
 
 
 
 

ที่ อว 8206.07/ว 0079                    สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน 

                            มหาวิทยาลัยทักษิณ 170  หมู 6 ตำบลพนางตุง  

          อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  93150 

 22  กุมภาพันธ  2566  

เรื่อง ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 รุน 

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/ นายกเทศมนตรี/ นายกองคการบริหารสวนตำบล 

สิ่งที่สงมาดวย โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พรอมใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดกำหนดจัด

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางในการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) 

การกำหนดราคากลางและแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือปองกันการถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบ จำนวน 3 รุน ดังน้ี   

รุนที่ 1 วันที่ 28 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวังใต อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี  

 รุนที่ 2 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะ ไพนแอปเปล โฮเต็ล อ.เมือง จ.กระบ่ี 

รุนที่ 3 วันที่ 5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะรีเจนซี หาดใหญ จ.สงขลา  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน จึงขอเชิญทาน

สงบุคลากรเขารวมโครงการ โดยมีอัตราคาลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท และหากทานมีความประสงคเขารวมโครงการ

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที ่ คุณรสวารินทร ทองสม ภารกิจบริหารและสารสนเทศ โทรศัพท 08 5691 8566 

รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม QR Code 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเขารวม หรือจัดสงบุคลากรเขารวม จักขอบคุณย่ิง 

                       

              ขอแสดงความนับถือ              

        
       (อาจารย ดร.นิชากรณ  พันธคง) 

                          ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ปฏิบัติหนาที่แทน 

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  

 

 

 

ภารกิจบริหารและสารสนเทศ 

คุณรสวารินทร ทองสม  โทร. 08 5691 8566 

QR Code สมัคร 
  



 
โครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางในการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)  

การกำหนดราคากลางและแนวปฏิบัติในการตรวจรบัพสัดุและการบริหารสญัญา ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐทพ.ศ.2560 เพื่อปองกันการถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบ 

............................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานตรวจเงินแผนดิน เปนหนวยงานที่ควบคุมดูแลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ 

ใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎระเบียบของกรมบัญชีกลาง และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังเปน

หนวยงานที่ใหคำปรึกษาดานการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ สวนราชการ

จึงจำเปนตองมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปรงใส สามารถตรวจสอบไดเพื่อมิใหเกิดผลเสียหายแก

ทางราชการ ดังน้ันผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่พัสดุ ผูบริหาร หนวยงาน หรือคณะกรรมการที่ทำ

หนาที่ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ จึงมีความจำเปนตองไดรับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับวิธีการ

จัดทำรายงานขอซื้อขอจางใหถูกตอง ทราบถึงแนวทางการใชดุลพินิจของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในการ

พิจารณาคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค ตลอดจนตัวอยางการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือเสนอผูมี

อำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง และมีเทคนิคการกำหนดเง่ือนไขในการจัดทำ TOR ที่ดี เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางถูกตอง

ตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่เกี่ยวของสามารถปองกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบหรือการตั้งขอสังเกตจาก

สำนักงานตรวจเงินแผนดิน 

ดวยเหตุผลดังกลาว สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได

จัดทำโครงการอบรม “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางในการจัดทำขอบเขตงาน 

(TOR) การกำหนดราคากลางและแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อปองกันการถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบ " เพื่อเพิ่มพูนความรู

และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติงานในหนาที่และภารกิจที่

ผูบังคับบัญชามอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมทราบแนววิธีการจัดทำรายงานขอซื้อขอจางใหถูกตองทางการใชดุลพินิจ

ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในการพิจารณาคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค และตัวอยางการจัดทำรายงาน

ผลการจัดซื้อจัดจาง 

  2.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูแนวทางการตรวจสอบของ สตง.การแบงงานเพื่อใหอำนาจ

เปลี่ยนแปลงไปหรือวิธีเปลี่ยนไป และขอสังเกตในการจัดซื้อจัดจาง การกำหนดเงื่อนไขในการจัดทำ TOR ที่ดีมี

