












เอกสารส าหรับการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
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กรุณาส่งเอกสารมาท่ี Line กลุ่มอบรม 

ส ำเนำกำรช ำระเงนิ 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
 

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน 
หนาลิฟท ฯลฯ 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู
ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 

4. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.1 การเปาเอกสาร 1 ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก 
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธปีด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

 
 



  

 
 
 

 

หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ช านาญการ 

********************************** 
 
๑)  ปรัชญา มุ่งพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การด ารงต าแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยง 
และบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติก าหนดให้การฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน   
เป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องผ่านการฝึกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพ่ือเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่ ก.กลาง ก าหนด 
 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมภาคบังคับให้แก่ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้ส าหรับฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓)  วัตถุประสงค์ 
๓.๑) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง 
๓.๒) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักและให้ความส าคัญของการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการบริหารจัดการ ด้าน
การเงินการคลังที่ดี มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๓.๓) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๔) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักและให้ความส าคัญของการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการบริหารจัดการ ด้านการเงิน
การคลังที่ดี มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔)  กลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑ ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
      ๔.๒ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๐๐ คน/รุ่น 



- ๒ - 

 
๕) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างอิสระ
และเท่ียงธรรม 
๖)  ระยะเวลาของการศึกษาอบรม ๒0 วัน 

- พิธีเปิด – ปิด      ๑ วัน 
- ศึกษาในห้องเรียน   ๑๗ วัน 
- ศึกษานอกสถานที ่     ๑ วัน 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง        ๑ วัน 

 
๗)  โครงสร้างของหลักสูตร 
 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จ านวนหัวข้อวิชา จ านวนชั่วโมง 
๑ 
๒ 
๓ 

วิชาพ้ืนฐาน 
วิชาเฉพาะต าแหน่ง  
วิชาเสริม 

๔ 
๒๒ 
๒ 

๑๒ 
๙๓ 
๖ 

 รวม  ๓  หมวดวชิา ๒๘ ๑๑๑ 
 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานวิชาการ ได้มีการแบ่งออกเป็น ๓ หมวดวิชา โดยก าหนดขึ้นภายในกรอบ
มาตรฐานต าแหน่ง ประกอบด้วย ๑) หมวดวิชาพ้ืนฐาน ๒) หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง  ๓) หมวดวิชาเสริม  
โดยมีหัวข้อวิชา ดังนี้ 
หมวดที่ ๑  วิชาพื้นฐาน เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง   ส่วน
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ เส้นทางความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ 
โดยมีหัวข้อวิชาการ จ านวน ๔ วิชา รวมระยะเวลา จ านวน ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้ 

๑) ทักษะและความสามรถด้านการใช้ดิจิทัลส าหรับข้าราชการ  ๓ ชั่วโมง                
และบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy)                                                                    

        ๒) บทบาท หน้าที่ของ อปท.ตามกฎหมายกระจายอ านาจ   ๓ ชั่วโมง                    
        ๓) การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าสิทธิประโยชน์  ๓ ชั่วโมง 

  ของข้าราชการ อปท.        
        ๔) หลักคิดจิตอาสา                                                      ๓ ชั่วโมง 
 
 

หมวดที่ ๒  วิชาเฉพาะต าแหน่ง เป็นวิชาหลักในต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ให้เพ่ิมสูงขึ้น  ด้วยการเพ่ิมพูนและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ตรงตามกรอบภารกิจของต าแหน่ง  เกิดความเข้าใจ
อย่างถูกต้องชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพ  โดยมีหัวข้อวิชาการ จ านวน 
๒๒ วิชา รวมระยะเวลา จ านวน ๙๓ ชั่วโมง ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ    ๓ ชั่วโมง 
                การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
 (๒) แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   ๖ ชั่วโมง                   
               การวางแผนการตรวจสอบ และการวางแผนการปฏิบัติงาน              
 (๓) แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดท ากระดาษท าการ      ๖ ชั่วโมง     



