ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม)/ว๐๘๗

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐
๒๕ เมษำยน ๒๕๖๕

เรื่อง

แจ้งรำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ หลักสูตร “ข้อควรระวังกำรเบิกเงินจำกคลัง
กำรบัญชีภำครัฐไม่ให้ผิดวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ” รุ่นที่ ๓

เรียน
สิ่งที่แนบมาด้วย รำยชื่อและกำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ หลักสูตร “ข้อควรระวังกำรเบิกเงินจำกคลัง
กำรบัญชีภำครัฐไม่ให้ผิดวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ” รุ่นที่ ๓
ด้ว ยส ำนัก งำนบริก ำรวิช ำกำร มหำวิท ยำลัย ศิล ปำกร กำหนดจัด กำรอบรมโครงกำรพัฒ นำศัก ยภำพบุค ลำกร
หลั ก สู ต ร “ข้ อ ควรระวั ง กำรเบิ กเงิ น จำกคลั ง กำรบั ญ ชี ภ ำครั ฐ ไม่ ใ ห้ ผิ ด วิ นั ย กำรเงิ น กำรค ลั ง ภ ำค รั ฐ ” รุ่ น ที่ ๓
ระหว่ำงวันที่ ๓๐ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ ค่ำ ลงทะเบีย น ท่ำ นละ
๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำที่พักและอำหำรเย็น)
ส ำนั ก งำนบริ ก ำรวิ ช ำกำร มหำวิท ยำลั ย ศิ ล ปำกร ได้คั ด เลื อก ............................... ตำแหน่ ง .............................
สังกัด........................ เข้ำรับกำรฝึกอบรมในรุ่นดังกล่ำว จึงขอควำมร่วมมือแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินกำร ดังนี้ ๑) แจ้งผู้เข้ำร้บ
กำรฝึก อบรมแต่ง กำยสุภ ำพ ไปรำยงำนตัว ในวัน เสำร์ที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่ ำ งเวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
๒) กำรชำระเงินค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)
โดยสำมำรถชำระเป็นเงินสดในวันรำยงำนตัว สำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำเบี้ยเลี้ยงระหว่ำงกำรเดินทำงไป – กลับจำก
บ้ำนพักถึงสถำนที่ฝึกอบรม ให้เบิกจ่ำยจำกต้นสังกัดเท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
อนึ่ ง รำยชื่ อ และก ำห นดกำรฝึ ก อบรมในโค รงกำรดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น สำมำรถตรวจ สอบ ได้ ที่
www.thailocalsu.com และสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ แสนมี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริกำรวิชำกำร
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร

สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน)
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสำร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘

ประกำศรำยนำมหลักสูตร “ข้อควรระวังกำรเบิกเงินจำกคลังกำรบัญชีภำครัฐไม่ให้ผิดวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ” รุ่นที่ 3
ระหว่ำงวันที่ 30 เมษำยน - 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด

ลำดับ
1 นางสาว
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จุฑามาศ
นางสาว
วราภรณ์
นางสาว
ศิริพร
นางสาว
โสภาพรรณ
นาย
ณรงค์ฤทธิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด
นาง
วรรณิภา
นางสาว
อาจารี
นาย
ภาณุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา
นางสาว
ปวีณา
นางสาว
เกศสุดา
นาง
ฐานิกา
นางสาว
ยุภาวดี
นางสาว
วันวิสาข์
นางสาว
อุรารัตน์
นางสาว
ฐิยาภรณ์
นางสาว
หยาดพิรุณ

ศุภนิมิตสกุล
ศักดิป์ ฏิฐา
กลัน่ บุศย์
แสงโป๋
มะลิลา
จูหว้า
เหล็กสิงห์
เสมอเชืิอ้
ทวีกุล
ปานเทือก
จันทร์วิจิตร
นวนน้อม
อ่อนสลุง
เชื้อทอง
เลีย้ วไพบูลย์
สายใจ
ชั้นงาม
เตปา

จังหวัด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร สานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ สานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)
นักวิชาการพัสดุ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นักวิชาการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยพะเยา
นักวิชาการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยพะเยา
นักวิชาการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา
ผูช้ ่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูอ้ านวยการกองคลัง
มหาวิทยาลัยพะเยา
นักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ผูอ้ านวยการ
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
ครู
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
นักวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลอุดรธานี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัตกิ าร โรงพยาบาลอุดรธานี
ครูผชู้ ่วย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดอุทัยธานี

กาญจนบุรี
ชลบุรี
บึงกาฬ
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุทัยธานี

กำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
หลักสูตร “ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ ๓
ระหว่ำงวันที่ ๓๐ เมษำยน – ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
โดย สำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วันเสาร์ท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ.2565
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐น.

วันอาทิตย์ท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.2565
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

บรรยายโดย นิติกรชานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม
บรรยายในหัวข้อ “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลังกับระบบ New GFMIS Thai”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายในหัวข้อ “e-Payment ภาครัฐ ผ่านระบบ KTB
Corporate Online และเครื่อง EDC”

บรรยายโดย นิติกรชานาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
ลงชื่อเข้ำห้องเรียน
บรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมกฎหมายวินัยการเงินการคลังภาครัฐ”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายโดย นักบัญชีชานาญการ กรมบัญชีกลาง
บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ”
พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร

.........................................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ

๑. กาหนดการนี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์
๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

