
โครงการ/หลักสูตร

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
1. โครงการฝึกอบรมในต่างประเทศ        853,234.00                        -           201,800.00           201,770.57      1,055,034.00          201,770.57 60 17
1.1 การฝึกอบรมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ           26,000.00                         -                           -                             -              26,000.00 -                       7 7
1.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษาดูงาน 
ณ ต่างประเทศ ท่ีก าหนดตามหลักสูตรฝึกอบรมใน
ประเทศ

       153,000.00                         -                           -                             -            153,000.00 -                       1 0

1.3 การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร/เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลังของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ หรือสถาบันช้ันน าในต่างประเทศอ่ืน

       674,234.00                         -            122,200.00            122,114.05          796,434.00 122,114.05          12 3

1.4 การเดินทางไปราชการอ่ืน ๆ ในต่างประเทศของ
ส านักท่ีไม่ใช่การเจรจาธุรกิจ

                       -                           -              79,600.00              79,656.52            79,600.00 79,656.52            40 7

2. โครงการฝึกอบรมในประเทศ     2,646,766.00       1,622,670.00      1,881,700.00        1,921,193.15      4,528,466.00        3,543,863.15 1859 918

2.1 การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก

       629,936.00       1,269,193.50         249,700.00           198,800.00         879,636.00        1,467,993.50 39 74

 - ด้านวิชาชีพเฉพาะเศรษฐศาสตร์ การเงิน 
การคลังและบัญชี

          47,500.00            43,962.00                         -                             -              47,500.00 43,962.00            7 53

- ด้านการบริหาร        244,266.00       1,070,870.50          180,000.00            198,800.00          424,266.00 1,269,670.50       8 0
- ด้านกฎหมาย/กฎหมายระหว่างประเทศ        131,000.00            89,591.00                         -                             -            131,000.00 89,591.00            5 5
- ด้านภาษาต่างประเทศ                        -                           -              66,000.00                           -              66,000.00 -                       1 0
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        147,170.00            47,800.00                         -                             -            147,170.00 47,800.00            11 6
- ด้านอ่ืน ๆ           60,000.00            16,970.00              3,700.00                           -              63,700.00 16,970.00            7 10
2.2 การจัดฝึกอบรมบุคลากรภายในหน่วยงาน     1,312,780.00          353,476.50         336,050.00             95,317.50      1,648,830.00          448,794.00 1470 549
- ด้านวิชาชีพเฉพาะเศรษฐศาสตร์การเงิน 
การคลังและบัญชี

                       -            109,522.50          200,900.00              56,084.50          200,900.00           165,607.00 510 131

- ด้านการบริหาร      1,004,000.00                         -                           -                             -         1,004,000.00                          -   130 0
- ด้านกฎหมาย/กฎหมายระหว่างประเทศ                        -                           -              14,400.00              10,160.00            14,400.00             10,160.00 120 142
- ด้านภาษาต่างประเทศ        200,000.00          175,584.00                         -                             -            200,000.00           175,584.00 30 30
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                        -                           -              36,400.00                           -              36,400.00                          -   50 0
- ด้านอ่ืน ๆ        108,780.00            68,370.00            84,350.00              29,073.00          193,130.00             97,443.00 630 246
2.3 การสัมมนาประจ าปี        704,050.00                        -        1,295,950.00        1,627,075.65      2,000,000.00        1,627,075.65 350 295
 - การสัมมนาบุคลากร คร้ังท่ี 1                        -                           -         1,295,950.00         1,627,075.65       1,295,950.00 1,627,075.65       350 295
 - การสัมมนาบุคลากร คร้ังท่ี 2        704,050.00                         -                           -            704,050.00 -                       0 0

รวม 1 และ 2     3,500,000.00       1,622,670.00      2,083,500.00        2,122,963.72      5,583,500.00        3,745,633.72 1,919 935

รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งเงิน/จ านวนเงิน (บาท) จ านวนทุน
(คน)กองทุนฯ งบประมาณ รวม



เงินกองทุนฯ เงินงบประมาณ
1. โครงการฝึกอบรมในต่างประเทศ

1.1 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ -                        -                        
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ -                        -                        

(1) หลักสูตร Vulnerability Diagnostics 7 - 18 ต.ค. 62 -                          -                          1. นายพีรพัฒน์  วงศ์ชัยวัฒน์
เศรษฐกรช านาญการพิเศษ  สนค.
2. นายนรพัชร์  อัศววัลลภ
เศรษฐกรช านาญการพิเศษ สศม.

