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สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนกน
อ.มือง จ.ขอนกน ๐์์์๎
29 สิงหาคม 2560

เรื่อง

ขอชิญสงบุคลากรขຌารับการอบรม

เรียน

ผูຌบริหารองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

สิ่งที่สงมาดຌวย

ํ. อกสารประชาสัมพันธ์ครงการ
๎. ฿บสมัคร/฿บลงทะบียนขຌารวมครงการ

จานวน
จานวน

ํ
ํ

ฉบับ
ฉบับ

ดຌวยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนกนเดຌกาหนดจัดครงการฝึกอบรมหลักสูตร“หลักกณฑ์
นวทาง ละวิธีปฏิบัติในการกาหนดราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการ ละระบบคานวณราคากลางงานกอสรຌางของทาง
ราชการดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ พืไอดานินการจัดซืๅอจัดจຌางตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๑๒๐ ละกฎกระทรวงทีไกีไยวขຌอง” จานวน ๒ รุนดังตอเปนีๅ
รุนทีไ ํ วันทีไ ๑-๓ ตุลาคม ๎๑๒์
ณ รงรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
รุนทีไ ๎ วันทีไ ๏์ ตุลาคม – ํ พฤศจิกา ยน ๎๑๒์ ณ รงรมมย์ฟลาว์วอร์กรนด์ จังหวัดพิษณุลก
รุนทีไ ๏ วันทีไ12-14 ธันวาคม ๎๑๒์
ณ รงรมบຌานสวนคุณตากอล์ฟ&รีสร์อท จังหวัดอุบลราชธานี
รุนทีไ ๐ วันทีไ 21-23 มกราคม ๎๑๒ํ
ณ รงรมบีพี กรนด์หาด฿หญ จังหวัดสงขลา
รุนทีไ ๑ วันทีไ ๎-๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ
ณ รงรมชียง฿หมออร์คิด จังหวัดชียง฿หม
รุนทีไ ๒ วันทีไ ๕-ํํ มีนาคม ๎๑๒ํ
ณ รงรมฟิร์สปซิฟิกส์ (ทาวน์อินทาวน์) จังหวัดชลบุรี

ดยมีวัถตุประสงค์พืไอ฿หຌบุคลากรองค์การปกครองสวนทຌองถิไน มีความขຌา฿จ฿นการกาหนดราคากลางละระบบ
คานวณราคากลางงานกอสรຌาง ของทางราชการดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ พืไอ฿หຌสอดคลຌองพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌาง ละ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระบียบละหนังสือสัไงการทีไกีไยวขຌอง รวมถึงวิธีการปฏิบัติขัๅนตอนละตระหนักถึงบทกาหนด
ทษอัน กิดจากการปฏิบั ติ หรือละวຌน การปฏิบั ติอั นป็น หตุ฿หຌกิดความสีย หายจากการจั ดซืๅ อจั ดจຌ าง ละการบริหารพัส ดุ
ตลอดจนการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ e-GP (ระยะ฿หม) ทัๅงนีๅมีคาลงทะบียนทานละ 3,900 บาท (สามพัน
เกຌารຌอยบาทถຌวน) (เมรวมคาทีไพักละคาพาหนะดินทาง) สามารถสอบถามขຌอมูล พิไมติมเดຌทีไสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุ ย์
มหาวิทยาลัยขอนกน ทรศัพท์ 043-203245-6 E-mail: ihrd@kku.ac.th ดยมอบหมาย฿หຌ คุณกันต์นพัช ์๔๔-๑๓๎๔๔๒๔
(IDLINE:pitcha1309) คุ ณก ษ ม สิ ท ธิ์ ์ ๔ ๔-๓ ๓ ๎ ๎์ ๑ ๑ (IDLINE:K0801883322) คุ ณ สุ พ า วดี ์ ๔๔ -๑ ๒ ๑๕ ๐ ๕ ๒
(IDLINE:0885659496,IDLINE: 0887722044) คุณนงลักษณ์ ์๔๔-๑๐๕๒๔๔๒ (IDLINE:Oilgsun) ทรศัพท์ 043-203245
ป็นผูຌประสานงาน ละสามารถดาวน์หลดอกสารเดຌทีไ facebook: https://facebook.com/IHRDKKU
จึงรียนมาพืไอปรดประชาสัมพันธ์ละพิจารณาสงบุคลากรขຌาอบรมครงการดังกลาวละขอขอบคุณ
มา ณ อกาสนีๅ
ขอสดงความนับถือ

(นายอัศนีย์ ฐานสันดษ)
รองผูຌอานวยการการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายบริหาร
รักษาการทนผูຌอานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนกน

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทร ์ ๐๏๎์ ๏๎๐๑-๒ ทรสาร ์ ๐๏๎์ ๏๎๒์

