
การเข้าร่วมโครงการอบรม/ประชุม 
 

หัวข้อ : หลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ”ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร  
หน่วยงานที่จัด: ส านักงานคลังจังหวัดก าแพงเพชร 
รายช่ือผู้เข้าร่วม: 
  1. นางสาวเกศกนก ไทยแท้  หัวหน้างานพัสดุ 
  2. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  3. นายวิเชษฐ เครือวัลย์  เจ้าหน้าทีพั่สดุ 
 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หัวข้อ : โครงการอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ” ส าหรับผู้บริหารหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นโฮเทล 
กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานที่จัด มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง 
รายช่ือผู้เข้าร่วม:  
  1. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย   หัวหน้างานการเงิน 
  2. นางสางปราจิน ไกรทอง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  3. นางสาววราภรณ์  คล้อมสถิต  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  4. นางสาววรรณภา  หอมค าแหง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  5. นางสาวจันทร์จิรา  แรงเขตการณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

 

 



 

 

 



หัวข้อ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ 
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 – 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานที่จัด : กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 
รายช่ือผู้เข้าร่วม:  

1. นางสาวยอดสร้อย  ภู่สงค์ 
2. นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิต 
3. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 

 

 



 

 

 

 



หัวข้อ: โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online หลักสูตรส าหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 8 
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานที่จัด: กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 
รายช่ือผู้เข้าร่วม:  
  1. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย   หัวหน้างานการเงิน 
  2. นางสาวปรางค์ทิพย์  น้ าเงินสกุลณี นักวิชาการเงินและบัญชี 
  3. นางสาววราภรณ์  คล้อมสถิต  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  4. นางสาววรรณภา  หอมค าแหง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  5. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์  นักตรวจสอบภายใน 
 

 

 



 
 

 
 



หัวข้อ: โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ส าหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานที่จัด: คลังจังหวัดก าแพงเพชร 
ในวันที่ 10 มกราคม 2562  เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัด
ก าแพงเพชร 
รายช่ือผู้เข้าร่วม: 

1. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
2. นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิต 
3. นางสาววรรณภา  หอมค าแหง 

 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



หัวข้อ: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดท ารายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ 13  ธันวาคม 2562  เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 7  อาคารใหม่  กรมบัญชีกลาง  
กรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานที่จัด: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
รายช่ือผู้เข้าร่วม:  

1. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
2. นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิต 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 



หัวข้อ: ประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมแก่สถานประกอบการ  ประจ าปี 2562 
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562  เวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสระแก้ว  ไม้ใหญ่รีสอร์ท  ต าบลสระแก้ว  
อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
หน่วยงานที่จัด : ส านักงานประกันสังคม  จังหวัดก าแพงเพชร 
รายช่ือผู้เข้าร่วม: 

1. นางสาวปราจิน  ไกรทอง 
2. นางสาววรรณภา  หอมค าแหง 
3. นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิต 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 



หัวข้อ: โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA Course) รุ่นที่ 1 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562: ในมิติการพัฒนาระบบงาน การพัฒนามาตรการ และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ด้านการป้องกัน
การทุจริต 
 3.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการจัดท ามาตรการภายในของหน่วยงานเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ด้านการบริหาร
งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 
 4.1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 
 4.2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
 4.3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
หน่วยงานที่จัด: ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช. 
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้เข้าร่วม: 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาวศุภลักษณ์   สมโภชน์  นักตรวจสอบภายใน 
 

 

 



 

 

 

 


