
 

 

 

 

 

  ที่  สขถอ    6  /2560    

                                        11  กันยายน  2560 

เรื่อง  โครงการอบรม  “เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล / นายกเทศมนตรี /นายก อบจ. ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โครงการอบรม ฯ      จ านวน  1 ชุด  
 

ด้วยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการอบรม  “เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  ระหว่างวันที่  30 ก.ย.1-2 ตุลาคม  2560  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนด์          

รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ

การจัดซื้อ จัดจ้างของกระทรวงการคลังซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้น ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง           

โดยได้รับการอนุเคราะวิทยากร จากกรมบัญชีกลาง 

เพื่อให้การด าเนินโครงการอบรม ฯ เกิดประโยชน์ต่อผู้จะเข้าร่วมการฝึกอบรม  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน

อนุญาตให้ บุคลากรที่สนใจในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดูข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์  www.ubonlocalgov.or.th  หรือ เพจ https://www.facebook.com/ubonlocalgov 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพจิารณาด าเนินการต่อไป 

แสดงความนับถือ 

 
 

 

 

 

 

 

( นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง ) 

 นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
ส านกังานเลขานุการ 

โทร 082-145-4520,080-4781989 

      081-9975504,081-790-3430 

ubonlocalgov.com@gmail.com 

 

 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในมอืง   อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี  อบ  34000 
หมายเลขทะเบียนที่ 6/2556 ลงวันที ่5 มีนาคม 2556 หมายเลขผู้เสียภาษีอากร 099-3-0031020-9 
โทรศัพท์ 081-790-3430 เว็บไซต์ www.ubonlocalgov.org.th E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com 

 

http://www.ubonlocalgov.or.th/
mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com


 

โครงการอบรม  “เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 
 

โดยสมาคมขา้ราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี

************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และมีผลบังคับ

ใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งท าให้มีการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุใน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัตินี ้ 

ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จ านวน 7 ฉบับและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร

พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยหน่วยงานของรัฐตาม

พระราชบัญญัติจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบและกฎกระทรวงที่ออกมาใหม่นี้ 

          สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  จึงได้จัดโครงการอบรม โครงการอบรม  “เรื่องการจัดซือ้จัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวงที่ประกาศใช้แล้วอย่างถูกต้อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ฉบับ 

2.2  เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่อง

พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / ข้าราชการส่วนท้องถิ่น /พนักงานส่วนต าบล  / พนักงานเทศบาล/ 

ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้างตามภารกิจ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาล/ อบจ./ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และผู้สนใจทั่วไป 

 

4. วันและสถานท่ีอบรมสัมมนา 

          ระหว่างวันท่ี  30ก.ย.-1-2 ตุลาคม 2560   ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

6. การรับลงทะเบียน 

6.1 ลงทะเบียนล่วงหน้าคนละ  1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  เข้า บัญชีเงินฝาก  ประเภท

ออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนีย์ทาวเวอร์  อุบลราชธานี  บัญชีเลขท่ี  850-0-08660-2 ช่ือบัญชี  

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี   และน าส าเนาใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียนเพื่อรับใบเสร็จ

ต่อไป 

 โดยส่งแบบตอบรับพร้อมส าเนาใบรับฝากเงิน ทางอีเมล์  ubonlocalgov.com@gmail.com  (จะสะดวกกว่า 

หรือถ่ายรูปใบตอบรับแล้วส่งทางเมล์ก็ได้  )  หรือ แฟกซ์มาที่ อบต.กระเดียน  045-235-116 

7. ค่าใช้จ่าย 

ค่าที่พัก  ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ย เลี้ยง  สามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฎกระทรวงที่เกี่ยว ข้องทั้ง 7 

ฉบับ 

8.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com
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9. วิทยากร 

   - อัฎฎางค์  ปานิกบุตร ก.กลาง อบต.  