ครงการฝึกอบรม หลักกณฑ์ นวทาง ละวิธีปฏิบัติ฿นการกาหนดราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการ ละ
ระบบคานวณราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ พืไอดานินการจัดซืๅอจัดจຌางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์ ละกฎกระทรวงทีไกีไยวขຌอง
******************************************************
ํ. ชืไอหลักสูตร ครงการฝึกอบรม หลักกณฑ์ นวทาง ละวิธีปฏิบัติ฿นการกาหนดราคากลางงานกอสรຌางของทาง
ราชการ ละระบบคานวณราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ พืไอดานินการจัดซืๅอจัด
จຌางตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์ ละกฎกระทรวงทีไกีไยวขຌอง
๎. หนวยงานทีไรับผิดชอบ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนกน
๏. หลักการละหตุผล
ตามทีคไ ณะรัฐมนตรีเดຌอนุมัติรางกฎกระทรวง ๓ ฉบับ ฿น พ.ร.บ.การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๎๑๒์ลຌว ซึไง฿นวันทีไ ๎๏สิงหาคม ๎๑๒์ ภายหลัง พ.ร.บ.ดังกลาวมีผลบังคับ฿ชຌ คณะทางานตางโ กีไยวกับ
กฎหมายลูก ละการจัดตัๅงตางโ จะดานินการพืไอทากฎหมายลูกรวมทัๅงสิๅน ํ๕ฉบับ฿หຌลຌวสรใจกอนออกประกาศ
ป็นกฎกระทรวงตอเปซึไงบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกหงเดຌกราชการสวนกลางราชการสวนภู มิภาคราชการสวนทຌองถิไน
รัฐวิสาหกิจ ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชนองค์กรตรวจสอบการ฿ชຌ
อานาจรัฐองค์กรตามรัฐธรรมนูญหนวยธุรการของศาลมหาวิทยาลัย฿นกากับของรัฐหนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือ฿นกากับของรัฐ
,สภาหนวยงานอิสระของรัฐละหนวยงานอืไนตามทีไกาหนด฿นกฎกระทรวงป็นมาตรการทีไจะทา฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางละการ
บริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานทีไป็นมาตรฐานดียวกันดยการกาหนดกณฑ์มาตรฐานกลาง฿หຌหนวยงานของรัฐทุก
หงนาเป฿ชຌป็นหลักปฏิบัติดยมุงนຌนการปิดผยขຌอมูลตอสาธารณชน฿หຌมากทีไสุดพืไอ฿หຌกิดความปรง฿สละปิดอกาส฿หຌมี
การขงขันอยางป็นธรรมมีการดานินการจัดซืๅอจัดจຌางทีไคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงานป็นสาคัญมีการวางผนการ
ดานินงานละมีการประมินผลการปฏิบัติงานซึไงจะทา฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลกอ฿หຌกิ ดความ
คุຌมคา฿นการ฿ชຌจายงินรวมทัๅงป็นเปตามหลั กความคุຌมคาปรง฿สมีประสิ ทธิภาพละประสิ ทธิผลละตรวจสอบเดຌรวมทัๅง
สงสริม฿หຌภาคประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการตรวจสอบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐป็นการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับสาธารณชน
ละป็นมาตรการหนึไงพืไอปງองกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดยพระราชบัญญัติดังกลาวเดຌ
กาหนด฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุอาจกระทาเดຌ๏วิธีเดຌกวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปวิธีคัดลือกละวิธีฉพาะจาะจงละตาม
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีลงวันทีไ๏กุมภาพันธ์๎๑๑๔เดຌกาหนดนวทางปฏิบัติ฿นการจัดหาพัสดุดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์
(Electronic Market : e – market ) ละวิ ธี ประกวดราคาอิ ลใ กทรอนิ กส์ ( Electronic Bidding :e –Bidding) ซึไ งการ
ดานินการจัดซืๅอจัดจຌางจะตຌองทาราคากลางงานกอสรຌางของราชการ ดยกาหนดราคากลางงานกอสรຌางของราชการ
ป็นขัๅนตอนทีไกาหนดเวຌ฿นขัๅนตຌนของกระบวนการจຌางหมากอสรຌางงานกอสรຌางของราชการ ซึไงหากผูຌทีไเดຌรับการ
ตงตัๅงป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง เดຌปฏิบัติงานบกพรองตอหนຌาทีไจนทา฿หຌราชการสียหาย ชน กาหนด
ปริมาณงานกินกวาบบปลน ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางสูงกวาหลักกณฑ์ราคากลางกาหนดกใจะสงผล฿หຌผูຌทีไทาหนຌาทีไ
กาหนดราคากลางตຌองรับผิดทางละมิดตอหนวยงาน ขຌอทใจจริงพบวางานกาหนดราคากลางป็นรืไองทีไมีความสีไยงทีไ
ผูຌปฏิบัติจะเดຌรับทษจากการปฏิบัติงาน ดยทีไเมเดຌตัๅง฿จกระทาความผิด ตพราะหลักกณฑ์ราคากลางเดຌกาหนด

