
 
 
 

 
โครงการบริการวิชาการ 

หลักสูตร“หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏบิัติงานในช่วงเปลี่ยนผา่น” 

โดย  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการบริการวิชาการ 

หลักสูตร“หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปล่ียนผ่าน” 

 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
๓. หลักการและเหตุผล 
 การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผล
ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศ 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560) เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือเพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนด
เกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มี
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง
เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่นๆ 
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยมีบทกําหนดโทษผู้ใดเป็นเจ้าหน้าท่ี หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าท่ี
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีใน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุโดยทุจริต ต้องระวางโทษตาม



พระราชบัญญัตินี้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตรวจสอบได้สําหรับบุคลากรภาครัฐต้องดําเนินการตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงานราชการ ดังนั้นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุบุคลากรภาครัฐจึงมีความจําเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มยิ่งขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทําหลักสูตรเฉพาะสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้ 
รวมท้ังเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนําเอาวิทยาการท่ีได้จากการศึกษาอบรมไป
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี รวมถึงภารกิจท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. วัตถุประสงค ์
 4.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.2 เพื่อให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมี
วัตถุประสงค์ให้มีการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพ 

4.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน  150 คน 

ผู้บริหารหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานภาครัฐ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, บุคลากรหน่วยงาน
ภาครัฐ/ ท้องถิ่น, ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และบุคคลท่ีสนใจ 
 
6. ขอบเขตเนื้อหาวิชา จ ำนวน  12 ช่ัวโมง 

6.1 หลักการและเหตุผล ทําไมต้องมี พ.ร.บ.?    3  ช่ัวโมง  
       - การบังคับใช้ (หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้บังคับ) และข้อยกเว้น 

        - นิยามความหมายท่ีสําคัญการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ 
        - การจัดทําราคากลาง ตาม พ.ร.บ. 
                 - การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี   

       - การประกาศแผนฯ และการปรับปรุงแผนฯ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  (บทบาทของข้อตกลงคุณธรรมและผู้สังเกตการณ์) 

  - คณะกรรมการภายใต้ พ.ร.บ. และหน้าท่ีท่ีสําคัญ   



 
6.2 เงินเพิ่มพิเศษหรือเงินประจําตําแหน่งของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 3  ช่ัวโมง 

  - การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การจ้างท่ีปรึกษา 
- การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ตาม พ.ร.บ.การอุทธรณ์ 

          6.3 การทําสัญญา และการแก้ไขสัญญา ตาม พ.ร.บ.    3  ช่ัวโมง 
  - การบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ.  

(ผู้มีหน้าท่ีบริหารสัญญา การเลิกสัญญา การขยายเวลาหรือการงดหรือลดค่าปรับ) 
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

6.4 การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. (การควบคุม/การเบิก-จ่ายพัสดุ/  3  ช่ัวโมง 
      การยืม/การตรวจสอบพัสดุ/การบํารุงรักษา/การจําหน่ายพัสดุ) 
  - การท้ิงงานบทกําหนดโทษบทเฉพาะกาล 
 
7. วิธีการฝึกอบรม 

7.1 การบรรยาย (LECTURE) และอภิปราย จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชํานาญการ 
7.2 แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น และสามารถหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พัสดุ อย่างถูกต้อง สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สามารถนํา
ความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
9. วิทยากร 
   อาจารย์สุปราณี  จงธรรมวัฒน์     ตําแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ 

กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ) กรมบัญชีกลาง 
 อาจารย์ณัฐชนน  ศิริพงษ์สุรภา  ตําแหน่ง รักษาการผู้อํานวยการส่วนงานให้คําปรึกษา 

และนิติกรรมสัญญาสํานักบริหารคดีและนิติการ 
สํานักงาน กสทช. 