(2) หลักสูตร Fiscal Policy Analysis  4 - 15 พ.ย. 62 -                          -                          1. นายณัฐพล  สุภาดุลย์
เศรษฐกรช านาญการพิเศษ สนภ.
2. นางสาวนภา  วรวรางกูร
เศรษฐกรช านาญการ สนภ.

(3) หลักสูตร Financial Development and  4 - 15 พ.ย. 62 -                          -                          1. นางสาวรุ่งทิพย์  จินดาพล
Financial Inclusion เศรษฐกรช านาญการพิเศษ สพช.

2. นางสาวนุจนีย์  พลล  า
เศรษฐกรช านาญการ สศร.

ณ สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Macroeconomic Management  2 - 13 ธ.ค. 62 -                          -                          นายรอม  อรุณวิสุทธ์ิ
in Resource Rich Countries เศรษฐกรช านาญการ สศม.

รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ผลการด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร (ด้านฝึกอบรม)
 ผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/หลักสูตร

 ระยะเวลาฝึกอบรม
/ด าเนินการ

จ านวนเงินเบิก (บาท)
ผู้รับทุน
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เงินกองทุนฯ เงินงบประมาณ

ผลการด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร (ด้านฝึกอบรม)
 ผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/หลักสูตร

 ระยะเวลาฝึกอบรม
/ด าเนินการ

จ านวนเงินเบิก (บาท)
ผู้รับทุน

1.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือศึกษาดูงาน -                        -                        
ณ ต่างประเทศท่ีก าหนดตามหลักสูตรฝึกอบรม
ในประเทศ

1.3 การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ -                        122,114.05            
ศึกษาดูงาน  ด้านการบริหาร /เศรษฐศาสตร์การเงิน
การคลัง ของรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ หรือสถาบันช้ันน าในต่างประเทศอ่ืน
 (1) โครงการ Singapore FinTech Festival 2019  11 - 15 พ.ย. 62 -                          122,114.05             1. นายเดชชัย  กุลวงศ์

เศรษฐกรช านาญการ สศร.
2. นายศรัณย์วุฒิ ตรรกพงศ์
เศรษฐกรปฏิบัติการ สกง.
3. นางสาวจันทร์นิภา  ตีรกาญจนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ สอล.

1.4 การเดินทางไปราชการอ่ืนๆ ในต่างประเทศ -                          79,656.52              ข้าราชการของ สศค. จ านวน 7 คน
ของส านักท่ีไม่ใช่การเจรจา /ธุรกิจ

รวม ข้อ 1 -                        201,770.57            
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เงินกองทุนฯ เงินงบประมาณ

ผลการด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร (ด้านฝึกอบรม)
 ผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/หลักสูตร

 ระยะเวลาฝึกอบรม
/ด าเนินการ

จ านวนเงินเบิก (บาท)
ผู้รับทุน

2. โครงการฝึกอบรมในประเทศ

2.1 การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 1,269,193.50         198,800.00            
● ด้านวิชาชีพเฉพาะเศรษฐศาสตร์ การเงิน 43,962.00              -                        
การคลัง และบัญชี
(1) หลักสูตร การบริหารความเส่ียงด้านการ 10 มิ.ย. 63 11,556.00               -                          1. นายสมิทธ์ิ  ชุติมา
ปฏิบัติการ (Operation Risk Management) เศรษฐกรปฏิบัติการ สพช.

2. นายฉัตรเฉลิม  องอาจธานศาล
เศรษฐกรปฏิบัติการ สพช.

(2) หลักสูตร Big Data & Data Analytics for Financial 29 ก.ค. 63 5,778.00                 -                          นางสาวณิชนันท์  โลกวิทูล
เศรษฐกรปฏิบัติการ สกง.