รายละอียดการคานวณราคากลางเวຌอยางละอียด ป็นรืไองยากทีไจะปฏิบัติ฿หຌถูกตຌองครบถຌวนตกตางจากวิธีการ
จัดซืๅอจัดจຌางตามระบียบดิมทีไคยถือปฏิบัติละ฿นพระราชบัญญัติดังกลาวเดຌมีบทกาหนดทษอาญาสาหรับจຌาหนຌาทีไหรือผูຌมี
อานาจ฿นการดานินการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุทีไปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการ
บริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินีๅดยมิชอบพืไอ฿หຌกิดความสียหายจึงจาป็นอยางยิไงทีไบุคลากรหนวยงานภาครัฐละองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนจะตຌองศึกษาทาความขຌา฿จกับพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์
ละระบียบหนังสือสัไงการทีไกีไยวขຌองละการกาหนดราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการ ระบบคานวณราคากลางกอสรຌาง
ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์พืไอ฿หຌสามารถนาเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌอยางถูกตຌองละมีประสิทธิภาพตอเป
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนกน เดຌตระหนักละหในปัญหาดังกลาวละหในถึงความจาป็นทีไ
บุคลากรของหนวยงานทีไมีหนຌาทีไ฿นการดานินการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุของหนวยงานภาครัฐ จะตຌองศึกษาทาความ
ขຌา฿จกับนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๎๑๒์ ละระบียบหนังสือ
สัไ งการทีไ กีไ ยวขຌ อง การก าหนดราคากลางงานก อสรຌ างของทางราชการ ระบบค านวณราคากลางก อสรຌ างดຌ วยระบบ
อิลใกทรอนิกส์ จึงเดຌจัด ครงการฝึกอบรมระบียบวิธีปฏิบัติ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์ ระบียบละกฎกระทรวงทีไกีไยวขຌอง การกาหนดราคากลางงานกอสรຌาง
ของทางราชการ ละระบบคานวณราคากลางงานกอสรຌางดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ขึๅนมา
๐.วัตถุประสงค์
๐.ํ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝึกอบรมเดຌศึกษาทาความขຌา฿จกับพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ. ๎๑๒์ระบียบละหนังสือสัไงการทีไกีไยวขຌอง
๐.๎ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝึกอบรมเดຌทราบถึงวิธีการปฏิบัติขัๅนตอนละตระหนักถึงบทกาหนดทษอันกิดจาก
การปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอันป็นหตุ฿หຌกิดความสียหายจากการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
๐.๏ พืไอป็ น นวทางปฏิบัติการ฿ชຌรายละอียดประกอบการถอดบบคานวณราคากลางงานกอสรຌางทีไ
ปรับปรุง฿หมตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ฿นการคานวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร หลักกณฑ์ก ารคานวณราคา
กลางงานกอสรຌางงานชลประทานละหลักกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌางงานทาง สะพาน ละทอหลีไยม
๐.๐ พืไอ฿หຌผูຌขຌาอบรมหรือจຌาหนຌาทีไผูຌทีไเดຌรับมอบหมายงานพืไอป็นจຌาหนຌาทีไคณะกรรมการกาหนดราคา
กลางมีความรูຌความขຌา฿จ฿นคานวณ฿หຌถูกตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์
๐.๑ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการอบรมเดຌมีความรูຌความขຌา฿จทีไถูกตຌอง ชัดจน ละนาหลักกณฑ์นวทางละวิธี
ปฏิบัติ฿นการกาหนดราคากลางละการปิดผยราคากลางทัๅงกรณีของงานจຌางกอสรຌางละกรณีของการจัดซืๅอจัดจຌาง
อืไนทีไเม฿ชงานจຌางกอสรຌางเป฿ชຌปฏิบัติเดຌอยางถูกตຌอง ป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรีละขຌอกาหนดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญ วาดຌวยการปງ องกัน ละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๎๑๐๎ กຌเขพิไมติม (ฉบั บ ทีไ ๎) พ.ศ.
๎๑๑๐
๐.๒ พืไ อ ป็ น การตรี ย มความพรຌ อ มการบั งคั บ ฿ชຌ กาหนดราคากลางงานก อ สรຌ างของทางราชการดຌ ว ย
อิลใกทรอนิกส์ละพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์
๐.๓ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการอบรมเดຌลกปลีไยนความคิดหในละบงปันประสบการณ์รวมกันกับคณะวิทยากร
ผูຌทรงคุณวุฒิ
๑.กลุมป้ายหมาย
๑.ํ นายกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน/รองนายกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
๑.๎ ปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน/รองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน

๑.๏ ผูຌอานวยการสานัก/ผูຌอานวยการสวน/นักบริหารงานชาง/นายชางยธา
๑.๐ หัวหนຌาจຌาหนຌาทีไพัสดุ / นักวิชาการพัสดุ/ จຌาพนักงานพัสดุ /จຌาหนຌาทีไพัสดุ
๑.๑ ขຌาราชการ หรือพนักงาน บุคลากรทีไผูຌบริหารทຌองถิไนหในสมควร฿หຌขຌารับการอบรมครัๅงนีๅ
๑.๒ ประธานสภาละสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนสຌองถิไน
๑.๓ ขຌาราชการ หรือพนักงาน บุคลากรทีไกีไยวขຌอง฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไ ผูຌบริหารทຌองถิไนอนุญาต฿หຌขຌารวม
ครงการการอบรม
๑.๔ ขຌาราชการ/พนั กงาน/ลูกจຌาง ของหนวยงานภาครัฐ ราชการส วนกลางราชการสวนภูมิภาคราชการสวน
ทຌองถิไนรัฐวิสาหกิจ
๒. จานวนผูຌขຌารับการอบรม/รุน
จานวนเมกิน ๎์์ คน/รุน
๓. ระยะวลาดานินการละสถานทีไฝึกอบรม
รุนทีไ ํ วันทีไ ๑-๓ ตุลาคม ๎๑๒์

ณ รงรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

รุนทีไ ๎ วันทีไ ๏์ ตุลาคม – ํ พฤศจิกา ยน ๎๑๒์ ณ รงรมมย์ฟลาว์วอร์กรนด์ จังหวัดพิษณุลก
รุนทีไ ๏ วันทีไ12-14 ธันวาคม ๎๑๒์
ณ รงรมบຌานสวนคุณตากอล์ฟ&รีสร์อท จังหวัดอุบลราชธานี
รุนทีไ ๐ วันทีไ 21-23 มกราคม ๎๑๒ํ ณ รงรมบีพีกรนด์หาด฿หญ จังหวัดสงขลา
รุนทีไ ๑ วันทีไ ๎-๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ

ณ รงรมชียง฿หมออร์คิด จังหวัดชียง฿หม

รุนทีไ ๒ วันทีไ ๕-ํํ มีนาคม ๎๑๒ํ

ณ รงรมฟิร์สปซิฟิกส์ (ทาวน์อินทาวน์) จังหวัดชลบุรี

๔. งบประมาณ
๔.ํ คาลงทะบียนอบรมระยะวลา ๏วัน (หลักสูตร ๏ วัน) ป็นงินทานละ ๏,๕์์บาท (เมรวมคาทีไพัก)
พืไอป็นคาอกสาร อาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาตอบทนวิทยากร คาสถานทีไจัดอบรมคาวัสดุอุปกรณ์ ครืไอง
ขียน สามารถบิกเดຌตใมจานวนตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยคา฿ชຌจาย฿นการฝึกอบรมละการขຌารับการ
ฝึกอบรมของจຌาหนຌาทีไทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๑๓ ขຌอ ๎๔ (ํ)
๔.๎. ค า ทีไ พั ก ค า ดิ น ทาง ค า บีๅ ย ลีๅ ย ง ผูຌ ขຌ า ฝึ ก อบรมสามารถบิ ก จ า ยจากตຌ น สั ง กั ด ตามระบี ย บ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวยคา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการของจຌาหนຌาทีไทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๑๑ละฉบั บกຌเข
พิไมติม พ.ศ. ๎๑๑๔ มืไอเดຌรับอนุมัติจากผูຌบังคับบัญชาลຌว
๕. วิธีการดานินการละรูปบบการบรรยาย
บรรยายละตอบขຌ อซั กถามดยวิ ทยากร ผูຌ ชีไ ยวชาญ จากกรมบั ญชี กลาง ซึไ งมี ความรูຌ ความชีไ ยวชาญ ฿น
พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริห ารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๎๑๒์การกาหนดราคากลางงานกอสรຌางของทาง
ราชการ ระบบคานวณราคากลางกอสรຌางดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ ซึไงป็นผูຌกาหนดระบียบกฎหมายตลอดจนถึงหนังสือสัไง
การละป็นผูຌตอบหนังสือหารือ พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนถือปฏิบัติดยตรง

