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   ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ และกำรตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้  เพ่ือป้องกันกำรถูก
ทักท้วงและต้ังข้อสังเกตจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕   

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
 

    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้                    
เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึง
ควำมผิดเก่ียวกับแนววิธีกำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงให้ถูกต้องทำงกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติและข้อเสนอทำงเทคนิค และตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แนวทำงกำรตรวจสอบ ของ สตง.กำรแบ่งงำน
เพ่ือให้อ ำนำจเปลี่ยนแปลงไปหรือวิธีเปลี่ยนไป และข้อสังเกตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เทคนิคกำรก ำหนดเงื่อนไข ในกำรจัดท ำ TOR กำร
แก้ไขสัญญำ กำรงดหรือลดค่ำปรับ กำรขยำยเวลำท ำกำร กำรบอกเลิกสัญญำ แนวทำงกำรตรวจรับพัสดุกำรบริหำรสัญญำ เป็นต้น โดย
โครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๒   ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๒ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  

ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว 
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ Line: @thailocalsu                
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสด ุให้โปร่งใสตรวจสอบได้  
เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและต้ังข้อสังเกตจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕  
โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

************************************************************************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตำมกฎระเบียบของกรมบัญชีกลำง และระเบียบของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้อง อีกท้ังยังเป็นหน่วยงำนที่ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเงิน 
กำรคลัง กำรบัญชี กำรตรวจสอบภำยใน และกำรพัสดุภำครัฐ  ส่วนรำชกำรจึงจ ำเป็นต้องมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหำยแก่ทำงรำชกำร  ดังน้ันผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ ผู้บริหำร
หน่วยงำน หรือคณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
เกี่ยวกับวิธีกำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงให้ถูกต้อง ทรำบถึงแนวทำงกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรพิจำรณำ
คุณสมบัติและข้อเสนอทำงเทคนิค ตลอดจนตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง และ
มีเทคนิคกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรจัดท ำ TOR ที่ดี เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงถูกต้องตำมกฎกระทรวงที่ก ำหนดหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
สำมำรถป้องกันจุดเสี่ยงจำกกำรตรวจสอบและถูกต้ังข้อสังเกตจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร 
“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและต้ัง
ข้อสังเกตจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน” เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และเสริมทักษะในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
ฝึกอบรมไปปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีและภำรกิจที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบแนววิธีกำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงให้ถูกต้องทำงกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในกำรพิจำรณำคุณสมบัติและข้อเสนอทำงเทคนิค และตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้แนวทำงกำรตรวจสอบของ สตง.กำรแบ่งงำนเพ่ือให้อ ำนำจเปลี่ยนแปลงไปหรือ
วิธีเปลี่ยนไป และข้อสังเกตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรจัดท ำ TOR ที่ดีมีเทคนิคอย่ำงไร 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรเข้ำใจกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็น
เก่ียวกับกำรแก้ไขสัญญำ กำรงดหรือลดค่ำปรับ กำรขยำยเวลำท ำกำร กำรบอกเลิกสัญญำ แนวทำงกำรตรวจรับพัสดุกำรบริหำรสัญญำ 
๓. กลุ่มเป้าหมาย     จ ำนวน  ๙๐  คน 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัดหน่วยงำนรำชกำรภำครัฐ สถำนศึกษำ รัฐวิสำหกิจ องค์กำรปกครองท้องถ่ิน ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป 
 

๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จ ำนวน  ๑๒  ชั่วโมง 
 ๔.๑ วิธีกำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินผู้ปฏิบัติงำนกระท ำผิดแล้วมีโทษหรือไม่อย่ำงไร ๓  ชั่วโมง 
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรถึงเรียกว่ำทุจริตเชิงนโยบำยกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรจัดท ำ TOR ที่ดีมีเทคนิคอย่ำงไร   