(3) หลักสูตร Fraud Risk in Financial Institutions  16 ก.ย. 63 11,128.00               -                          1. นางสาวญดาณัฐ  มีบุญญา
เศรษฐกรปฏิบัติการ สพช.
2. นางสาวอุบลวรรณ  วิธีจงเจริญ
เศรษฐกรปฏิบัติการ สพช.

(4) หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติ และฝึกปฏิบัติ   17, 19, 24, 25 ส.ค. 63 15,500.00               นายไชยภัทร  ริยะกุล
เศรษฐกรปฏิบัติการ สกง.

● ด้านการบริหาร 1,070,870.50         198,800.00            
(1) หลักสูตร Digital Transformation for CEO # 1 ต.ค. - ธ.ค. 62 -                          192,600.00             นายลวรณ  แสงสนิท
("ผู้น าดิจิทัล ซีอีโอ 4.0" รุ่นท่ี 1) ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
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เงินกองทุนฯ เงินงบประมาณ

ผลการด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร (ด้านฝึกอบรม)
 ผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/หลักสูตร

 ระยะเวลาฝึกอบรม
/ด าเนินการ

จ านวนเงินเบิก (บาท)
ผู้รับทุน

(2) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน ก.ย. - ธ.ค. 63 107,000.00             -                          นายวุฒิพงศ์  จิตตั งสกุล
 (หลักสูตร วตท.) รุ่นท่ี 30 รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

รักษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การคลัง

(3) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม” 27 ม.ค. – 3 ส.ค. 63 96,300.00               -                          นายนรพรรษ เพ็ชรตระกูล 
 รุ่นท่ี 16 ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลัง

ท้องถ่ิน สนค.
(4) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ 
(4.1) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and 14 - 23 ก.พ. 63 -                          6,200.00                 นางสาวจุฑารัตน์  ลอยโคกสูง
 Compliance นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

(4.2) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance 2 - 14 มี.ค. 63 9,900.00                 -                          นางสาวจุฑารัตน์  ลอยโคกสูง
Operation and Management นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

(4.3) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting 14 - 19 ก.ค. 63 4,800.00                 -                          นางสาวจุฑารัตน์  ลอยโคกสูง
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

(5) หลักสูตร Audit Report Writing 1 - 2 ต.ค. 63 5,082.50                 -                          นางสาวอรพิน  ฤกษ์เนาวรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(6) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี 3 2 - 23 มี.ค. 63 -                          -                          นางสาวกฤติกา  โพธ์ิไทรย์
เศรษฐกรช านาญการพิเศษ สกง.
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เงินกองทุนฯ เงินงบประมาณ

ผลการด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร (ด้านฝึกอบรม)
 ผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/หลักสูตร

 ระยะเวลาฝึกอบรม
/ด าเนินการ

จ านวนเงินเบิก (บาท)
ผู้รับทุน

(7) หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นท่ี 12 15 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 371,840.00             -                          1. นางเขมฤทัย  สุมาวศ์
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
2. นายนรพรรษ  เพ็ชรตระกูล
ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถ่ิน

(8) หลักสูตรบริหารความเส่ียง 10 ก.ค. 63 4,173.00                 -                          นางสาวพนารัตน์  พรายเมฆ
เศรษฐกรช านาญการ กพบ.

(9) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม” 7 ก.ย. - 21 ธ.ค. 63 96,300.00               -                          นายฤทธ์ิ  ศยามานนท์

 รุ่นท่ี 17 ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

(10) หลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น 1 - 11 ก.ย. 63 76,000.00               -                          1. นายกมลพงศ์  วิศิษฐวาณิชย์

(M-Prep) รุ่นท่ี 2 เศรษฐกรช านาญการ สคป.
2. นายกวิน  เอ่ียมตระกูล
เศรษฐกรช านาญการ สศม.