ํ์. ประยชน์ทีไจะเดຌรับ
ํ์.ํ ผูຌขຌารับการฝึกอบรมมีความขຌา฿จกีไยวกับพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. ๎๑๒์ระบียบละหนังสือสัไงการทีไกีไยวขຌอง
ํ์.๎ ผูຌขຌารับการฝึกอบรมเดຌทราบถึงวิธีการปฏิบัติขัๅนตอนละตระหนักถึงบทกาหนดทษอันกิดจากการ
ปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติอันป็นหตุ฿หຌกิดความสียหายจากการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ํ์.๏ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝึกอบรมสามารถนาความรูຌทีไเดຌรับเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานละสามารถกຌเขปัญหา
ละอุปสรรคของการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุเดຌอยางถูกตຌองละมีประสิทธิภาพปງองกันมิ฿หຌ กิดการถูก
ทักทຌวงรียกงินคืนหรือมิ฿หຌกิดคดีอาญา฿ดโจากการปฏิบัติงาน
ํ์.๐ พืไ อ฿หຌ ผูຌ ขຌารั บ การฝึ กอบรม พนั กงานส วนทຌ องถิไน จຌ าหนຌ าทีไผูຌ ทีไเดຌรับ มอบหมายรับ ผิ ดชอบงาน
กาหนดราคากลางหรือผูຌทีไรับคาสัไงตงตัๅงป็น กรรมการกาหนดราคากลางเดຌรับทราบละขຌา฿จถึงนวทางปฏิบัติทีไ
ถูกตຌอง ละสามารถนาเปปฏิบัติงานเดຌจริง
ํ์.๑ พืไ อ ฿หຌ ผูຌ ขຌ า รั บ การฝึ ก อบรมพนั ก งานละขຌ าราชการ ลู ก จຌ างขององค์ ก รปกครองส ว นทຌ อ งถิไ น
ขຌาราชการการมือง สมาชิกสภาตลอดจน ผูຌบริหาร หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายรับผิดชอบงานทีไกีไยวขຌอง ละตลอดจน
ผูຌบริหารทຌองถิไน บริหารราชการเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
ํ์.๒ พืไอ฿หຌผูຌขຌารับการฝึกอบรม บุคลากรดຌานชางขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีความรูຌรืไองการ
ประมาณราคากลางงานกอสรຌางงานทาง ตาม หลักกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการ ละ
สามารถนาเปปฏิบัติ฿หຌป็นเป฿นนวทางดียวกัน
ํํ. การรับ฿บประกาศนียบัตร
ผูຌผานการฝึกอบรมตามครงการดังกลาว จะเดຌรับ ฿บประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยขอนกน ทัๅงนีๅ จะตຌองมีวลาขຌารับ การฝึกอบรมเมนຌ อยกวารຌอยละ ๔์ ของวลา
ทัๅงหมด
ํ๎.ชองทางการสมัคร
ํ๎.ํ ติดตอสอบถาม / สง฿บสมัคร เดຌทีไสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนกน ทรศัพท์ ์๐๏๎์๏๎๐๑-๒ ทรสาร ์๐๏-๎์๏๎๒์ คุณกันต์นพัช ์๔๔-๑๓๎๔๔๒๔ (ID LINE:pitcha1309) คุณกษมสิทธิ์ ์๔๔๓๓๎๎์๑๑ (IDLINE:K0801883322) คุ ณ สุ พ าวดี ์๔๔-๑๒๑๕๐๕๒(IDLINE:0885659496,IDLINE:0887722044)
คุ ณนงลั กษณ์ ์๔๔-๑๐๕๒๔๔๒(ID.LINE:Oilgsun)ป็ นผูຌ ประสานงาน ละสามารถดาวน์ หลดอกสารเดຌ ทีไ facebook:
https://facebook.com/IHRDKKU
ํ๎.๎ การชาระคาลงทะบียน ดังนีๅ
ํ) อนงินขຌาบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารเทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนกน ลขทีไบัญชี
๑๑ํ-๐-ํ๐๑๓๓-๐ ชืไอบัญชี สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ํ (สพม.บช.ํ) พรຌอมสงสานาการอนงิน
หมายลขทรสาร ์๐๏-๎์๏๎๒์ (กรณีมาจายหนຌางานสถาบันฯขอระบุวันทีไ฿นการออก฿บสรใจ ณ วันทีไจาย
จริง)
๎) หากตຌองการชาระคาลงทะบียนป็นงินสดกรุณาจຌงชืไอ-สกุล กจຌาหนຌาทีไกอนวันอบรมตาม
กาหนดของตละรุน

