
 

 

 
 

 
ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรพัสดุ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์และกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร 
ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 กุมภำพันธ์ 2566  

ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 
________________________________ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญขององค์กรโดยเฉพาะด้านการ พัสดุจะต้องโปร่งใสและ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ จ าเป็นต้องมี
การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดท า TOR โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ  
การก าหนดขอบเขตของงาน การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดท าราคากลาง  
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท าราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (Bill of Quantities : BOQ) ราคามาตรฐาน 
ที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี การจัดท ารายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้าง การจัดท าประกาศเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน การพิจารณาผลของคณะกรรมการ  
การเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต้อง  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ จะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส าหรับบุคลากรภาครัฐต้องด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ประกาศ 
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย  
แก่หน่วยงานราชการ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกล่าว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการพัสดุ แบบอิเล็กทรอนิกส์และการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานพัสดุ ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ  
จากวิทยากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านพัสด ุ

2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี การจัดท า
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การจัดท าประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน การพิจารณาผลของ
คณะกรรมการ การเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การประกาศผลผู้ชนะ การพิจารณาอุทธรณ์ ที่ถูกต้อง 

2.3 เพ่ือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ 
ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร 

วิธีด าเนินการ... 
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3. วิธีกำรด ำเนินกำร 

การบรรยาย การอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปฏิบัติกิจกรรม การตอบข้อซักถาม 
 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่  4 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี 
สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท รวม 60 คน 
 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 
 
7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
7.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
7.3  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ 

ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
 
8. ค่ำลงทะเบียนในกำรอบรม ท่ำนละ 1,000 บำท 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) 
 
9. วิธีกำรสมัครและช ำระเงินค่ำลงทะเบียน 

9.1  สมัครเข้ารับการอบรมได้ทาง shorturl.at/wCDEN หรือสแกน QR Code ด้านล่าง 
9.2  ช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิชาเยนทร์ ชื่อบัญชี “สถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคกลาง 2” หมายเลขบัญชี 380 600 2479 
9.3  เมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบไฟล์หลักฐานการช าระเงิน ตามข้อ 9.1 ในหัวข้อ 

“แนบหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียน” (จะได้รับใบเสร็จรับเงิน ณ วันลงทะเบียน) 
9.4  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมทางเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 www.ivecr2.ac.th 

 
10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 
 
  

Scan ลงทะเบียน 



 

 

ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรพัสดุ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์และกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร 

ระหว่ำงวันที่ 17 - 19 กุมภำพันธ์ 2566  
ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยำลัยเทคนิคลพบุรี สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 2 

 
วันที่ เวลำ 12.00 – 13.00 น. เวลำ 13.00 – 14.00 น. เวลำ 14.00 – 16.00 น. เวลำ 16.00 -17.00 น. 

17 ก.พ. 66 ลงทะเบียน พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ 
 
- ดร.ชาญเวช บญุประเดิม 

พระราชบัญญัติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ า งและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- อาจารย์สุรินทร์ ขันติวณิชย ์
- อาจารย์อารัญ อู่เงิน 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- อาจารย์สุรินทร์ ขันติวณิชย ์
- อาจารย์อารัญ อู่เงิน 

 
วันที่ เวลำ 09.00 – 12.00 น. เวลำ 12.00 – 13.00 น. เวลำ 13.00 – 15.00 น. เวลำ 15.00 – 17.00 น. 

18 ก.พ. 66 สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ  
พ.ศ. 2560 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
ส านักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการพั สดุด้ วยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
- อาจารย์สุรินทร์ ขันติวณิชย ์
- อาจารย์อารัญ อู่เงิน 

พักรับประทานอาหาร 
กลางวัน 

โครงสร้างการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ก า ร ก า หน ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ แ บ บ 
รูปรายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด 
ราคา e-bidding ตัวอย่า งการร่ างค าสั่ ง
คณะกรรมการต่าง ๆ 
 
- อาจารย์สุรินทร์ ขันติวณิชย ์
- อาจารย์อารัญ อู่เงิน 

ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจา้งด้วยวธิี e-bidding
การจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้าง แบบก่อสร้าง 
ราคากลางค่าก่อสร้าง สัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) การบริหารงานก่อสร้าง  
 
 
- อาจารย์สุรินทร์ ขันติวณิชย ์
- อาจารย์อารัญ อู่เงิน 

19 ก.พ. 66 ฝึกปฏิบัติการท าสัญญา การคิดค่าปรับ การรับและ
ส่งมอบพัสดุตามสัญญา 
 
- อาจารย์สุรินทร์ ขันติวณิชย ์
- อาจารย์อารัญ อู่เงิน 

พักรับประทานอาหาร 
กลางวัน 

หลักการตรวจสอบพัสดุประจ าปี การควบคุม
และจ าหนา่ยพัสดุโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 
- อาจารย์สุรินทร์ ขันติวณิชย ์
- อาจารย์อารัญ อู่เงิน 

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบพัสดปุระจ าปี  
การควบคุมและจ าหน่ายพสัดุ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
- อาจารย์สุรินทร์ ขันติวณิชย ์
- อาจารย์อารัญ อู่เงิน 

หมำยเหตุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น. 


