
โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2 - 4 

ด าเนินการโดย  
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

--------------------- 
 

หลักการและเหตุผล 

ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของ
กรมให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง
ถูกต้องตรงตำมหลักวิชำกำร โดยต้องด ำเนินกำรให้ครอบคลุมทั้งข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
รำชกำร ข้ำรำชกำรเป็นบุคลำกรล ำดับแรกที่ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตร
มำตรฐำน ซึ่งเป็นหลักสูตรภำคบังคับส ำหรับข้ำรำชกำรกรมชลประทำน โดยแบ่งเป็น 11 สำยงำน จ ำแนกกลุ่ม 
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ระดับปฏิบัติกำรและปฏิบัติงำน 2) ระดับช ำนำญกำรและช ำนำญงำน 
3) ระดับช ำนำญกำรพิเศษและอำวุโส โดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมำะสมต่อ
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และต่อกำรมอบหมำยงำนของผู้บังคับบัญชำ สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

งำนก่อสร้ำงโครงกำรชลประทำน ประกอบด้วยโครงกำรขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก 
รวมทั้งงำนก่อสร้ำงเพ่ือจัดระบบน้ ำเพ่ือกำรเกษตร แบ่งเป็นงำนด ำเนินกำรเองและงำนจ้ำงเหมำ เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนต้องสำมำรถวำงแผนงำน จัดท ำงบประมำณ ค ำนวณรำคำกลำง และต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ กำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ จึงต้องมีกำรทบทวน 
เสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตรกำรบริหำรงำนพัสดุ 
เทคนิคกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นหลักสูตรมำตรฐำนภำคบังคับส ำหรับ
ข้ำรำชกำรสำยงำนก่อสร้ำง ระดับช ำนำญงำน (O2) และช ำนำญกำร (K2) โดยให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนก่อสร้ำง
ได้ทบทวนและเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะ ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนพัสดุ เทคนิคกำรค ำนวณ
รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อันจะเกิดประโยชน์ต่อกรมชลประทำนต่อไป 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องกระบวนกำรบริหำรสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง กำรบริหำรสัญญำซื้อและ
งำนจ้ำงที่มิใช่งำนจ้ำงก่อสร้ำง  
 2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เทคนิคกำรค ำนวณรำคำกลำง กฎ ระเบียบกำรเงินกำรคลังและ
งบประมำณ ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้  
 3. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่องข้อพึงระวังในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และกำรจัดท ำรำคำกลำง 
อย่ำงถูกต้องและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกวิธี  

หัวขอ้วิชาการฝึกอบรม 

 1. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบกำรเงินกำรคลังและงบประมำณ       3  ชั่วโมง 
 2. ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ     3  ชั่วโมง 
 3. กระบวนกำรบริหำรสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง           3  ชั่วโมง 
 4. กำรบริหำรสัญญำซื้อและงำนจ้ำงที่มิใช่งำนจ้ำงก่อสร้ำง       3  ชั่วโมง 
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                5. เทคนิคกำรค ำนวณรำคำกลำง        3  ชัว่โมง 

6. ข้อพึงระวังในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และกำรจัดท ำรำคำกลำง                 3  ชัว่โมง 
                  รวมทั้งสิ้น   18  ชั่วโมง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนพัสดุ เทคนิคกำรค ำนวณรำคำกลำงงำน
ก่อสร้ำง และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

คุณสมบัติของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
  1. นำยช่ำงชลประทำนช ำนำญงำน นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน วิศวกรชลประทำนช ำนำญกำร 
และวิศวกรโยธำช ำนำญกำร   
  2. สังกัดกองพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดกลำง ส ำนักจัดรูปที่ดินกลำง ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ 
และส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 – 17 

3. ผู้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง หรือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 จ ำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 150 คน 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

- รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 20 - 22 พฤศจิกำยน 2560 
- รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 19 - 21 ธันวำคม 2560 
- รุ่นที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 28 - 30 มีนำคม 2561 

สถานทีใ่นการฝึกอบรม 

- รุ่นที่ 2 ณ อำคำร NEWMASIP สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน กรมชลประทำน อ ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

- รุ่นที่ 3 ณ อำคำรอรุณ อินทรปำลิต สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน กรมชลประทำน อ ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

