
 

โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร “แนวทางปฏิบตัิในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์” 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยได้จัดท าแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) และ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding) ขึ้น เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการ
จัดซื้อสินค้าและบริการ ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ในกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน โดยใช้ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่
ซับซ้อน มีมาตรฐานชัดเจน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป  
  ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ จังหวัดนครปฐม ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นอย่าง
เร่งด่วน จึงไดด้ าเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น ให้แก่บุคลากรภายในส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
จ านวน ๖๔ คน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง             
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๒. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการด้านพัสดุภาครัฐ และสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรภายในส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ ทุกส่วนฯ/ฝ่ายฯ รวม ๖๔ คน ดังนี้ 

ล าดับที่ ส่วนฯ/ฝ่ายฯ จ านวน (คน) 
๓.๑ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ๑๒ 
๓.๒ ส่วนสุขภาพสัตว์ ๓๒ 
 ๓.๓ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒ 
๓.๔ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ๓ 
๓.๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ๕ 

รวมทั้งส้ิน ๖๔ 

 

 



 
 

 

๔. รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
  ๔.๑ หัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน/วิทยากร : เจ้าหน้าที่จากกองงาน
พระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว(์๓๐ นาที) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา และ
สามารถน้อมน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
  ประเด็นส าคัญ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  วิธีการ    การบรรยาย 
  การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ 
 ๒. แบบทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม 
    ๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม 
  ๔.๒ หัวข้อ แนวทางการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยใช้ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market : e-market)/วิทยากร : เจ้าหน้าที่จากส านักงานคลังจังหวัดนครปฐม(๕ ชั่วโมง) 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยใช้ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถน าไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ    
  ประเด็นส าคัญ แนวทางการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยใช้ระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) 
  วิธีการ    การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ 
  การประเมินผล ๑. แบบประเมินผลโครงการ 
 ๒. แบบทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรม 
 ๓. สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม 
๕. วัน เวลาและสถานที่ 
  วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  

ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

๖. วิทยากร 
  ๖.๑ เจ้าหน้าที่จากส านักงานคลังจังหวัดนครปฐม 
  ๖.๒ เจ้าหน้าที่จากกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ 

๗. วธิีการฝึกอบรม 
  การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ 

๘. ที่ปรึกษาโครงการ 
  น.สพ.รณชัย  จ๋วงพานิช   ปศุสัตว์เขต ๗ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางสุภา  เสาว์สวย   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

๑๐. คณะท างาน 
  ๑๐.๑ นางสุภา  เสาว์สวย   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

๑๐.๒ นางสายพลอย  ชาวนาวิก  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๔ 



 
 

 

๑๐.๓ นางสาวน้ าผึ้ง  ภัทรธนานนท์ นักวิชาการสัตวบาล 
๑๐.๔ นายธัญญวรรษ  บุษบา  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๑๐.๕ นายชาญชัย  ชินทัตโต  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒ 

๑๑. การประเมินผล 
  ๑๑.๑ แบบประเมินผลโครงการ 
  ๑๑.๒ แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม 

๑๑.๓ สังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง และน าไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๑๓. อ่ืนๆ  
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสุภา เสาว์สวย นักทรัพยากรบุคคล

ช านาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗  โทร. ๐๘๕-๔๘๙๖๒๓๔ 
หรือ ๐๓๔-๒๕๐๙๘๒ ต่อ ๑๑ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ก าหนดการฝกึอบรม 
หลักสตูร “แนวทางปฏิบัติในการบันทึกขอ้มูลการจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์” 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุม ๒๐๔  ส านักงานปศุสตัว์เขต ๗ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

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

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๐๘.๓๐ น. – ๐๘.๔๕ น.  ชี้แจงโครงการ และทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

๐๘.๔๕ น. – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม 
    โดย น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗ 

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    โดย เจ้าหน้าที่จากกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ 

๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  แนวทางการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยใช้ระบบตลาด 
    อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)  
    โดย เจ้าหน้าที่จากส านักงานคลังจังหวัดนครปฐม 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  แนวทางการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยใช้ระบบตลาด 
    อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) (ต่อ) 
    โดย เจ้าหน้าที่จากส านักงานคลังจังหวัดนครปฐม 

๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  - ทดสอบหลังการฝึกอบรม 
- ประเมินผลโครงการ และสรุปผลโครงการ 

    - พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดการฝึกอบรม 
    โดย น.สพ.รณชัย จ๋วงพานิช ปศุสัตว์เขต ๗   

๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
  ช่วงเช้า  เวลา  ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น. 
  ช่วงบ่าย เวลา  ๑๔.๓๐ น. – ๑๔.๔๕ น. 


