิน ท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (ไม่ ร วมค่าที่พัก )
(ภำคทฤษฎี ๒ วัน และฝึกปฏิบัติ ๑ วัน) และขอสงวนสิทธิ์รับจำนวน ๕๐ เครื่อง/รุ่น (๒ คนต่อ ๑ เครื่อง) เพื่อเป็นค่ำ
เอกสำรประกอบกำรฝึ กอบรม ค่ ำ บริ กำรเครื อข่ ำ ยสัญ ญำณอิ นเตอร์ เ น็ ต ค่ ำ เช่ ำ คอมพิวเตอร์ (ทำงมหำวิทยำลั ย ฯ
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ท่ำนแล้ว) อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสถำนที่
จัดอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สำมำรถเบิกได้เต็มจำนวนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) หรือตำมที่ระเบียบหน่วยงำนรัฐอื่น
กำหนดไว้
๘.๒ ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจาก ต้นสังกัดตาม
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ส าหรั บ บุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถเบิ ก ค่ า ลงทะเบี ย นได้ ต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ส่วนค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางก่อนและหลังวันฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๙. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยสานักงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด
๑๐. ช่องทางการสมัคร
ท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ในหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
 E-mail : 5599training@gmail.com
 ID Line : training59 หรือ ID Line : 59training
 Facebook : อบรมคนท้องถิ่น
 Website : www.training59.com
 ทางโทรสาร : ๐๒ ๙๒๑ ๔๑๒๒ ,๐๒ ๔๔๓ ๖๘๓๓
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
คุณจารุวรรณ: โทร ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ และ คุณรุ่งทิพย์: โทร ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓
๑๑. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
ทางสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชาระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวัน
รายงานตัวและรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจาเป็นต้องชาระเงิน
ด้วยวิธีการอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงทีห่ มายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘

๑๒. การสารองห้องพัก
ผู้เข้าอบรมสามารถสารองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงในกลุ่มอบรมของทางมหาวิทยาลัย
 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. ๐๓๒ ๕๑๓ ๒๓๐ – ๔
 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 055-211288
 โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-295999
 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๒๒๒ แผนสำรองห้องพัก
 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-277288 (ฝ่ำยสำรองห้องพัก)
 โรงแรมกิจตรงวิลล์รสี อร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-311-655-6
 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-224333

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

กาหนดการโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน่
หลักสูตร “การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภาคปฏิบัตจิ ริง
การพิจารณาผล การตรวจรับพัสดุ-การจ้าง การบริหารสัญญา ของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้างและการทาร่างขอบเขตอาหารปรุงสาเร็จ (โรงเรียน/ศพด.)
พร้อมหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.......................................................................................................................................................................................
วันแรก
เวลำ 08.00-0๘.๓0 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม
เวลำ ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น.

บรรยายโดย อ.ธนะโชค รุง่ ธิปานนท์ นักวิชำกำรคลังชำนำญกำรพิเศษ
กรมบัญชีกลาง (และคณะ)
ฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมบรรยาย
- แนวทำงปฏิบตั ิงำนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำง e-GP ของคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ
- แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
- แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธคี ัดเลือก/วิธีเฉพำะเจำะจง
- วิธีกำรและขั้นตอนปฏิบัตขิ องคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุในระบบ e-GP
- คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธเี ฉพำะเจำะจง
- คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธคี ัดเลือก
- คณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมข้อ ๕๕
- แนวทำงกำรจัดทำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
- แนวทำงปฏิบตั ิในกำรตรวจสอบคุณสมบัติ/เทคนิคในระบบ e-GP ของคณะกรรมกำรฯ
- แนวทำงปฏิบตั ิของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
- ถำม-ตอบปัญหำ

วันที่สอง

บรรยายโดย อ.ธีรยุทธ สาราญทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
- แนวทำงกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะ Spec เพื่อป้องกันกำรล็อกสเป็ค
- แนวทำงปฏิบตั ิคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงครุภัณฑ์
- กำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่ซื้อ/จ้ำง
- กำรกำหนดร่ำงขอบเขตและแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อวัตถุดบิ เพื่อใช้ในกำรประกอบ
อำหำรกำรจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำร หรือกำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร(ปรุงสำเร็จ)
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ศพด.
- กำรแต่งตัง้ บุคคลหรือคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ อำนำจหน้ำที่
- องค์ประกอบ ระยะเวลำกำรพิจำรณำ กำรประชุมของคณะกรรมกำร
- การตรวจรับพัสดุ/งานจ้างก่อสร้าง
- หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนซื้อหรืองำนจ้ำง
- กำรตรวจรับพัสดุกรณีส่งมอบของไม่ครบถ้วนหรือส่งมอบแต่ไม่ครบ
- กำรตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด
- กำรทำควำมเห็นแย้งไม่ตรวจรับพัสดุ

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.

- แนวทำงกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงก่อสร้ำง
- กำรตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงำน/ตรวจสอบรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของ ผู้รับจ้ำง
- ระยะเวลำกำรนับวันส่งมอบ-วันตรวจรับ
- กำรทำควำมเห็นแย้งไม่ตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำงก่อสร้ำง
- การบริหารสัญญา (แบบปรับรำคำได้ ค่ำ K)
- กำรกำหนดงวดงำน หลักประกันสัญญำ กำรแก้ไขสัญญำ กำรกำหนดค่ำปรับ
- ปัญหำรูปแบบรำยกำรขัดแย้งกับข้อตกลงในสัญญำ
- การบริหารสัญญา (แบบปรับรำคำได้ ค่ำ K)
- กำรแจ้งหยุดงำน-ขยำยเวลำ-กำรนับระยะเวลำเพื่อลด/งดค่ำปรับผิดสัญญำ
- กำรสงวนสิทธิ์ปรับ
- กรณีผู้รับจ้ำงทำงำนไปก่อนลงนำมในสัญญำ
- กรณีใดและเมื่อใดจึงสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้/กำรเสนอควำมเห็นบอกเลิกสัญญำ
- กำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลง
- กำรคืนหลักประกันควำมชำรุดบกพร่อง***
วันที่สาม
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.

บรรยายโดย อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)

บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสืบรำคำ กำรจัดทำรำคำกลำงอ้ำงอิงพัสดุ/ครุภัณฑ์
ตำม มำตรำ ๔ แห่ง พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
- ซักซ้อมควำมเข้ำใจกรณีของกำรซ่อมแซม กำรปรับปรุง กำรต่อเติม และกำรรื้อถอน
ที่ถือเป็นงำนก่อสร้ำง (ตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลง
วันที่ 5 มี.ค. 2561 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที่
4 มิ.ย. 2561) (วิศวกรผู้รับรองแบบ)
- สำระสำคัญเกี่ยวกับแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง รวมทั้งกำรจัดทำและรับรองแบบ
รูปรำยกำรงำนก่อสร้ำงตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- แนวทำงปฏิบัติในกำรออกแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำงและกำรประมำณกำรรำคำในชั้นต้น
- กำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้ำง และกำรกำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ
- กำรประกำศเปิดเผยรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงและวงเงินกำรเปิดเผยรำคำกลำงพัสดุ
ตำมมำตรำ 63 ตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
- กำรจัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงในส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั่วไป
- หลักเกณฑ์กำรดำเนินกำรกรณีที่มีข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และร้องเรียน
- สิทธิในกำรอุทธรณ์ กำรยื่นอุทธรณ์ ระยะเวลำอุทธรณ์
- กำรร้องเรียน กำรยื่น ระยะเวลำ กำรพิจำรณำ และกำรแจ้งผล บทลงโทษ
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ
ตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยำยน ๒๕๖๑
- กำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง
- กำรจัดทำร่ำงขอบเขตและรำยงำนขอจ้ำง ของงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำน
- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำน
- วิธีกำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำน
- วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป - วิธีคัดเลือก - วิธีเฉพำะเจำะจง - วิธีประกวดแบบ
- กฎกระทรวงกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:
๑) รับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๒) รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๓) กาหนดการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
๔) เรียนรวมห้องกาหนดการบรรยาย อ.ธีรยุทธ สาราญทรัพย์ ****

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
หลักสูตร “การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภาคปฏิบัตจิ ริง
การพิจารณาผล การตรวจรับพัสดุ-การจ้าง การบริหารสัญญา ของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
จัดซื้อจัดจ้างและการทาร่างขอบเขตอาหารปรุงสาเร็จ (โรงเรียน/ศพด.)
พร้อมหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ”
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ เทศบาล/อบต./อบจ......................................................................อาเภอ...............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์..............................................
***E–mail หรือ ID Line สาหรับการยืนยันการสมัคร.................................................................(โปรดระบุ)***
มีความประสงค์ เข้ารับการอบรม รุ่นที่............................ระหว่างวันที่.........................................................................รายชื่อ
ดังต่อไปนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๒. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๓. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
๔. ชื่อ...........................................................ตาแหน่ง.........................................โทร...........................ไซส์เสื้อ..............
อาหารมุสลิม จานวน..............คน

อาหารทั่วไป จานวน..............คน

อาหารอื่นๆ (โปรดระบุ) จานวน..............คน

(ลงชื่อ).........................................................ผู้มีอานาจอนุมัติ
(.........................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
รับฟรี !!!! เสื้อคอโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐
ขนาดรอบอก
S
M
ผู้ชาย
40
42
ผู้หญิง
36

L
44
38

XL
46
40

XXL
48
42

ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์ : www.training59.com ทางอีเมล์ : 5599training@gmail.com
ทาง ID Line : training59 หรือ ID Line : 59training ทางโทรสาร (Fax) หมายเลข ๐๒ ๔๔๓ ๖๘๓๓ หรือ ๐๒ ๙๒๑ ๔๑๒๒
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข ๐๘๔ ๘๙๓ ๔๗๔๗ หรือ ๐๙๒ ๒๖๙ ๓๑๑๓
การชาระเงิน : ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (สีพ่ ันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ทางสานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับชาระเงินค่าลงทะเบียนอบรมเป็น “เงินสด” ในวันรายงานตัว
และรับลงทะเบียนวันแรกของการอบรมเท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจาเป็นต้องชาระเงินด้วยวิธีการอื่น กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘
หมายเหตุ : ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครจะประสานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการจัดอบรมก่อนถึงกาหนดการอบรมจริง 7 วัน
๒) กรณีมีการยกเลิกการอบรม ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบเฉพาะผู้ที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
๓) แบบฟอร์มใบสมัครนี้ สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเข้ารับการอบรมได้

