ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๒๐๑

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐
๒๑ กันยำยน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๖
หลักสูตร“แนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ และตรวจรับพัส ดุให้โ ปร่ง ใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันกำร
ตรวจสอบหรือถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจำกสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงำนบริกำรวิช ำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร กำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร“แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้า ง การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุให้โ ปร่งใสและตรวจสอบได้
เพื่อป้องกันการตรวจสอบหรือถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๕ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมทรำบถึงควำมผิดเกี่ยวกับแนววิธีกำรจัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงให้ถูกต้องทำงกำรใช้ดุลพินิจของคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในกำรพิจ ำรณำคุณสมบัติและข้อเสนอทำงเทคนิค และตัวอย่ำงกำรจัดทำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แนวทำงกำรตรวจสอบ
ของ สตง.กำรแบ่งงำนเพื่อให้อำนำจเปลี่ยนแปลงไปหรือวิธีเปลี่ยนไป และข้อสังเกตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เทคนิคกำรกำหนดเงื่อนไข
ในกำรจัดทำ TOR กำรแก้ไขสัญญำ กำรงดหรือลดค่ำปรับ กำรขยำยเวลำทำกำร กำรบอกเลิกสัญญำ แนวทำงกำรตรวจรับพัสดุกำร
บริหำรสัญญำ เป็นต้น โดยโครงกำรฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๕ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและ
อำหำรเย็น) ดังนี้
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
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ข องรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
ในกำรนี้ จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่ วมอบรมตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำว
พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจ
สำมำรถติดต่ อสอบถำมรำยละเอี ยดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์มือถือ : ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ Line: @thailocalsu
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.thailocalsu.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖

QR-Code เว็บไซต์

QR-Code เพื่อสอบถามข้อมูล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หลักสูตร “แนวทางการจัดซือ้ จัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้
เพือ่ ป้องกันการถูกทักท้วงและตัง้ ข้อสังเกตจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑ – รุน่ ที่ ๕
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

**************************************************************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานที่ค วบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ให้คาปรึกษาด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ ส่วนราชการจึงจาเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้บริหาร
หน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่ทาหน้าที่ ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ จึงมีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับวิธีการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างให้ถูกต้อง ทราบถึงแนวทางการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในการพิจารณา
คุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ตลอดจนตัวอย่างการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสนอผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง และ
มีเทคนิคการกาหนดเงื่อนไขในการจัดทา TOR ที่ดี เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎกระทรวงที่กาหนดหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
สามารถป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและถูกตั้งข้อสังเกตจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร
“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญ ญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โ ปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการถูกทักท้วงและตั้ง
ข้อสัง เกตจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติงานในหน้าที่และภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนววิธีการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างให้ถูกต้องทางการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างในการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค และตัวอย่างการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้แนวทางการตรวจสอบของ สตง.การแบ่งงานเพื่อให้อานาจเปลี่ยนแปลงไปหรือ
วิธีเปลี่ยนไป และข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้าง การกาหนดเงื่อนไขในการจัดทา TOR ที่ดีมีเทคนิคอย่างไร
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเข้าใจการใช้ดุล พินิจ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจ ารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทาการ การบอกเลิกสัญญา แนวทางการตรวจรับพัสดุการบริหารสัญญา
๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๙๐ คน
ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานราชการภาครัฐ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองท้องถิ่น ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และบุคคลที่สนใจทั่วไป
๔. ขอบเขตเนือ้ หาวิชา จานวน ๑๒ ชั่วโมง
๔.๑ วิธีการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ปฏิบัติงานกระทาผิดแล้วมีโทษหรือไม่อย่างไร
การปฏิบัติงานอย่างไรถึงเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายการกาหนดเงื่อนไขในการจัดทา TOR ที่ดีมีเทคนิคอย่างไร
๔.๒ ปฏิบัติงานอย่างไรการซื้อและการจ้างไม่สงู เกินจริงจุดเสี่ยงของคณะกรรมการพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง
การทาสัญญาอย่างไรไม่เสี่ยงในการเสียเปรียบ แนวทางการตรวจรับพัสดุการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓ วิธีการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ แนวทางการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอ
ทางเทคนิค และตัวอย่างการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเสนอผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
๔.๔ แนวทางในการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การแก้ไขสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทาการ การบอกเลิกสัญญา การจัดทารายการการพิจารณา
๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม จานวน ๒ วัน
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

๖. วิทยากร

นายเกรียงไกร นิศากร

อดีต

ผู้อานวยการสานักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ ๑
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ปัจจุบัน ผู้อานวยการส่วนให้คาปรึกษาและนิติกรรมสัญญา
และรักษาการผู้อานวยการส่วนคดี ๒ สานักงาน กสทช.
อดีต นิติกรชานาญการ กรมบัญชีกลาง

๗. สถานทีใ่ นการฝึกอบรม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
๘. วิธกี ารฝึกอบรม

โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒

๘.๑ การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชานาญการเฉพาะเรื่อง
๘.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน

๙. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนววิธีการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างให้ถูกต้องทางการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างในการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค และตัวอย่างการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๙.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบของ สตง.การแบ่งงานเพื่อให้อานาจเปลี่ยนแปลงไปหรือวิธี
เปลี่ยนไป และข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้าง การกาหนดเงื่อนไขในการจัดทา TOR ที่ดีมีเทคนิคอย่างไร เป็นต้น
๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง
ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
๑๑. การมีสทิ ธิร์ บั ใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดัง กล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักงานบริการวิช าการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด
๑๒. ช่องทางการสมัคร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ Website : www.thailocalsu.com
หรือติดต่อ คุณบลู โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ Line: @thailocalsu
หรือติดต่อ คุณแอน มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒
๑๓. วิธกี ารชาระค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 ชาระเงินสดในวันลงทะเบียน
 ชาระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒
**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน**

เงือ่ นไขการชาระเงินโดยวิธกี ารโอนเงิน

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
• กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา
แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง
(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)
ผู้อานวยการสานักงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

กาหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หลักสูตร “แนวทางการจัดซือ้ จัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้
เพือ่ ป้องกันการถูกทักท้วงและตัง้ ข้อสังเกตจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑ – รุน่ ที่ ๕
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันแรก
เวลา

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันทีส่ อง

บรรยายโดย นายเกรียงไกร นิศากร
อดีตผู้อานวยการสานักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ ๑
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม
พิธเี ปิดการฝึกอบรมเวลา
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- วิธีการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทาอย่างไร
- ผู้ปฏิบัติงานกระทาผิดแล้วมีโทษหรือไม่อย่างไร
- การปฏิบัติงานอย่างไรถึงเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบาย
- การกาหนดเงื่อนไขในการจัดทา TOR ที่ดีมีเทคนิคอย่างไร
- ปฏิบัติงานอย่างไรไม่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
- แนวทางปฏิบัติไม่ให้ใช้งบประมาณกระจุกในปลายปีงบประมาณ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
- ปฏิบัติงานอย่างไรการซื้อและการจ้างไม่สงู เกินจริง
- จุดเสี่ยงของคณะกรรมการพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง
- ทาสัญญาอย่างไรไม่เสี่ยงในการเสียเปรียบ
- แนวทางการตรวจรับพัสดุที่ดี
- แนวทางการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและกรณีศึกษา

บรรยายโดย นายณัฐชนน ศิรพิ งษ์สรุ ภา
ผอ.ส่วนให้คาปรึกษาและนิติกรรมสัญญา และรักษาการ ผอ.ส่วนคดี ๒ สานักงาน กสทช.
อดีต นิติกรชานาญการ กรมบัญชีกลาง
เวลา ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น.
ลงชือ่ เข้าห้องเรียน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดซือ้ จัดจ้างให้โปร่งใสและตรวจสอบได้”
- ความสาคัญและวิธีการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- แนวทางการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในการพิจารณาคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทางเทคนิค และตัวอย่างการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
บรรยายพร้อมกรณีศกึ ษาในหัวข้อ “การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ
ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้”
- แนวทางในการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไขสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทาการ และการบอกเลิกสัญญา
และตัวอย่างการจัดทารายการการพิจารณา
- แนวทางในการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาตรวจรับพัสดุ
และตัวอย่างการจัดทารายงานผลการตรวจรับพัสดุ
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
พิธปี ดิ การฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
.......................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ๑.กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒.รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕น.
รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕น.
๓. รายละเอียดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หลักสูตร “แนวทางการจัดซือ้ จัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ให้โปร่งใสตรวจสอบได้
เพือ่ ป้องกันการถูกทักท้วงและตัง้ ข้อสังเกตจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ ๑ – รุน่ ที่ ๕
โดย สานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
***********************************************************************************************************************
 รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
หน่วยงาน......................................................................สังกัด........................................................เลขที่....................................................
แขวง/ตาบล.......................................เขต/อาเภอ.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์........................
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์............................................................................................
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร)
๑. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
๒. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
๓. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
๔. ชื่อ........................................................................ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
E-mail....................……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................
อาหาร  อาหารมุสลิม จานวน................คน
 อาหารอื่น ๆ ระบุ.......................................... จานวน................คน
วิธกี ารสมัคร
สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ 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 (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
การชาระเงิน  ชาระเงินสดในวันลงทะเบียน
 ชาระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
QR-Code เพือ่ สมัครอบรม
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒
**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่
คุณบลู มือถือ ๐๘ ๕๒๒๒ ๔๒๑๘ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน**

เงือ่ นไขการชาระเงินโดยวิธกี ารโอนเงิน

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
• กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ
และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง
****************************************************************************************************
การสารองห้องพัก สามารถสแกน QR-Code สาหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒ E-mail : rsvn@royalriverhotel.com

QR-Code เพือ่ จองห้องพัก

