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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม  
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) ณ สถานที่ฝึกอบรม วันรายงานตัว 
2. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล ทุกจุดเข้า-ออกอาคาร ห้องอบรม ส านักงาน หน้าลิฟท์ ฯลฯ 
3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพ่ือสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่อยู่

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้นั่งเว้นระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ด าเนินการ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
5. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสถานที่ฝึกอบรม 

 

ระเบียบการแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 
 

ชุดเรียน - วันจันทร์ และพิธีเปิด และพิธีปิด แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แต่งการด้วยชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร์/เสาร์/อาทิตย์)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีด าหรือกรมท่า / รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า / รองเท้าคัทชูสีด าเท่านั้น 
 

 
หมายเหตุ  - ไม่อนุญาตให้น าเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ได้จัดสถานที่ พร้อมมีเตารีดไว้บริการแล้ว)  

 



  

 
 
 

 

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 เรื่องมาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
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 จึ งได้จัดท าหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน  เพ่ือใช้ส าหรับฝึกอบรม                  
และพั ฒ นาข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่ นที่ ด ารงต าแหน่ งนั กวิ ชาการตรวจสอบภายใน    
ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  
มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๓)  วัตถุประสงค์ 
๓.๑) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง 
๓.๒) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักและให้ความส าคัญของการตรวจสอบภายใน    

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการบริหารจัดการ 
ด้านการเงินการคลังที่ดี มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๓.๓) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 3.4) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักและให้ความส าคัญของการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลการบริหารจัดการ ด้าน
การเงินการคลังที่ดี มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
 
4) กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
 4.2 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 100 คน / รุ่น 
 
5) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ 
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเป็น
เครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างอิสระและเที่ยง
ธรรม 
 
6) ระยะเวลาของการศึกษาอบรม 19 วัน 
  - พิธีเปิด - ปิด     1 วัน 
  - ศึกษาในห้องเรียน   17 วัน 
  - ศึกษานอกสถานที่    1 วัน 
   
 
7) โครงสร้างของหลักสูตร 
 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จ านวนหัวข้อวิชา จ านวนชั่วโมง 
1 วิชาพ้ืนฐาน 3 9 
2 วิชาเฉพาะต าแหน่ง 23 90 
3 วิชาเสริม 2 6 

 รวม 3 หมวดวิชา 28 105 
 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานวิชาการ ได้มีการแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา โดยก าหนดขึ้นภายในกรอบ
มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน 2) หมวดวิชาเฉพาะต าแหน่ง 3) หมวดวิชาเสริมโดยมีหัวข้อดังนี้ 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ เส้นทางความก้าวหน้าและสิทธิ
ประโยชน์ โดยมีหัวข้อวิชาการ จ านวน 3 วิชา รวมระยะเวลา 9 ชั่วโมง ดังนี้ 
 
 1) บทบาท หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอ านาจ 3 ชั่วโมง 
 2) ความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  3 ชั่วโมง 
 3) หลักคิดจิตอาสา        3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2  หมวดวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง เป็นวิชาหลักในต าแหน่งหน้าที่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมสูงขึ้น ด้วยการเพ่ิมพูนและเสริมองค์ความรู้ให้ตรงตามกรอบภารกิจของต าแหน่ง เกิดความ
เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพ โดยมีหัวข้อวิชาการ จ านวน 
23 วิชา รวมระยะเวลา จ านวน 90 ชั่วโมง ดังนี้ 
 (1) การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    3 ชั่วโมง 
 (2) การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    3 ชั่วโมง 
 (3) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      3 ชั่วโมง 
 (4) การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา   3 ชั่วโมง 
              การแข่งขันกีฬา 
 (5) การใช้จ่ายเงินในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่   3 ชั่วโมง 
              ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (6) วินัยการเงินการคลังของรัฐกับงาน อปท .     3 ชั่วโมง 
 (7) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ อปท.    6 ชั่วโมง 
 (8)การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    6 ชั่วโมง 
             ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดท าประกันทรัพย์สิน  
             การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
 (9) หลักเกณฑ์การเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน  3 ชั่วโมง   
             เพ่ือวางแผน การตรวจสอบ และการปฏิบัติงาน 
 (10) การบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    3 ชั่วโมง 
              และแนวทางการประเมินความเสี่ยง 
 (11) การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และแนวทางการ   3 ชั่วโมง 
              ขอรับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ (อปท.) 
 (12) การปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ของ อปท.    3 ชั่วโมง 
 (13) แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน    6 ชั่วโมง 
              ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.   (e-LAAS) 
 (14) การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ    6 ชั่วโมง 
     และหนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรณีศึกษา  
              เงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 
 (15) แนวทางการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา  3 ชั่วโมง 
              สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (16) การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน    6 ชั่วโมง 
              และการตรวจเงิน ของ อปท. และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (17) แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ การจัดท ากระดาษ    6 ชั่วโมง 
              ท าการ การเขียนรายงาน และการติดตามประเมินผล ฝึกปฏิบัติ 
 (18) ประสบการณ์ในการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไข    3 ชั่วโมง 
              ปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 (19) การตรวจสอบด้านการคลัง การบัญชี การเงิน การพัสดุ    6 ชั่วโมง 
               ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
               และเทคนิคการเขียนรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 (20) การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.  3 ชั่วโมง 
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 (21) การตรวจสอบและข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   3 ชั่วโมง 
 (22) การป้องกันละปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ    3 ชั่วโมง 
 (23) การยกระดับการตรวจสอบภายใน      3 ชั่วโมง 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม เป็นเรื่องที่น่ารู้เพ่ือน าไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานให้มความหลากหลายในการ
พัฒนาตนเอง องค์กร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เข้าอบรมรมเกิดแรงบันดาลใจ ในการ
คิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อหาแนวทางในการน าไปบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีหัวข้อวิชาการ จ านวน 2 วิชา รวมระยะเวลา 
จ านวน 6 ชั่วโมง ดังนี้ 
 1) การพัฒนาบุคลิกภาพ การสมาคมและศิลปะการพูดในชุมชน    3 ชั่วโมง 
 2) ทักษะและความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล     3 ชั่วโมง 
              ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy) 
 
8)การศึกษาดูงาน (จ านวน 1 วัน ) 
 (1) กลุ่มตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น 
 (2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน กรุงเทพมหานครฯ 
 (3) การบริหารงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และ e-LAAS 
 
9) วิธีการศึกษาอบรม 
 -บรรยาย 
 -การน าอภิปราย 
 -กรณีศึกษา 
 -สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
 -ซักถามปัญหา 
 -ศึกษาดูงาน 
 
10) การประเมินผลการศึกษาอบรม 
 -ประเมินผลรายวิชา 
 -ประเมินผลวิทยากร 
 -ประเมินผลโครงการ 
 -ประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 
11) สถานที่ด าเนินการ 
 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
 
12) งบประมาณ บริหารจัดการโครงการจากค่าลงทะเบียน คนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
                     รวมค่าที่พักและอาหารระหว่างการฝึกอบรม ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ 
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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 
 

๑๔) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทอ้งถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



Line กลุ่มอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 14 
(เฉพาะผู้มรีายชื่อเข้าอบรม เท่านัน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวจีรวรรณ ทองแสง โทรศัพท์ ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑88 


