ที่ มท o๘o๗.๒/ว 2037

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

3 กรกฎาคม 2561
เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่สงมาดวย 1. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
(ระดับสามัญวิศวกร)
2. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
(ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ)
3. กําหนดการจัดโครงการอบรม
4. รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการอบรม
5. แบบตอบรับการเขารวมอบรม
6. รายละเอียดการเตรียมตัวเขารับการอบรมและแผนที่อบรม
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ดว ยจากกรณีที่ค ณะกรรมการวิ นิจฉัย ปญ หาการจัดซื้อจัดจา งและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มี ห นั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561 แจ ง ซ อ มความเข า ใจ
นิยามความหมายของ “งานกอสราง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วา “งานกอสราง” ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดยใหความหมายของ “การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน” ถือเปน งานก อสรางซึ่งจํา เป นตองมีแบบรูป
รายการงานกอสรางที่ผานการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจําเปนตองมีการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งกรณีดังกลาวมีผลบังคับใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยนั้น
ทํ าให ปจจุบันองคกรปกครองส วนทองถิ่นหลายแหงประสบกับปญหาในการดํ าเนินงานด านการก อสรางต างๆ
เนื่องจากขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นกลุมชางและวิศวกรขององค กรปกครองสวนทองถิ่นโดยสวนใหญ
มีคุณวุ ฒิ การศึก ษาในระดับ ประกาศนียบัต รวิช าชีพ (ปวช.) ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพ เทคนิ ค (ปวท.) หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งอาจทําใหไมสามารถปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการออกแบบหรือควบคุมงานกอสรา งขององคกรปกครองสว นทองถิ่นไดอย างถูกตองตามกฎหมาย
และสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการบริการหรืออํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนได
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาในเรื่องดังกลา วกรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่น โดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น จึงไดรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬารว มกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร โดยความรวมมือทางวิชาการกับสภาวิศวกร จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมขึ้น เพื่อพัฒนาใหบุคลากรดานชางองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิ ตําแหนง
ชาง/นายชางโยธา, ตําแหนงชาง/นายชางสํารวจ, ตําแหนงชาง/นายชางเขียนแบบ, ตําแหนงวิศวกรโยธา และ
ตํา แหน งนัก บริห ารงานชา งไดมีความรูเกี่ยวกับ กฎหมายและมาตรฐานวิ ชาชี พ วิ ศวกรรมที่ ถู กตอง มี ทักษะ
/ประสบการณ

-2ประสบการณในการทํางานดานการชางและวิศวกรรมสมัยใหมทันตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถ
นําความรูที่ไดรับไปปรับใชกับการปฏิบัติงานดานชางไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปตอยอด
ความรูเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตอไปในอนาคต ในการนี้ ไดกําหนดใหมีการจัดโครงการ
อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และศูนยประชุม
ธรรมศาสตรรงั สิต รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
ทั้ ง นี้ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พิ จ ารณาส ง บุ ค ลากรผู เ กี่ ย วข อ งเข า รั บ การอบรม
ในโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ส งใบตอบรั บทางไปรษณี ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส lovei9@hotmail.com หรื อ สมั ครผ า น
www.lpdi.go.th ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการจัดโครงการอบรมกอนดําเนินการชําระคาลงทะเบียน
2. ชํา ระค าลงทะเบี ยน ผานธนาคารกรุง เทพ ชื่อบัญชี สํานักงานบริ หารทรั พย สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บัญชีเลขที่ 091-005447-7 ตามจํานวนและระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการจัด
โครงการอบรม โดยใหระบุ ชื่อหลักสูตรและรุน ชื่อ – สกุล สังกัด และเบอรโทรศัพทของผูเขารับการอบรม
ลงในสําเนาใบโอนเงิน
3. ดําเนินการสงสําเนาหลักฐานการชําระเงินมาที่ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส lovei9@hotmail.com
4. กรณีมีขอสงสัยเพิ่มเติมไดมอบหมายให นางสาวชนัดดา ทิศนุกุ ล นักทรั พยากรบุคคลปฏิบัติ การ
หมายเลขโทรศัพท 0๙ 0678 0186 และนายชญานนท จุลมานพ เจาหนาที่สวนนโยบายและแผนพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น หมายเลขโทรศัพท 0๙ 0678 0189 เปนผูรับผิดชอบในการติดตอประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในสังกัดทราบ และพิจารณาสงผูที่เห็นสมควรเขารับการอบรมตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทร. ๐๒ ๕๑๖ ๘๐๕๐ ๕๒ ตอ 273
นางสาวฐิติมา ปุยออต โทร 06 3741 4899