   - อ.อรอุมา ราชอุไร จาก กรมบัญชีกลาง 

   - อ.ยุบล ปกป้อง จากกรมบัญชีกลาง  

   - คลัง จว.อุบลราชธานีหรือผู้แทน 

 

ผู้เสนอโครงการ 

                                                                        

 

             

 พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  หอมจันทร์                             จ.อ.ปฐมพงษ์   ชาตร ี

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน 

                 เลขานุการสมาคมฯ                                        วิชาการสมาคมฯ        

                                                          
 

                    นางราตรี   ประทาน                                     นายเฉลิมเกียรติ  ฉันทานุมัติ 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม             ปลัดเทศบาลต าบลบุงมะแลง 

                     เหรัญญกิสมาคมฯ                                       นายทะเบียนสมาคม ฯ 
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ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                  

                  ส.ต.ท.เรืองกิตติ์  อังกรรัมย์  ร.ท.สราวุธ  ส าลีวงค์  

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร 

                 อุปนายกสมาคม ฯ                              อุปนายกสมาคม ฯ 

                                             

ผู้อนุมติโครงการ 

                                           

                       

          นายสายสิทธิ์  ไท้ทอง 

          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระเดียน 

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการ 

โครงการอบรม  “เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 

โดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

...................................... 

วันแรก  
 

เวลา 08-00-0๙.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

เวลา 10.00 -12.00น.    บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ e-bidding/ 

                             e-  market ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง)ฏิบัติ ตามกฎหมาย   

                            จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ช่วงท่ี 1 โดยคุณอรอุมา   ราชอุไร     

                            นักวิชาการคลัง ช านาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
              

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

            เวลา 13.00-16.00น.          บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ e-bidding/ 

                                                    e-  market ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง)ฏิบัติ ตามกฎหมาย   

                            จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ช่วงท่ี 2 โดยคุณอรอุมา  ราชอุไร 

                            นักวิชาการคลัง ช านาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

วันท่ีสอง 
 

เวลา09.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคุณยุบล ปกป้อง นักวิชาการคลัง ช านาญการ 

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางช่วงท่ี 1 

เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา13.00-16.00น. บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคุณยุบล ปกป้อง นักวิชาการคลัง ช านาญการ 

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ช่วงท่ี 2 พร้อมตอบค าถามต่าง 
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วันท่ีสาม 
 

เวลา09.00-12.00น.     บรรยายพิเศษ  เรื่อง  หลักการใช้กฎหมายและการปฏิบัติให้ถูกต้องและเกิดความ

ยุติธรรมส าหรับข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

โดย รศ.อัษางค์ ปานิกบุตร ก.กลาง.อบต. 

 

เวลา12.00-13.00น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

เวลา13.00-16.00น. บรรยายพิเศษ  เรื่องการใช้งานระบบ GFMIS ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยคลัง จว.อุบลราชธานี หรือผู้แทน พร้อมถามตอบปัญหาต่างๆ 

 

 

- ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แบบตอบรับเข้าร่วม 

โครงการอบรม  “เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 

จัดโดย  สมาคมข้าราชการส่วนท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

********************************* 
 

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ................ 

สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ........................................................................ต าบล........................... ...................... 

อ าเภอ..................................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์................ ......................... 

โทรศัพท์ส านักงาน......................................โทรสาร.....................................อีเมล์............................................... 

มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม โครงการอบรม “เรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” 

และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วตามระเบียบและกฎหมายก าหนดทุกประการดังนี้ 

ระหว่างวันท่ี 30ก.ย.-1-2 ตุลาคม  ๒๕60  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี  
 

 1............................................................ ต าแหน่ง.....................................โทรศัพท์........... .................. 

 2............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................. 

 3............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.......... .................... 

 4............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................. 

 5............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................. 

 6............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................. 

 7............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................. 

 8............................................................ ต าแหน่ง......................................โทรศัพท์.............................. 

 

    พร้อมนี้ได้ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 18,00.- บาท รวม...................คน 

รวมเป็นเงิน.............................บาท (...................................................................)  เรียบร้อยแล้ว 

 

             ลงชื่อ.....................................................ผู้ตอบรับ 

         (............................................................) 

     ต าแหน่ง............................................................................................ 

                  วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.......... 
 

 

**กรุณาส่งแบบตอบรับ แล้วสง่อีเมล์ ( วธีินี้สะดวกทีสุ่ด ) ubonlocalgov.com@gmail.com หรือ แฟกซ์ อบต.กระเดยีน    

โทร.045-๒๓๕-166     ช าระเงินค่าลงทะเบียน เขา้บัญชีเงินฝาก  ประเภทออมทรัพย ์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สุนียท์าวเวอร ์ 

อุบลราชธานี  บัญชเีลขที่  850-0-08660-2 ชื่อบัญชี  สมาคม ข้าราชการส่วนท้องถิน่  จังหวัดอุบลราชธานี   และน าส าเนา

ใบรับฝากมายื่นในวันลงทะเบียน เพ่ือรับใบเสร็จตอ่ไป** 

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com%20หรือ