(11) หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" 13 ส.ค. - 10 ก.ย. 63 2,475.00                 -                          1. นางสาวลลิตา  ละสอน
เศรษฐกรช านาญการ สนภ.
2. นางสาวภารดี  นาคสาย
เศรษฐกรช านาญการ สศร.
3. พิมพัชรา  กุศลวิทิตกุล
เศรษฐกรช านาญการ สนค.
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เงินกองทุนฯ เงินงบประมาณ

ผลการด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร (ด้านฝึกอบรม)
 ผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/หลักสูตร

 ระยะเวลาฝึกอบรม
/ด าเนินการ

จ านวนเงินเบิก (บาท)
ผู้รับทุน

(12) การฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 25 - 26 ก.ย. 63 297,000.00             -                          ข้าราชการของ สศค. จ านวน 31 คน

ด้วยการตระหนักรู้และพลังใจท่ีเข้มแข็ง"

● ด้านกฎหมาย/กฎหมายระหว่างประเทศ 89,591.00              -                        
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 
    - รุ่นท่ี 49 3 ส.ค. - 17 ต.ค. 63 28,000.00               -                          นางสาวปริชญา  ฤทธ์ิสุข 

เศรษฐกรปฏิบัติการ สนภ.

(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร 8 ส.ค. - 17 ต.ค. 63 50,000.00               -                          1. นางสาวกฤติกา  โพธ์ิไทรย์
เศรษฐกรช านาญการพิเศษ สกง.
2. นายประยุทธ  ไหวดี
เศรษฐกรปฏิบัติการ สคป.

(3) หลักสูตรเทคนิคการจัดท าเอกสารทางกฎหมายเพ่ือให้ 6 - 7 ส.ค. 63 2,691.00                 -                          นางสาวกมลณิช  สวัสด์ิพาณิชย์
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นิติกรช านาญการ
รุ่นท่ี 1

(4) หลักสูตรกฎหมายปกครองส าหรับผู้บริหาร 14 - 18 ก.ย. 63 8,900.00                 -                          นางสาวสิริพรรณ  อัชวสัจจกุล
เศรษฐกรช านาญการพิเศษ

● ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 47,800.00              -                        
(1) หลักสูตร IT Cyber Security Certificate Program 18 - 21 ก.พ. 63 10,700                    -                          นางสาวพิมลชญา  สุขโข
(หลักสูตร CompTIA Security+ รุ่นท่ี 5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศทส.
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(2) หลักสูตร Data Governance for Public Sector #2 4 ก.ย. 63 14,700.00               -                          1. นางสาวณาตยา  เด่นพงศ์สันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
2. นางสาวนภา  วรวรางกูล
เศรษฐกรช านาญการ สนภ.
3. นางสาวนิธินาถ  ผากา
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ

(3) หลักสูตร Data science Pyhon#1 17 - 18 ก.ย. 63 22,400.00               -                          1. นางสาวปิยะดา  เกตุเรืองโรจน์
เศรษฐกรปฏิบัติการ สพช.
2. นายชานน  ลิมป์ประสิทธิพร
เศรษฐกรปฏิบัติการ สศม.

● ด้านอ่ืนๆ 16,970.00              -                        
(1) หลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรมเพ่ือเพ่ิม 18 - 20 ธ.ค. 62 -                          -                          ร้อยโทบรรพชัย  พุฑฒิบัณฑิต
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านโครงสร้างภาษี สนภ.

(2) หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี
     - รุ่นท่ี 1/2563 21 ม.ค. - 5 ก.พ. 63 2,770.00                 -                          ข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 8 คน

(3) หลักสูตร ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื อ 19 ก.ย. 63 3,200.00                 -                          นางนัฐพัชรสร  พรหมมา
จัดจ้างตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ นักวิชาการพัสดุ
พ.ศ. 2560 รุ่นท่ี 8

(4) หลักสูตรแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื อจัดจ้าง 15 - 16 ส.ค. 63 11,000.00               -                          1. นางสาวสุปราณี  ไชยสระแก้ว
ภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื อจัดจ้างและการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นท่ี 3 2. นางสาวศิริวิศา  หวังสมบูรณ์ดี

