
 

 
 

โครงการฝึกอบรม “ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มความรู้การจัดซื้อจดัจ้าง การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ และขั้นตอนการปฏิบัติในระบบ e-GP” 

ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกระบวนการพัสดุจ าเป็นต้องได้มี         

การเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เร่ิมปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
หน่วยงานราชการจ าเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในกระบวน           
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานราชการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานของทางราชการวางแผน วางแนวทางนโยบายการจัดซื้อ         
จัดจ้าง  

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีระบบบริหารจัดการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง และเหมาะสมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ          
การบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และระเบียบ ประกาศ กฎกระทวง กรปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ 

วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นความส าคัญ  จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรม “ หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติในระบบ e-GP”ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการศึกษาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ หรือบุคลากรที่มีความสนใจเพ่ิมพูนความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถน าเอาความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมมาปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างดี มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์โครงการ   

2.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และสามารถเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบการเบิกจ่าย 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับกาฝึกอบรมทราบหลักเกณฑ์ แนวทาง และประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานส าหรับ
ระบบ e-GP ส าหรับวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี e-Bidding 

 
 
 
 
 



 

3. กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
3.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ  
3.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
3.3 บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถ่ิน 
3.4 ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับ จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินจากคลัง และบุคคลที่สนใจทั่วไป 

 
4. ขอบเขตเนื้อการอบรม จ านวน 14 ชั่วโมง 

- หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีหลักเกณฑ์   
และวิธีการในการจัดท าราคากลางหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าขอบเขต 
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) การจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

- การจัดท าประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือหนังสือเชิญชวนการจัดท ารายงานผล การจัดท า
สัญญาตามแบบของคณะกรรมการนโยบายหรือการจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

- หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี   
- หลักเกณฑ์ในการบริหาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุ (การขยายสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การบอกเลิกสัญญา การแจ้งการเรียกค่าปรับ การบอกสงวนสิทธ์ิการ
เรียกคา่ปรับ)  

- หลักเกณฑ์ในการตรวจรับพัสดุการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างการควบคุมกรเบิก-จ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุประจ าปี/ การจ าหน่ายพัสดุ 

- ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานส าหรับระบบ e-GP แนวทางการปฏิบัติในระบบ PGP ส าหรับวิธี
เฉพาะเจาะจง และวิธี e-Bidding 

 

5. วิทยากร  นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง 
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง 
นักวิชาการคลังช านาญการ (ด้าน e-GP) กรมบัญชีกลาง 

 
6. วิธีการฝีกอบรม 

- การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญการเฉพาะเร่ือง 
- แสดงความคิดเห็นชักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. การช าระค่าลงทะเบียน 
 อัตราค่าลงทะเบียน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) อัตรานี้ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง 
 - ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ได้แก่         
เอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม กระเป๋าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง วุฒิบัตร
ส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม  
 - ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถเบิกได้ตามหนังสือสั่งการที่ มท. 0808/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินพ.ศ.2557 
 - ค่ าเดิ นทาง ค่ าพาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เข้ าอบรมสามารถเบิ ก จ่ายจากต้นสั งกั ด  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานได้และ
หน่วยงานอื่นๆสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของท่าน 
 การโอน  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการวิชาการTSU-MDC) 
เลขที่บัญชี 691-2-46201-9 
       *** กรุณาน าหลักฐานการโอนเงิน มาในวันลงทะเบียนเพ่ือยื่นรับใบเสร็จ***    
เช็ค  สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการวิชาการTSU-MDC) เลขที่บัญชี 691-2-46201-9 
เงินสด  กรณีมาช าระในวันฝึกอบรมกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกับทางผู้ประสานงานก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรม  
 
 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       8.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น และสามารถหาแนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
       8.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักเกณฑ์และวิธีการกระบวนการของการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน
ส าหรับระบบ e-GP แนวทางการปฏิบัติในระบบ e-GP ส าหรับวิธี เฉพาะเจาะจง และวิธี e-Bidding 
       8.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สมารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

  
  

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายกฤชณัท พรหมเสนะ)                                    (นายธิติพงษ์ เผ่าฟู) 
    นักวิชาการ            นักวิชาการ 



 
 

ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร  “ หลักสูตร พัฒนำศักยภำพ และเพิ่มควำมรู้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  

และศึกษำขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนระบบ e-GP ” 
****************************************************************************************************** 

วันแรก 
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และพิธีเปิดการฝึกอบรม 
เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายหัวข้อ 
 "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี" 
 "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าราคากลาง" 
 "หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)" 
 "การจัดท ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง" 
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ 
 "การจัดท าประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือหนังสือเชิญชวน" 
 "การจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง" 

"การจัดท าสัญญาตามแบบของคณะกรรมการนโยบาย หรือการจัดท าข้อตกลง เป็น
หนังสือหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง" 

วันทีส่อง 
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และพิธีเปิดการฝึกอบรม 
เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายหัวข้อ 
 "หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี" 

"หลักเกณฑ์ในการบริหารสัญญาที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(การขยายสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การบอกเลิก
สัญญา การแจ้งการเรียกค่าปรับ การบอกสงวนสิทธิ์  
การเรียกค่าปรับ)" 

 "หลักเกณฑ์ในการตรวจรับพัสดุ" 
"การจัดท าบันทีกรายงานผลการพิจารณาเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง" 

 "การควบคุม การเบิก-จ่ายพัสดุ" 
 "การตรวจสอบพัสดุประจ าปี" 
 "การจ าหน่ายพัสดุ" 
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ 
 "ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานส าหรับระบบ e-GP" 

"แนวทางการปฏิบัติในระบบ e-GP ส าหรับวิธี เฉพาะเจาะจง และวิธี e-Bidding" 
 พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร 
 
 



 

หมำยเหตุ  ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลตามความเหมาะสม 
๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
 

ขอบเขตเนื้อกำรอบรม   
- หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีหลักเกณฑ์   

และวิธีการในการจัดท าราคากลางหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าขอบเขต 
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) การจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

- การจัดท าประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือหนังสือเชิญชวนการจัดท ารายงานผล การจัดท าสัญญาตามแบบ
ของคณะกรรมการนโยบายหรือการจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

- หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี   
- หลักเกณฑ์ในการบริหาสัญญาที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่พัสดุ (การขยายสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสัญญา การบอกเลิกสัญญา การแจ้งการเรียกค่าปรับ การบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ)  
- หลักเกณฑ์ในการตรวจรับพัสดุการจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณาเม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการควบคุม

กรเบิก-จ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุประจ าปี/ การจ าหน่ายพัสดุ 
- ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานส าหรับระบบ e-GP แนวทางการปฏิบัติในระบบ PGP ส าหรับวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี 

e-Bidding 

 


