ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม)/ว๐๙๗

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐
๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๕

เรื่อง

แจ้งรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ หลักสูตร “เทคนิคกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มี
ประสิทธิภำพ และแนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่รัฐต้องส่ง เสริมหรือสนับสนุน
พ.ศ. ๒๕๖๓” รุ่นที่ ๓

เรียน
สิ่งที่แนบมาด้วย รำยชื่อและกำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ หลักสูตร “เทคนิคกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มี
ประสิทธิภำพ และแนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่รัฐต้องส่งเสริม
หรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓” รุ่นที่ ๓
ด้ว ยส ำนัก งำนบริก ำรวิช ำกำร มหำวิท ยำลัย ศิล ปำกร กำหนดจัด กำรอบรมโครงกำรพัฒ นำศัก ยภำพบุค ลำกร
หลักสูตร “เทคนิคกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มี ประสิทธิภำพ และแนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓” รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องบงกชรัตน์ บี
ชั้น ๒ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น)
ส ำนั ก งำนบริ ก ำรวิ ช ำกำร มหำวิท ยำลั ย ศิ ล ปำกร ได้คั ด เลื อก ............................... ตำแหน่ ง .............................
สังกัด........................ เข้ำรับกำรฝึกอบรมในรุ่นดังกล่ำว จึงขอควำมร่วมมือแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินกำร ดังนี้ ๑) แจ้งผู้เข้ำร้บ
กำรฝึก อบรมแต่ง กำยสุภ ำพ ไปรำยงำนตัวในวัน เสำร์ที่ ๒๑ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่ ำงเวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น ๒ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
๒) กำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)
โดยสำมำรถชำระเป็นเงินสดในวันรำยงำนตัว สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำเบี้ยเลี้ยงระหว่ำงกำรเดินทำงไป – กลับจำก
บ้ำนพักถึงสถำนที่ฝึกอบรม ให้เบิกจ่ำยจำกต้นสังกัดเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
อนึ่ ง รำยชื่ อ และก ำห นดกำรฝึ ก อบรมในโค รงกำรดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น สำมำรถตรวจ สอบ ได้ ที่
www.thailocalsu.com และสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘
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นางสาว
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นาง
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นางสาว
นาย
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นางสาว
นางสาว
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นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาง
นาย

ประกำศรำยนำมหลักสูตร หลักสูตร “เทคนิคกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีประสิทธิภำพ และแนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563” รุ่นที่ 3
ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
จังหวัด
สุเมณีย์
งามสอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรมการข้าว
กรุงเทพมหานคร
เสาวลักษณ์
พูลสวัสดิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กรมการข้าว
กรุงเทพมหานคร
จันทร์กมล
อรุณเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
ปภานิจ
ม่วงล่่า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
จันทิรา
ชัยศิริกุล
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
กรุงเทพมหานคร
ชนะชัย
ค่าปา
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
กรุงเทพมหานคร
ปภาดา
สังข์พันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กรุงเทพมหานคร
ปาหนัน
วิจักขณาภรณ์ เภสัชกร
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
ปริษา
อึ้งตระกูล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรุงเทพมหานคร
กิตติศักดิ์
เตชะพิเชฐวนิช เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์และวางแผนช่านาญการพิเศษ ระดับ 9 ส่านักงานคณะกรรมการก่ากับกิจการพลังงาน
กรุงเทพมหานคร
สิริรัตน์
สวัสดิ์ชัย
วิศวกร ปฏิบัติการ ระดับ 3
ส่านักงานคณะกรรมการก่ากับกิจการพลังงาน
กรุงเทพมหานคร
ฐิตาภรณ์
กันศรีเวียง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2
ชลบุรี
เสาวรส
แหม่งกัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ส่านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2
ชลบุรี
ติณณ์
วิไลข่า
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ชัยนาท
ปูริดา
ตาใจ
ครู
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ตาก
อรพิณ
กาญจนพันธุ์บุญ ครู
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ตาก
ชนิดาภา
ปลั่งกลาง
ครู
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา
ปาณิสรา
ระษารักษ์
ครู
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา
รสริน
แก้วไทรโพธิ์
ครู
โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
ภาวดี
เจริญสุข
ครู
โรงเรียนถาวรานุกูล สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมศรี
ทับสาร
ครู
โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
สระบุรี
สมัย
แสงใส
ผู้อ่านวยการ กศน.อ่าเภอเพ็ญ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ่าเภอเพ็ญ อุดรธานี

กำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
หลัก สูตร “เทคนิคกำรจัด ซื้อ จัด จ้ำงให้มีประสิทธิภำพ และแนวทำงปฏิบัติต ำมกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุ และวิธีก ำรจัด ซื้อ จัด จ้ำงที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับ สนุน พ.ศ. ๒๕๖๓” รุ่น ที่ ๓
ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชัน้ 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์
บำงพลัด กรุงเทพฯ โดย สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วันเสำร์ที่ ๒๑ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันอำทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๕

บรรยำยโดย อำจำรย์ศิรกิ ญ
ั ญำ รุนประโคน
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ลงทะเบียนและรับเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม
บรรยำยในหัวข้อ ดังนี้
-การจัดทาสัญญาตามแบบของคณะกรรมการนโยบาย หรือการ
จัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
- หลักเกณฑ์ในการบริหารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุ
(การขยายสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญา การบอกเลิกสัญญา การแจ้งการเรียกค่าปรับ การบอก
สงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ)
-หลักเกณฑ์ในการตรวจรับพัสดุ / บริหารพัสดุ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยำยในหัวข้อ ดังนี้
- ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับบริหารสัญญา
- ตัวอย่างประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับ
การบริหารสัญญา

บรรยำยโดย อำจำรย์ยบุ ล ปกป้อง
ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) สูง ประจาจังหวัดพิจิตร
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
ลงชื่อเข้ำห้องเรียน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
บรรยำยในหัวข้อ ดังนี้
- ภาพรวมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
บรรยำยในหัวข้อ ดังนี้
- แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓
- หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี
- ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตัวอย่างประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
.................................................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
๑. กาหนดการนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์
๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