เทคนิคอยางไร    

 2.3 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมการเขาใจการใชดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณา

ใหความเห็นเกี ่ยวกับการแกไขสัญญา การงดหรือลดคาปรับ การขยายเวลาทำการ การบอกเลิกสัญญา  

แนวทางการตรวจรับพัสดุการบริหารสัญญา  

 



 

3. กลุมเปาหมาย  

 ผูบริหารและบุคลากรในสังกัดหนวยงานราชการภาครัฐ สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตลอดจนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ 

4. จำนวนผูเขาอบรม/รุน 

จำนวน 50 คนตอรุน  

5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ในการจัดฝกอบรม   

รุนที่ 1 วันที่ 28 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวังใต อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี  

 รุนที่ 2 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะ ไพนแอปเปล โฮเต็ล อ.เมือง จ.กระบ่ี 

รุนที่ 3 วันที่ 5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะรีเจนซี หาดใหญ จ.สงขลา  

6. งบประมาณ 

 6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท (ไมรวม คาที่พัก) 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่จัด

ฝ กอบรม คาว ัสดุอ ุปกรณเคร ื ่องเข ียน และคาอินเทอรเน ็ต สามารถเบิกไดเต ็มจำนวนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที ่ทองถิ่น  

พ.ศ. 2557 ขอ 28 (1) 

 6.2 คาที ่พัก คาเดินทาง คาเบี ้ยเลี ้ยง ผู เขาฝกอบรมสามารถเบิกจายจากตนสังกัด ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว 

7. วิธีการดำเนินการและรูปแบบการฝกอบรม  

การฝกอบรมเปนการบรรยาย (Lecture) จากวิทยากรผูมีความรูความชำนาญเฉพาะเรื่องและแสดง

ความคิดเห็นการตอบขอซักถามปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน 

8. ประโยชนที่จะไดรับ 

8.1 ผูเขารับการฝกอบรมทราบแนววิธีการจัดทำรายงานขอซื้อขอจางใหถูกตองทางการใชดุลพินิจของ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในการพิจารณาคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค และตัวอยางการจัดทำรายงานผล

การจัดซื้อจัดจาง  

  2.2 ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูแนวทางการตรวจสอบของ สตง.การแบงงานเพื่อใหอำนาจ

เปลี่ยนแปลงไปหรือวิธีเปลี่ยนไป และขอสังเกตในการจัดซื้อจัดจาง การกำหนดเงื่อนไขในการจัดทำ TOR ที่ดีมี

เทคนิคอยางไร            

2.3 ผูเขารับการฝกอบรมการเขาใจการใชดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาให

ความเห็นเกี่ยวกับการแกไขสัญญา การงดหรือลดคาปรับ การขยายเวลาทำการ การบอกเลิกสัญญา แนวทางการ

ตรวจรับพัสดุการบริหารสัญญา  

 

 

 



 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ภารกิจบริหารและสารสนเทศ สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ  

10. ชองทางการสมัคร 

ตามรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมาทายโครงการฯ 

11. การชำระคาลงทะเบียน 

ใหชำระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 7 วัน โดยการโอนผานธนาคาร   

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ในนำหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

12. การมีสิทธิร์ับใบรบัรอง 

ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสำนักสงเสริมการบริการวิชาการ

และภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา

ทั้งหมด 

13. วิทยากรหลัก 

อาจารยชญาณนันท  แกวอุดมรัชช 

      ผูเช่ียวชาญดานการบริหารงานทองถิ่น  

14. การประเมินผลและการติดตาม 

การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตาม

โดยใชกลุมไลน 

15. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิค 19 ในหองอบม 

 1. ผูเขาอบรมทุกทานตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิ 

 2. ผูเขาอบรมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการฝกอบรม 

 3. ผูเขาอบรมตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขาหองอบรม 

 4. ผูเขาอบรมตองน่ังเวนระยะหางตามที่ผูจัดกำหนดให (หางไมนอยกวา 1 เมตร) 

