โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” สาหรับหน่วยงานนาร่อง
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหำคม 2560 เป็นต้นไปนั้น โดย
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว มุ่งหมำยให้หน่วยงำนของรัฐทั้งหมดต้องปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำยใต้บังคับของกฎหมำย ซึ่งสำระสำคัญมุ่งเน้นกำรเปิดเผยข้อ มูล เพื่อควำมโปร่งใส แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม เกิด
ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยเงิน กำรวำงแผนกำรประเมินผลตรวจวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้ เปิดโอกำสให้ภำค
ประชำชนเข้ำไปร่วมกำรตรวจสอบและช่วยป้องกันกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกขั้นตอน ยึดหลักกำรควำม
โปร่งใส โดยกำหนดวิธีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนต่ำงๆ ในระบบสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงเป็นหลักสำคัญ ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมหำวิทยำลัยฯ ได้มีนโยบำยให้หน่วยงำนนำร่อง จำนวน 3
หน่วยงำน ได้แก่ สำนักบริหำรอำคำรและสถำนที่ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นหน่วยงำนนำร่องใน
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ ได้อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธีกำรจัดหำ กำรทำสัญญำและ
บริหำรสัญญำ
ดังนั้น สำนักงำนจัดหำและจัดกำรสินทรัพย์ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดโครงกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” สำหรับหน่วยงำนนำร่องขึ้น เพื่อให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่และผู้
ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรจัดหำสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุได้อย่ำงครบวงจรได้อย่ำงถูกต้อง เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน บรรลุวัตถุประสงค์ต่อภำรกิจของมหำวิทยำลัย

2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนกำรดำเนินกำร และ
ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำมำรถนำเอำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร ไปปฏิบัติได้อย่ำงครบวงจร
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธีกำรจัดหำ กำรทำสัญญำและบริหำรสัญญำ
2) เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหำและอุปสรรค
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นมำร่วมกันแก้ไข เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลำดที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

-23) เพื่อให้ ผู้ เข้ำร่ ว มโครงกำรสำมำรถเป็นแรงสนับสนุนในกรณีมหำวิทยำลัย ฯ มีควำมจำเป็น
เร่งด่วนในกำรจัดหำให้กับมหำวิทยำลัยฯ ได้ เพื่อรองรับนโยบำยกำรกระจำยกันอยู่แต่สำมำรถร่วมกันทำงำนได้

3. ขอบเขต/เนื้อหาในการบรรยาย
1) ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริห ำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
2) วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
3) กำรทำสัญญำและบริหำรสัญญำ
4) กำรบริหำรพัสดุ

4. วันที่ เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ
หลักสูตรสาหรับหน่วยงานนาร่อง (2 วัน/หลักสูตร)
วันที่ 1 วันศุกร์ที่ 24 สิงหำคม 2561 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม UX-702 ชั้น
7 อำคำรอเนกประสงค์
วันที่ 2 วันจันทร์ที่ 27 สิงหำคม 2561 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม UX-702 ชั้น
7 อำคำรอเนกประสงค์

5. วิทยากร
บุคลำกรของสำนักงำนจัดหำและจัดกำรสินทรัพย์

6. กลุม่ เป้าหมาย
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ ผู้มีหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ของ 3 หน่วยงำนนำ
ร่องประมำณ 80 ท่ำน

-37. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
และระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ด้วยตนเองได้อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร
ได้อย่ำงถูกต้อง
2) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ
พร้อมทั้งเสนอแนวทำงในกำรแก้ไขให้กับผู้อื่นสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตนเองได้
3) ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรสำมำรถเป็ น แรงสนั บ สนุ น ในด้ ำ นกำรจั ด หำฯ ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว นให้ กั บ
มหำวิทยำลัยฯ อีกทั้งสำมำรถรองรับนโยบำยกำรกระจำยกันอยู่แต่สำมำรถร่วมกันทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

8. งบประมาณ
งบประมำณสำนักงำนจัดหำและจัดกำรสินทรัพย์

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนจัดหำและจัดกำรสินทรัพย์

กาหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง”
สาหรับหน่วยงานนาร่อง
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 10.00 น.

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
เปิดกำรสัมมนำ
ภำคบรรยำย
 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
 วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
ภำคปฏิบัติ
 วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพำะเจำะจง
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ลงทะเบียน
ภำคบรรยำย
 งำนจ้ำงที่ปรึกษำ, งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
ภำคปฏิบัติ
 งำนจ้ำงที่ปรึกษำ, งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง

หมายเหตุ รูปแบบกำรจัดอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
เปิดกำรสัมมนำ
ภำคบรรยำย
 กำรทำสัญญำและบริหำรสัญญำ
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
ภำคปฏิบัติ
 กำรทำสัญญำและบริหำรสัญญำ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ลงทะเบียน
ภำคบรรยำย
 กำรบริหำรพัสดุ
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
ภำคปฏิบัติ
 กำรบริหำรพัสดุ

หมายเหตุ รูปแบบกำรจัดอบรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