- ๓ - 

 
          (๔) แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล  ๖ ชั่วโมง 
          (๕) การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ   ๖ ชั่วโมง 
                การตรวจเงินของ อปทและกองทุน สปสช.                                                                       
          (๖) การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ๖ ชั่วโมง 
                ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การท าประกันภัยทรัพย์สิน การใช้และ 

     รักษารถยนต์ของ อปท.                                                               
(๗) การเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท     ๓ ชั่วโมง                          
(๘) การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริม  ๓ ชั่วโมง  
      กีฬา การแข่งขันกีฬา  
(๙) แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชี  ๖ ชั่วโมง 
     คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)  
(๑๐) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ อปท.    ๖ ชั่วโมง 
(๑๑) การประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการสอบทาน  ๖ ชั่วโมง 
        การประเมินควบคุมภายในของ อปท. ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวง 
        การคลังก าหนด พร้อมฝึกปฏิบัติ 
(๑๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท.    ๓ ชั่วโมง 
(๑๓) แนวทางการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี    ๓ ชั่วโมง 
        และการพัสดุ อปท. และข้อสังเกตจากการตรวจสอบ   
(๑๔) การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   ๓ ชั่วโมง 
        วิธีการงบประมาณของ อปท.       
(๑๕) ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                    ๓ ชั่วโมง 
(๑๖) แผนพัฒนาท้องถิ่น        ๓ ชั่วโมง                  
(๑๗) การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของ อปท.             ๓ ชั่วโมง 
(๑๘) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อปท. และ  ๓ ชั่วโมง 
        งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        
(๑๙) ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  ๖ ชั่วโมง 
        และประเภทการตรวจสอบภายใน แนวทางการประกันและ 
        ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน        
 (๒๐) ประสบการณ์ในการด าเนินงานและแนวทาง    ๓ ชั่วโมง 
        การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบ อปท                                                       

 (๒๑) การตรวจสอบและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ๓ ชั่วโมง 
          (๒๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ   ๓ ชั่วโมง 
   

หมวดที่  ๓  วิชาเสริม เป็นเรื่องที่น่าจะรู้เพ่ือน าไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานให้มีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องค์กร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือหาแนวทางในการน าไปบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีหัวข้อวิชาการ จ านวน ๒ วิชา รวมระยะเวลา 
จ านวน ๖  ชั่วโมง ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม       ๓ ชัว่โมง 
  ๒) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน                 ๓ ชัว่โมง 
๘) การศึกษาดูงาน (จ านวน ๑ วัน) 

(๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น  
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



- ๔ - 

 
(๒) หน่วยงานตรวจสอบภายใน กรุงเทพมหานครฯ 
(๓) การบริหารงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และ E-laas 

๙)  วิธีการศึกษาอบรม 
- บรรยาย 
- การน าอภิปรายและอภิปรายเป็นคณะ 
- กรณีศึกษา 
- สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
- ซักถามปัญหา 
- ศึกษาดูงาน 

๑๐) การประเมินผลการศึกษาอบรม  
- ประเมินผลรายวิชา 
- ประเมินผลวิทยากร 
- ประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

๑๑) สถานที่ด าเนินการ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท             
                              กรุงเทพมหานคร 

๑๒) งบประมาณ บริหารจัดการโครงการจากค่าลงทะเบียน คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
                      รวมค่าที่พักและอาหารระหว่างการฝึกอบรม ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ 

๑๓) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๓.๑ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 ๑๓.๒ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๓ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถท างานใน
ลักษณะทีมได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๓.๔ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา
ปรับใช้กับการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๕ สามารถสร้างบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 ๑๓.๖ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีเครือข่ายสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 

๑๕) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



Line กลุ่มอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 12 
(เฉพาะผู้มรีายชื่อเข้าอบรม เท่านัน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวจีรวรรณ ทองแสง โทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑88 