๔.๒ ปฏิบัติงำนอย่ำงไรกำรซื้อและกำรจ้ำงไม่สงูเกินจริงจดุเสี่ยงของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลจัดซื้อจัดจ้ำง ๓  ชั่วโมง 
กำรท ำสัญญำอย่ำงไรไม่เสี่ยงในกำรเสียเปรียบ แนวทำงกำรตรวจรับพัสดุกำรบริหำรสัญญำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ๔.๓ วิธีกำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำ ๓  ชั่วโมง 
ให้ควำมเห็นชอบ แนวทำงกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรพิจำรณำคุณสมบัติและข้อเสนอ 
ทำงเทคนิค และตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงเพ่ือเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
 ๔.๔ แนวทำงในกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรตรวจรบัพัสดุในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกับ  ๓  ชั่วโมง 
กำรแก้ไขสัญญำ กำรงดหรือลดค่ำปรับ กำรขยำยเวลำท ำกำร กำรบอกเลิกสัญญำ กำรจัดท ำรำยกำรกำรพิจำรณำ  
 

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จ ำนวน  ๒  วัน  
 รุ่นที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๒   ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๒ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 
 
 



๖. วิทยากร นายเกรียงไกร นิศากร อดีต   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบกำรบริหำรพัสดุและสืบสวนที่ ๑ 
             ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
  นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา  ปัจจุบัน   ผู้อ ำนวยกำรส่วนให้ค ำปรึกษำและนิติกรรมสัญญำ  

และรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส่วนคดี ๒ ส ำนักงำน กสทช. 
อดีต  นิติกรช ำนำญกำร กรมบัญชีกลำง 

 

๗. สถานที่ในการฝึกอบรม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรงุเทพฯ  โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   
 

๘. วิธีการฝึกอบรม  ๘.๑ กำรบรรยำย (LECTURE) จำกวิทยำกรผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญกำรเฉพำะเรื่อง 
   ๘.๒ แสดงควำมคิดเห็นซักถำมปัญหำที่เกิดข้ึนจริงในกำรปฏิบัติงำน 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจแนววิธีกำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงให้ถูกต้องทำงกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในกำรพิจำรณำคุณสมบัติและข้อเสนอทำงเทคนิค และตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

๙.๒ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจเก่ียวกับแนวทำงกำรตรวจสอบของ สตง.กำรแบ่งงำนเพ่ือให้อ ำนำจเปลี่ยนแปลงไปหรือวิธี
เปลี่ยนไป และข้อสังเกตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรจัดท ำ TOR ที่ดีมีเทคนิคอย่ำงไร เป็นต้น 

 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม อันประกอบด้วย ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเดินทำง

ของวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำใช้สถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำโสตทัศนูปกรณ์ ค่ำประสำนงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่ำท่ีพัก อำหำรเย็น และค่ำเดินทำง) 

 

 
 

 
 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว จะได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำกส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำในกำรฝึกอบรมทั้งหมด 
 

๑๒. ช่องทางการสมัคร  สำมำรถสมัครและดำวน์โหลดรำยละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 
หรือติดต่อ คุณบล ู  โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 

 

๑๓. วิธีการช าระคา่ลงทะเบียน     ท่ำนละ  ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 
  ช ำระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ช ำระโดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนำคำร : ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหำวิทยำลัยศิลปำกรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หำกโอนเงินค่ำลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณบลู  มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘  โดยระบุชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหน่วยงำนและหลักสูตรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สำมำรถโอนเงินค่ำลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเรียกเก็บ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ำรับกำรฝึกอบรมด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำ แต่ไม่สำมำรถมำเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ กรุณำ

แจ้งมหำวิทยำลัยล่วงหน้ำอย่างน้อย ๕ วัน  หำกไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำจะถือว่ำท่ำนมีควำมประสงค์เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ตำมปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภำยหลัง 

 
 

(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ  และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 



ก าหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสด ุให้โปร่งใสตรวจสอบได้  
เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและต้ังข้อสังเกตจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ 
โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันแรก      บรรยายโดย  นายเกรียงไกร นิศากร 

อดีตผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบกำรบริหำรพัสดุและสืบสวนที่ ๑ 
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

เวลำ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรมเวลา  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  
- วิธีกำรตรวจสอบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินท ำอย่ำงไร 
- ผู้ปฏิบัติงำนกระท ำผิดแล้วมีโทษหรือไม่อย่ำงไร 
- กำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรถึงเรียกว่ำทุจริตเชิงนโยบำย 
- กำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรจัดท ำ TOR ที่ดีมีเทคนิคอย่ำงไร 
- ปฏิบัติงำนอย่ำงไรไม่เป็นกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง 
- แนวทำงปฏิบัติไม่ให้ใช้งบประมำณกระจุกในปลำยปีงบประมำณ 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  