ธนาคารกรุงไทย สาขาสาขาควนขนนุ  

ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษณิ 

เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7 

(หมายเหตุ ไมรับชำระคาลงทะเบียนดวยเงินสดหนางาน) 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการฝกอบรม 

โครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางในการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง 

และแนวปฏิบติัในการตรวจรับพสัดุและการบริหารสัญญา ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

เพื่อปองกันการถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบ 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ – กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

วัน / เวลา 08.30 – 10.30 10.30 -12.00  13.00 -15.30 15.30 – 16.30 

วันท่ี 1    ลงทะเบียน 

วันท่ี 2 กฎหมายระเบียบที ่ เก ี ่ยวของกับการ

จัดซ้ือจัดจาง 

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

- กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของ 

- แนวทางปฏิบัติในการพิจารณา

แยกวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ลักษณะ

ใดเปนงานซ้ือหรืองานจาง 

 - เทคนิคการจัดทำขอบเขต

ง า น ( TOR)ก า ร ก ำ ห น ด

เงื ่อนไข อยางไรใหถูกตอง

เพ่ือลดปญหาการอุทธรณ 

-  แนวทางปฏ ิบ ัต ิ ในการ

กำหนดคุณสมบัติของผู  ย่ืน

ขอเสนอ การกำหนดผลงาน 

- แสดงความคิดเห็นปญหา

ตอบปญหาขอซักถามใน

การปฏิบัติงานของ

หนวยงานตางๆ 

วันท่ี 3 - ภารกิจ หนาที ่ และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

ซื้อหรืองานจาง กระบวนการพิจารณา

ตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุในงานซื ้อหรืองานจางและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุในงานจางกอสราง 

- เทคนิคการบริหารสัญญาและ

การตรวจรับพัสดุประเด็นปญหา

การปรับปรุงแกไขสัญญา การงด 

หรือลดคาปรับและการขยาย

สัญญา 

 - ประเด็นปญหาและขอสังเกต

เกี่ยวกับคาตอบแทน

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง

และผูควบคุมงานงานกอสราง

ตามหนังสือแจงเวียน ว 85 

สรุปประเด็นสำคัญและตอบ

ขอซักถาม  ปดการอบรม 



 

ใบสมัครฝกอบรม 
โครงการอบรม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางในการจดัทำขอบเขตงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง 

และแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

เพ่ือปองกันการถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบ 

********************************************************************************** 
1. ผูสมัครอบรมกรอกรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ช่ือหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น...................................................................................................................    

เลขที่......................ตำบล............................อำเภอ.......................จังหวัด................ระหัสไปรษณีย............................. 

รุนท่ี 1  วันท่ี 28 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี  

 รุนท่ี 2  วันท่ี 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมเดอะ ไพนแอปเปล โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

รุนท่ี 3  วันท่ี 5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะรีเจนซี หาดใหญ จ.สงขลา  
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง เบอรโทรศัพทของผูสมัคร 
1    
2    
3    
4    
5    

ชองทางการสมัคร 
ใหผูสมัครอบรมสแกน QR COODE นีเ้พื่อเขาสมัครและเขากลุมรุนใน Google Form 
 

     รายละเอียด              รุนที่ 1 สุราษฎรธานี           รุน 2 กระบี ่                  รุน 3 สงขลา 

 
 
 
 

หมายเหตุ เอกสารใบน้ีใชสำหรับหนวยงานที่ตองการใชในการขออนุญาตผูบังคับบัญชา (อปท.) (ไมตองสงให จนท. 
สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ)  
 

คาลงทะเบียน 
คนละ 3,900 บาท  (รวมคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื ่องดื ่ม คาเอกสารประกอบการอบรม 

กระเปาเอกสาร และประกาศนียบัตรฯ) ชำระคาลงทะเบียนผานบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน ชื่อบัญชี 

ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7  สงหลักฐานการโอนเขาไลนกลุม

รุนและนำมาแสดงในวันเขาอบรม ติดตอสอบถาม คุณรสวารินทร  ทองสม โทร 085 691 8566 

 

         ลงช่ือ 
     (………………………………………….) 

                          ผูบังคับบัญชา  
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