เจ้าพนักงานธุรการ
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2.2 การจัดฝึกอบรมบุคลากรภายในหน่วยงาน 353,476.50            95,317.50              
● ด้านวิชาชีพเฉพาะเศรษฐศาสตร์ การเงิน 109,522.50            56,084.50              
การคลัง และบัญชี

(1) โรงเรียนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจ าปี 5 - 13 มี.ค. 63 109,522.50             1,916.50                 ข้าราชการ จ านวน 30 คน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หลักสูตรกลาง หลักสูตรเพ่ิมเติม และ ลูกจ้าง จ านวน 25 คน
 และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากการไปศึกษาฝึกอบรม 30 ก.ค. - 24 ก.ย. 63 นักศึกษาฝึกงาน จ านวน 9 คน
ในต่างประเทศ)

(2) โครงการ Macro Special Lecture Series 14 - 15 ก.ย. 63 -                          13,035.00               บุคลากรของ สศค. จ านวน 30 คน

(3) โครงการศึกษาดูงานเพ่ือยกระดับการออกมาตรการ 26 - ส.ค. 63 และ -                          41,133.00               บุคลากรของ สศค. จ านวน 37 คน
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนในเขต 11 ก.ย. 63
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) และการก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy)

● ด้านกฎหมาย/กฎหมายระหว่างประเทศ -                        10,160.00              
(1) โครงการอบรม เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย 28 ม.ค. 63 3,200.00                 บุคลากรของ สศค. จ านวน 40 คน
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562

(2) โครงการอบรม เร่ือง การให้บริการภาครัฐท่ีค านึง 24 ก.ค. 63 -                          1,800.00                 บุคลากรของ สศค. จ านวน 50 คน
ถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
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(3) โครงการอบรม "การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ Blockchain 15 ก.ย. 63 -                          5,160.00                 บุคลากรของ สศค. จ านวน 52 คน
และความท้าทายเชิงกฎหมาย"

● ด้านภาษาต่างประเทศ 175,584.00            -                        
การจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร 24 ก.ย. 63 - 175,584.00            -                        บุคลากรของ สศค. จ านวน 30 คน
ของ สศค. ด้านภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ม.ค. 64

● อ่ืนๆ 68,370.00              29,073.00              
(1) โครงการ Knowledge Management (KM) คนคลัง 4.0 2,100.00                
(1.1) เสวนา ครั งท่ี 1 เร่ือง "รหัสลับสู่ความส าเร็จ ชีวิต 23 ม.ค. 63 -                          2,100.00                 บุคลากรของ สศค. จ านวน 60 คน
การท างานและการลงทุน"

(2) โครงการอบรมเร่ือง การเขียนหนังสือราชการและ 27 - 28 ส.ค. 63 -                          -                          บุคลากรของ สศค. จ านวน 57 คน
การจดบันทึกรายงานการประชุม

(3) โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมการสร้าง Growth Mindset  28 ส.ค. 63 60,510.00               -                        บุคลากรของ สศค. จ านวน 40 คน
พัฒนาตัวเองอย่างย่ังยืน 

(4) โครงการโครงการบรรยายธรรมะ 3 ก.ย. 63 7,860.00                 -                          บุคลากรของ สศค. จ านวน 8 คน

(5) โครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการ 24 ก.พ. 63 -                          23,773.00               บุคลากรของ สศค. จ านวน 70 คน 
ท างานร่วมกันกับทุก GEN ภายใต้คุณธรรมหลัก "สามัคคี มีวินัย 
รับผิดชอบ"

(6) โครงการฝึกอบรมระบบการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ 26 ธ.ค. 63 -                          3,200.00                 บุคลากรของ สศค. จ านวน 11 คน  
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2.3 การสัมมนาของบุคลากรประจ าปี -                        1,627,075.65         
(1) การสัมมนาส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจ าปี 20 - 22 ธ.ค. 62 -                          1,627,075.65          บุคลากรของ สศค. จ านวน 295 คน
ณ โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รวม ข้อ  2 1,622,670.00         1,921,193.15         
รวม ข้อ 1 + ข้อ 2 1,622,670.00         2,122,963.72         