ํ๏. การสารองหຌองพัก
ผูຌขຌารวมอบรมสามารถติดตอสารองหຌองพักกับ ทางรงรมเดຌดยตรง ดยจຌงขຌาพัก฿นการอบรมของทาง
มหาวิทยาลัย จะเดຌอัตราคาทีไพัก฿นอัตราพิศษตามทีไรงรมกาหนดติดตอ คุณสุภาวดี ์๔๔-๑๒๑๕๒๕๐, (ID LINE:
0885659694)
รุนทีไ ํ วันทีไ ๑-๓ ตุลาคม ๎๑๒์

ณ รงรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

รุนทีไ ๎ วันทีไ ๏์ ตุลาคม – ํ พฤศจิกา ยน ๎๑๒์ ณ รงรมมย์ฟลาว์วอร์กรนด์ จังหวัดพิษณุลก
รุนทีไ ๏ วันทีไ12-14 ธันวาคม ๎๑๒์
ณ รงรมบຌานสวนคุณตากอล์ฟ&รีสร์อท จังหวัดอุบลราชธานี
รุนทีไ ๐ วันทีไ 21-23 มกราคม ๎๑๒ํ ณ รงรมบีพีกรนด์หาด฿หญ จังหวัดสงขลา
รุนทีไ ๑ วันทีไ ๎-๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ

ณ รงรมชียง฿หมออร์คิด จังหวัดชียง฿หม

รุนทีไ ๒ วันทีไ ๕-ํํ มีนาคม ๎๑๒ํ

ณ รงรมฟิร์สปซิฟิกส์ (ทาวน์อินทาวน์) จังหวัดชลบุรี

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

กาหนดการ
ครงการฝึกอบรม หลักกณฑ์ นวทาง ละวิธีปฏิบัติ฿นการกาหนดราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการ ละ
ระบบคานวณราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ พืไอดานินการจัดซืๅอจัดจຌางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์ละกฎกระทรวงทีไกีไยวขຌอง

**************************************************
วันรกของการอบรม
วลาํ๏.์์–ํ๓.์์น. พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์
- ขอบขตการบังคับ฿ชຌ
- ความหมายของการซืๅอ/การจຌาง
- การจัดทาผนการจัดซืๅอจัดจຌางละการผยพรประกาศ

- คณะกรรมการตางโตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางฯ
- การขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ
- วิธีการจัดซืๅอจัดจຌาง
-นวทางการปฏิบัติ฿นการจัดหาพัสดุดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์
(Electronic Market :e – market) ละวิธีประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e –Bidding)
ขัๅนตอนวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์ ( Electronic Market : e – market )
- พัสดุทีไตຌองจัดหาดຌวยวิธีตลาดอิลใกทรอนิกส์
- การจัดทาอกสารการซืๅอหรือจຌาง/อกสารผยพร/การสนอราคา
- คุณสมบัติผูຌสนอราคา /งืไอนเขการสนอราคา/ หลักกณฑ์ละสิทธิ฿นการ
พิจารณา
ขัๅนตอนวิธีปฏิบัติวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ( Electronic Bidding : e –
Bidding)
- กฎกระทรวง กาหนด฿หຌหนวยงานอืไนป็นหนวยงานของรัฐฯ พ.ศ. ๎๑๒์
- กฎกระทรวง กาหนดหลักกณฑ์กีไยวกับผูຌทีไมีสิทธิขอขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ
พ.ศ. ๎๑๒์
- กฎกระทรวง กาหนดพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน ละกาหนดวิธีการ
จัดซืๅอจัดจຌางพัสดุดยวิธีคัดลือกละวิธีฉพาะจาะจง พ.ศ. ๎๑๒์
-กฎกระทรวง กาหนดวงงินการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุดยวิธีฉพาะจาะจง วงงินการ
จัดซืๅอจัดจຌางทีไเมทาขຌอตกลงป็นหนังสือ ละวงงินการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นการ
ตงตัๅงผูຌตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๎๑๒์
- กฎกระทรวงกาหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการขึๅนทะบียนทีไปรึกษา
พ.ศ.๎๑๒์
- กฎกระทรวง กาหนดอัตราคาจຌางผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงาน
กอสรຌาง พ.ศ. ๎๑๒์
- กฎกระทรวง กาหนดรืไองการจัดซืๅอจัดจຌางกับหนวยงานของรัฐทีไ฿ชຌสิทธิอุทธรณ์
เมเดຌ พ.ศ. ๎๑๒์
- ตอบขຌอซักถาม
วันทีไสองของการอบรม
วลา์๕.์์ – ํ๓.์์ น.

