การจัดอบรม เรื่อง “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต ”
การจั ด อบรม เรื่อ ง “ข้า ราชการมีม าตรฐาน การปฏิบัติง านปราศจากทุจ ริต ” มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ให้
ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบของกรม ในเรื่องของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัท ” และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้ ส ามารถ
ปฏิบั ติงานได้อย่ างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการบัญ ชี ซึ่ง จะส่ ง ผลให้ข้อ มูล งบการเงิน
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อผู้นาข้อมูลไปใช้ โดยมีหัวข้อสัมมนาดังต่อไปนี้

 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องหุ้นส่วนบริษัท”
 ระบบการนาส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD-e-Filing”

การอบรมครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้ มาร่วมพูดคุยให้ความรู้
ความเข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้
ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

สถานที่จัดอบรม


เข้าอบรมฟรี
ไม่มีค่าใช้จา่ ย

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เวลา 08.30 – 16.00 น.



วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
เวลา 08.30 – 16.00 น.

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาสารองที่นั่งด้วยการสมัครผ่านทาง QR Code ท้ายเอกสาร
การอบรม “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต ” สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นด้านบัญชี 3 ชั่วโมง และ ด้านอื่น ๆ 2 ชั่วโมง 30 นาที
รวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง 30 นาที
หากท่านสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ได้ที่นี่

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 จังหวัดระยอง

*** ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4453 ในวันและเวลาราชการ ***

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หลักสูตร “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต”
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วัน/เวลา

หัวข้อ

ชั่วโมง

วิทยากร

3

ดร.ธนาดล รักษาพล
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

2.30

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ
09.00 - 12.15 น. การบรรยายโดยวิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี
 หัวข้อเรื่อง “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย”
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 16.00 น. การบรรยายมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 หัวข้อเรื่อง “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่อง
หุ้นส่วนบริษัท”
 หัวข้อเรื่อง “ระบบการนาส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
DBD-e-Filing”

หมายเหตุ:

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น.

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
หลักสูตร “ข้าราชการมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานปราศจากทุจริต”
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
วัน/เวลา

หัวข้อ

ชั่วโมง

วิทยากร

3

ดร.ธนาดล รักษาพล
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

2.30

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ
09.00 - 12.15 น. การบรรยายโดยวิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี
 หัวข้อเรื่อง “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย”
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 16.00 น. การบรรยายมาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 หัวข้อเรื่อง “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่อง
หุ้นส่วนบริษัท”
 หัวข้อเรื่อง “ระบบการนาส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
DBD-e-Filing”

หมายเหตุ:

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น.