 
10. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม     จ ำนวน 2 วัน 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันท่ี 3 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560     ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันท่ี 26 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 
 
 



๑๑. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท  (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าใช้สถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่าย
อืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  (ทั้งนี้ไม่รวมค่ำที่พัก อำหำรเย็น และค่ำเดินทำง)   
  
 
 
 
 
 
 

 

 

๑๒. การติดตามประเมินผลและออกใบรับรอง 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 
จากคณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด 
 

๑๓. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ท่ี 
๑๓.๑ คุณแอน 
E-mail : training.su2016@gmail.com หรือ ID Line : ๐๙๐ ๘๘๖ ๗๓๗๒   
ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/โครงการฝึกอบรม 
ติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐ ๘๘๖ ๗๓๗๒ 
๑๓.๒ คุณกบ 
E-mail : thailocalsu@hotmail.com หรือ ID Line : thailocalsu 
ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ https://www.thailocalsu.com 
ติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์ : ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ 

โทรสาร : ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘ 
ทางโทรศัพท์มือถือ : ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘ 

 

๑๔. วิธีการช าระเงิน 
โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มศก.วข.สารสนเทศเพชรบุรี  
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน คณะวิทยาการจัดการ” 
เลขที่บัญชี ๙๘๒-๙-๘๗๔๗๐-๒ 

ท่ำนสำมำรถโอนได้ทุกระบบ (ATM, Net Bank, เคำน์เตอร์ธนำคำร)  
และกำรช ำระเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทำงศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้รับแฟกซ์ส ำเนำใบโอนเงินแล้วเท่ำนั้น 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
**หมายเหตุ** 
๑.กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อหน่วยงานไปยังหมายเลขโทรสาร ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘ 
แจ้งนางสาวรัชชดา ประสิทธ์ินอก โทรศัพท์ ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘หรือ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘ 
๒.การชําระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง      
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ  และเบิก   
ค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และ
พนักงานของรัฐ เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วเท่าน้ัน 

 

https://www.facebook.com/โครงการฝึกอบรม


 
 
 

 
 

ก าหนดการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ 
หลักสูตร”หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏบิัติงานในช่วงเปลี่ยนผา่น” 
โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
วันแรก       บรรยายโดย อาจารย์สุปราณี จงธรรมวัฒน์ 
        ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ 

กองการพัสดุภาครัฐ (กพภ) กรมบัญชีกลาง 
 

เวลา   08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน/พิธีเปิดการฝึกอบรม 
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “หลักการและเหตุผล ท าไมต้องมี พ.ร.บ.?” 
   - การบังคับใช้ (หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้บังคับ) และข้อยกเว้น 

          - นิยามความหมายท่ีสําคัญการจัดทําคุณลักษณะเฉพาะ 
          - การจัดทําราคากลาง ตาม พ.ร.บ. 
                   - การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี   

         - การประกาศแผนฯ และการปรับปรุงแผนฯ การมีส่วนร่วมของ
    ภาคประชาชน (บทบาทของข้อตกลงคุณธรรมและผู้สังเกตการณ์) 
    - คณะกรรมการภายใต้ พ.ร.บ. และหน้าท่ีท่ีสําคัญ   

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ “เงินเพิ่มพิเศษหรือเงินประจ าต าแหน่งของ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ” 
    - การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การจ้างท่ีปรึกษา 
- การจ้างออกแบบและควบคุมงาน ตาม พ.ร.บ.การอุทธรณ์ 

 
 
 
.............................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ 1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  2. รับประทานอาหารว่าง  รอบเช้าเวลา  10.30 – 10.45 น.  
      รอบบ่ายเวลา 14.30 – 14.45 น.   



 
วันที่สอง     บรรยายโดย  อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา  

รักษาการผู้อํานวยการส่วนงานให้คําปรึกษา 
และนิติกรรมสัญญา สํานักบริหารคดีและนิติการ 
สํานักงาน กสทช. 

 
เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ  

“การท าสัญญา และการแก้ไขสัญญา ตาม พ.ร.บ.” 
- การบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ. (ผู้มีหน้าท่ีบริหารสัญญา  
การเลิกสัญญา การขยายเวลาหรือการงดหรือลดค่าปรับ) 

    - การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. บรรยายหัวข้อ “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.” 

(การควบคุม/การเบิก-จ่ายพัสดุ/การยืม/การตรวจสอบพัสดุ/ 
การบํารุงรักษา/การจําหน่ายพัสดุ) 

    - การท้ิงงานบทกําหนดโทษบทเฉพาะกาล 
    - ตอบประเด็นปัญหาข้อซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

15.30 – 16.00 น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
.............................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ 1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  2. รับประทานอาหารว่าง  รอบเช้าเวลา  10.30 – 10.45 น.  
      รอบบ่ายเวลา 14.30 – 14.45 น.   
 