-นวทางปฏิบัติละขอกาหนดทัไวเปกีไยวกับการกาหนดราคากลางงาน
กอสรຌางของทางราชการ
-ความหมายวัตถุประสงค์ละขอบขตของราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการ
-ระบียบละขຌอกาหนด฿หຌตຌองกาหนดราคากลางงานกอสรຌาง
-ความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางทีไตຌองกาหนดราคากลาง
-การตงตัๅงองค์ประกอบอานาจหนຌาทีไละภารกิจของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
-หลักกณฑ์ขຌอมูลรายละอียดละนวทางปฏิบัติทีไคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ตຌอง฿ชຌ฿นการคานวณราคากลางงานกอสรຌาง

-คณะกรรมการละหนวยงานกลาง฿นการกากับดูลการกาหนดราคากลางงานกอสรຌาง
-มติคณะรัฐมนตรีทัๅงหมดทีไกีไยวขຌองกับหลักกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌาง
-ราคากลางงานกอสรຌางตามมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไํ๏มีนาคม๎๑๑๑
-ภาพรวมละครงสรຌางของหลักกณฑ์การคานวณราคากลางงานกอสรຌาง
-ความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางตละประภทพืไอการพิจารณาลือก฿ชຌ
หลักกณฑ์ฯ
-หลักกณฑ์การปิดผยราคากลางงานกอสรຌางภาครัฐตามประกาศปปช.
-วิธีการจัดทาบบฟอร์มการปิดผยราคากลางของปปช.
- บทลงทษนักการมืองทຌองถิไน/จຌาหนຌาทีไกรณีเมปิดผยราคากลางตามกฎหมายปปช.
หลักกณฑ์การคานวณคางานตຌนทุน (Direct Cost)
-หลักกณฑ์การถอดบบคานวณราคากลางกอสรຌางงานกอสรຌางอาคาร
-หลักกณฑ์การถอดบบคานวณราคากลางกอสรຌางงานกอสรຌางทางสะพานละทอ
หลีไยม
-หลักกณฑ์การถอดบบคานวณราคากลางกอสรຌางงานกอสรຌางชลประทาน
-รายละอียดประกอบการถอดบบคานวณราคากลางงานกอสรຌาง
-ขຌอกาหนดกีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง
-ตารางละหลักกณฑ์การคานวณคาขนสงวัสดุกอสรຌาง
-บัญชีคารงงาน/ดานินการสาหรับการถอดบบคานวณราคากลางงานกอสรຌาง
-ตารางคา Operating Cost ละรายละอียดการคานวณคางานตຌนทุนตอหนวย
(Unit Cost) ฿นงานกอสรຌางทางสะพานละทอหลีไยม
-ตารางคา Operating Cost ละรายละอียดการคานวณคางานตຌนทุนตอหนวย
(Unit Cost) ฿นงานกอสรຌางชลประทาน
หลักกณฑ์การคานวณคา฿ชຌจา ย฿นการดานินงานกอสรຌาง (Indirect Cost)
-ความหมายละขอบขตของคา฿ชຌจาย฿นการดานินงานกอสรຌาง
-ความหมายละการกาหนดคา Factor F
-รายละอียดคา฿ชຌจายทีไประกอบป็นคาFactor F
-ตารางFactor F ละขຌอกาหนดการ฿ชຌตารา Factor F
วันทีไสามของการอบรม
วลา์๕.์์ – ํ๓.์์น.

บรรยายวิชาการ
หลักกณฑ์การคานวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอกาหนดฯ
-ความหมายละความสาคัญของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอกาหนดฯ
-หลักกณฑ์การคานวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอกาหนดฯงานกอสรຌางอาคาร
-หลักกณฑ์การคานวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอกาหนดฯงานกอสรຌางทางสะพาน
ทอหลีไยม
-หลักกณฑ์การคานวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอกาหนดฯงานกอสรຌางชลประทาน
-บบฟอร์มหลักกณฑ์ละวิธีการคานวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอกาหนดสาหรับ
ตละหลักกณฑ์ฯ

หลักกณฑ์การสรุปคากอสรຌางป็นราคากลางละการจดทารายงาน
-หลักกณฑ์การสรุปคากอสรຌางป็นราคากลางละการจัดทารายงานงานกอสรຌาง
อาคาร
-หลักกณฑ์การสรุปคากอสรຌางป็นราคากลางละการจัดทารายงานงานกอสรຌาง
ทางสะพานละทอหลีไยม
-หลักกณฑ์การสรุปคากอสรຌางป็นราคากลางละการจัดทารายงานงานกอสรຌาง
ชลประทาน
-นวทางปฏิบัติการคานวณราคากลางงานกอสรຌางดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์
-ขัๅนตอนละวิธีการตงตัๅงคณะกรรมการราคากลางงานกอสรຌาง฿นระบบ
อิลใกทรอนิกส์
-การสงรายละอียดราคากลาง฿นระบบอิลใกทรอนิกส์พืไอดานินการตอ฿นฐานะ
ฝຆายพัสดุ
วิทยากรดยนายบุญทิพย์ ชูชนาค ผูຌอานวยการกองการพัสดุภาครัฐ