- ปฏิบัติงำนอย่ำงไรกำรซื้อและกำรจ้ำงไม่สงูเกินจริง 
- จุดเสี่ยงของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลจัดซื้อจัดจ้ำง 

    - ท ำสัญญำอย่ำงไรไม่เสี่ยงในกำรเสียเปรียบ 
    - แนวทำงกำรตรวจรับพัสดุที่ดี 
    - แนวทำงกำรบริหำรสัญญำอย่ำงมีประสิทธิภำพและกรณีศึกษำ 
 
วันที่สอง     บรรยายโดย  นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา  

ผอ.ส่วนให้ค ำปรึกษำและนิติกรรมสัญญำ และรักษำกำร ผอ.ส่วนคดี ๒ ส ำนักงำน กสทช. 
อดีต นิติกรช ำนำญกำร กรมบัญชีกลำง 

เวลำ  ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสและตรวจสอบได้” 

- ควำมส ำคัญและวิธีกำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
  เพ่ือเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
- แนวทำงกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรพิจำรณำคุณสมบัติและ 
  ข้อเสนอทำงเทคนิค และตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือเสนอผู้มีอ ำนำจ  
  อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายพร้อมกรณีศึกษาในหัวข้อ “การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ  

ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้” 
- แนวทำงในกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็น  
  เก่ียวกับกำรแก้ไขสัญญำ กำรงดหรือลดค่ำปรับ กำรขยำยเวลำท ำกำร และกำรบอกเลิกสัญญำ    
  และตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยกำรกำรพิจำรณำ 
- แนวทำงในกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในกำรพิจำรณำตรวจรับพัสดุ  
  และตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรับพัสดุ  

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
....................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ ๑.ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
  ๒.รับประทำนอำหำรว่ำง รอบเช้ำเวลำ ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕น. 

รอบบ่ำยเวลำ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕น.  
  ๓. รำยละเอียดกำรบรรยำยอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ 



  ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสด ุให้โปร่งใสตรวจสอบได้  
เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและต้ังข้อสังเกตจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ 
โดย  ส านักงานบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

*********************************************************************************************************************** 
  รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  

   รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที ่๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
   รุ่นที่ ๕ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๒ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
 
หน่วยงำน......................................................................สังกัด......................................... ...............เลขที่.................................................... 
แขวง/ต ำบล.......................................เขต/อ ำเภอ.......................................จังหวัด...................... .................รหัสไปรษณีย์........................ 
ชื่อผู้ประสำนงำน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................  
ขอส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว ดังน้ี  (กรุณำเขียนตัวบรรจงเพ่ือกำรออกใบเสร็จและใบประกำศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ต ำแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ....................... .................. 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
๒. ชื่อ........................................................................ต ำแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๓. ชื่อ........................................................................ต ำแหน่ง............................... ......................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๔. ชื่อ........................................................................ต ำแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
อาหาร    อำหำรมุสลิม จ ำนวน................คน    อำหำรอื่น ๆ ระบุ.......................................... จ ำนวน................คน 
วิธีการสมัคร สำมำรถสมัครและดำวน์โหลดรำยละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณบลู มือถือ  ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘   Line: @thailocalsu 
   โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 

ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 
การช าระเงิน  ช ำระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ช ำระเงินโดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนำคำร : ธนาคารกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หำกโอนเงินค่ำลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบุชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหน่วยงำน และหลักสูตรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงื่อนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สำมำรถโอนเงินค่ำลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเรียกเก็บ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมที่ทำงธนำคำรเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ำรับกำรฝึกอบรมด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียนล่วงหน้ำ แต่ไม่สำมำรถมำเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้  

กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่างน้อย ๕ วัน หำกไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำจะถือว่ำท่ำนมีควำมประสงค์เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมปกติ 
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภำยหลัง 

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

การส ารองหอ้งพัก  สำมำรถสแกน QR-Code ส ำหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรงุเทพฯ       
 โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 

 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