- รุ่นที่ 4 ณ อำคำรอรุณ อินทรปำลิต สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน กรมชลประทำน อ ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

เทคนิคการฝึกอบรม 

 บรรยำย และตอบข้อซักถำม 

วิทยากรในการฝึกอบรม 

 วิทยำกรจำก ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ กองกำรเงินและบัญชี กองพัสดุ และ
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 

 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรฝึกอบรม ดังนี้ 
   1.1 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ ำกว่ำจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม
เป้ำหมำยโครงกำรที่ก ำหนดไว้ 
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 1.2  ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับดี โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน
จ ำแนก ดังนี้ 
 1.2.1 ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจ โดยกำรทดสอบก่อน - หลังกำรฝึกอบรม  
 1.2.2 ประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และกำรฝึกปฏิบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
 1.3 ประเมินผลกำรวำงแผนกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำน 
 1.4 ประเมินควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรฝึกอบรมเปรียบเทียบกับ
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 

2. ประเมินควำมเหมำะสมของกระบวนกำรฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถำม 
3. ติดตำมผลกำรฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม ประมำณ 3 - 6 เดือน ดังนี้ 

3.1 ติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน 

3.2 ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

3.3 ติดตำมประโยชน์ของโครงกำรฝึกอบรมที่มีผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
ผลงำนหรือบริกำรของหน่วยงำน 

เกณฑ์ชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ) 

1. จ ำนวนของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ ำกว่ำจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม
เป้ำหมำยโครงกำรที่ก ำหนดไว้ 

2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับดี 
3. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีกำรวำงแผนกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไป

ประยุกตใ์ช้ในกำรปฏิบัติงำน 
4. จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรต่ ำกว่ำงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 2 
5. ค่ำเฉลี ่ยระดับควำมคิด เห ็นของผู ้เข ้ำ ร ับกำรฝ ึกอบรม เกี ่ยวกับควำมเหมำะสม          

ของกระบวนกำรฝึกอบรมในภำพรวม อยู่ในระดับไม่ต่ ำกว่ำ ค่อนข้ำงมำก 

ผลลัพธ์ (จากการติดตามผลโครงการ) 

1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีกำรน ำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติงำน 

2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

3. ร้อยละ 70 ของผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่ให้ควำมเห็นว่ำโครงกำร
ฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
การรับรองผลการฝึกอบรม 

  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องมีเวลำในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของเวลำ
กำรฝึกอบรมทั้งหมด และผ่ำนตำมเกณฑ์ชี้วัดผลส ำเร็จของโครงกำร จึงจะได้รับประกำศนียบัตรของ          
กรมชลประทำนไว้เป็นหลักฐำน 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร ได้แก่ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ค่ำอำหำรกลำงวัน (ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม วิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่) ค่ำที่พักผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (ระหว่ำง     
กำรฝึกอบรม) และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ใช้งบประมำณของส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
จ ำนวน 414,780บำท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบำทถ้วน) โดยสำมำรถถัวจ่ำยได้ตลอดหลักสูตร 
ตำมรำยละเอียดที่แนบ 

2. ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก (ก่อนและหลัง
กำรฝึกอบรม) ค่ำพำหนะ ใช้งบประมำณจำกต้นสังกัด ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

ที่ปรึกษาโครงการ 

1. รองอธิบดีฝ่ำยบริหำร 
2. รองอธิบดีฝ่ำยก่อสร้ำง 
3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
4. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเงินและบัญชี 
5. ผู้อ ำนวยกำรกองพัสดุ 
6. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
7. ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ 

 1. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม 
2. นำงสำวชุติมำ  รังสิเสนำ ณ อยุธยำ   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
3. นำงกชพร  กำรัณยกรกุล  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
4. นำงศศิวิมล  อินทรคูสิน  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
5. นำยนภัทร  มีบุญรอด   นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 

สถานที่ติดต่อรายละเอียด 

 นำงสำวชุติมำ  รังสิเสนำ ณ อยุธยำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร และนำยนภัทร  มีบุญรอด
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล กรมชลประทำน 
ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2583 4193 – 4 โทรสำร 
0 2583 6122, 0 2584 5437 และท่ีเว็บไซต์ http://kromchol.rid.go.th/person/train 
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รายละเอียดหัวข้อวิชา 

โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2 - 4 

 

1.  ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการเงินการคลังและงบประมาณ 3 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกฎ ระเบียบกำรเงินกำรคลังและงบประมำณ 
 สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

 แนวทางการฝึกอบรม    
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบกำรเงินกำรคลัง และงบประมำณ 

 เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยำย และตอบข้อซักถำม 

2.  ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 3 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

 แนวทางการฝึกอบรม    
 ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

 เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยำย และตอบข้อซักถำม 

3. กระบวนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง   3 ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำร
  บริหำรสัญญำจ้ำงก่อสร้ำงได้อย่ำงถูกต้อง  

  แนวทางการฝึกอบรม    
   ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง และกระบวนกำรบริหำรสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 

 เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยำย และตอบข้อซักถำม   

4.  การบริหารสัญญาซื้อและงานจ้างท่ีมิใช่งานจ้างก่อสร้าง 3 ชั่วโมง  
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารสัญญาซื้อและงานจ้างที่มิใช่
 งานจ้างก่อสร้างได้ อย่างถูกต้อง  

 แนวทางการฝึกอบรม    
  1. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรสัญญำซื้อและงำนจ้ำงที่มิใช่งำนจ้ำง 
  2. ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรบริหำรสัญญำซื้อและงำนจ้ำงที่มิใช่งำนจ้ำงก่อสร้ำง 
 เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยาย และตอบข้อซักถาม   

5.  เทคนิคการค านวณราคากลาง   3 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ  และสำมำรถค ำนวณรำคำกลำง
 งำนก่อสร้ำง ได้อย่างถูกต้อง  

 แนวทางการฝึกอบรม    
  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการค านวณราคากลาง 
  2. แนวทำง และเทคนิคกำรค ำนวณรำคำกลำง 

 เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยำย และตอบข้อซักถำม  
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6.  ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านพัสด ุและการจัดท าราคากลาง 3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ กำรจัดท ำ
รำคำกลำง และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือป้องกันข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้น
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
แนวทางการฝึกอบรม    
 ข้อผิดพลำดที่ตรวจพบ และวิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยำย และตอบข้อซักถำม   
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ก าหนดการ 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2 - 4 

รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 20 - 22 พฤศจิกำยน 2560 ณ ห้องประชุมอำคำร NEWMASIP  
  สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน กรมชลประทำน อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 19 - 21 ธันวำคม 2560 ณ ห้อง L422 อำคำรอรุณ  อินทรปำลิต  
  สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน กรมชลประทำน อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
รุ่นที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 28 - 30 มีนำคม 2561 ณ ห้อง L422 อำคำรอรุณ  อินทรปำลิต  
  สถำบันพัฒนำกำรชลประทำน กรมชลประทำน อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
วัน/เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

 

วันที่ 1 
08.00 - 08.45 น.   
08.45 - 09.00 น. 
09.00 - 12.00 น.   
13.00 - 16.00 น. 

 

 
ลงทะเบียน/ชี้แจงโครงกำร/ทดสอบควำมรู้ก่อนกำรฝึกอบรม 
พิธีเปิดโครงกำร 
ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบกำรเงินกำรคลังและงบประมำณ 
ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 

 

 
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

กองกำรเงินและบัญชี 
กองพัสดุ 

 

วันที่ 2 
09.00 - 12.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 

 

 
กระบวนกำรบริหำรสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
กำรบริหำรสัญญำซื้อและงำนจ้ำงที่มิใช่งำนจ้ำงก่อสร้ำง 
 

 

 
กองพัสดุ 
กองพัสดุ 

 

วันที่ 3 
09.00 - 12.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 
 
16.00 - 16.15 น. 
16.15 - 16.30 น. 
16.30 - 17.00 น. 

 

 
เทคนิคกำรค ำนวณรำคำกลำง 
ข้อพึงระวังในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และกำรจัดท ำ 
รำคำกลำง 
ทดสอบควำมรู้หลังกำรฝึกอบรม 
ประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม 
พิธีปิด/มอบประกำศนียบัตร 
 

 
 
 

ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

 
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ส่วนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 
 
หมำยเหตุ    รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 - 10.45 น. และ เวลำ 14.30 - 14.45 น. 
                รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ  12.00 - 13.00 น. 
 ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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