หมายหตุ :

***********************************************************************
-พักรับประทานอาหารกลางวันวลาํ๎.์์ – ํ๏.์์ น.
-พักรับประทานอาหารวางวลา ํ์.๏์ น. ละวลา ํ๐.๏์ น.
-กาหนดการครงการสามารถปรับปลีไยนเดຌตามความหมาะสม

฿บตอบรับการขຌาอบรม
หลักสูตร ครงการฝึกอบรม หลักกณฑ์ นวทาง ละวิธีปฏิบัติ฿นการกาหนดราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการ
ละระบบคานวณราคากลางงานกอสรຌางของทางราชการดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ พืไอดานินการจัดซืๅอจัดจຌางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์ละกฎกระทรวงกีไยวขຌอง

************************************
 ขຌอมูลผูຌสมัคร
สังกัด ชืไอหนวยงาน.....................................ลขทีไ............หมู............ตาบล.....................อาภอ........................จังหวัด....................
เปรษณี ย์ .................. ทร. ..................... ทรสาร......................E-mail: .......................................รายชืไ อ ผูຌ  ขຌ ารั บ การอบรมมี
ดังตอเปนีๅ
ํ. ชืไอ-สกุล.......................................................ตาหนง................................ทร.......................... E-mail : ……………………
๎. ชืไอ-สกุล.......................................................ตาหนง.............................ทร...................... E-mail : ……………………
๏. ชืไอ-สกุล.......................................................ตาหนง.............................ทร...................... E-mail : ……………………
๐. ชืไอ-สกุล.......................................................ตาหนง.............................ทร...................... E-mail : ……………………
๑. ชืไอ-สกุล.......................................................ตาหนง.............................ทร...................... E-mail : ……………………
๒. ชืไอ-สกุล.......................................................ตาหนง.............................ทร...................... E-mail : ……………………
๓. ชืไอ-สกุล..........(ดังอกสารนบ).................................
ณ รงรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
รุนที่ ํ วันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๎๑๒์
รุนที่ ๎ วันที่ ๏์ ตุลาคม – ํ พฤศจิกายน ๎๑๒์ ณ รงรมมย์ฟลาว์วอร์กรนด์ จังหวัดพิษณุลก
รุนที่ ๏ วันที่ ๔-ํ์ ธันวาคม ๎๑๒์
ณ รงรมบຌานสวนคุณตากอล์ฟ&รีสร์อท จังหวัดอุบลราชธานี
รุนที่ ๐ วันที่ ํ๎-ํ๐ มกราคม ๎๑๒ํ
ณ รงรมบีพีกรนด์หาด฿หญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ ๑ วันที่ ๎-๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒ํ
ณ รงรมลตัสปางสวนกຌว จังหวัดชียง฿หม
รุนที่ ๒ วันที่ ๕-ํํ มีนาคม ๎๑๒ํ
ณ รงรมฟิร์สปซิฟิกส์ (ทาวน์อินทาวน์) จังหวัดชลบุรี

ลงชืไอ............................................................ผูຌรายงาน
(........................................................... )
ตาหนง ......................................................
อัตราค าลงทะบี ยน ๏,๕์์ บาท (สามพั นกຌารຌอยบาทถຌ วน) ดยอนงิน ขຌ าบั ญ ชีอ อมทรัพ ย์ ธนาคารเทยพาณิ ชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยขอนกน ลขทีไบัญชี ๑๑ํ-๐-ํ๐๑๓๓-๐ ชืไอบัญชี สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ํ(สพม.บช.ํ) พรຌอมสง
สานาการอนงินมายังหมายลขทรสาร ์๐๏-๎์๏๎๒์
 ชองทางการสง฿บสมัคร : ติดตอสอบถาม / สง฿บเดຌทีไสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนกน ทรศัพท์ ์๐๏- ๎์๏๎๐๑ ทรสาร ์๐๏-๎์๏-๎๒์ คุณกันต์นพัช ์๔๔-๑๓๎๔๔๒๔ (ID Line : pitcha1309) คุณกษมสิทธิ์ ์๔๔-๓๓๎๎์๑๑

(ID Line:K0801883322) คุ ณ สุ พ าวดี ์๔๔-๑๒๑๕๒๕๐ (IDLine: 0885659694, IDLine: 0887722044) คุ ณ นงลั ก ษณ์ ์๔๔๑๐๕๒๔๔๒ (ID Line:Oilgsun) ป็นผูຌประสานงาน ละสามารถดาวน์หลดอกสารเดຌทีไ facebook : https://facebook .com/IHRDKKU
*****************************************************

