
 
 

1 

 

 
          

           
           17   กุมภาพันธ์   2564 

เรื่อง    ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชญิบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

สิ่งทีส่่งมาดว้ย  รายละเอยีดโครงการ และใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  

           คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้

มคีวามรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงก าหนดจัดโครงการพัฒนา

ผู้บริหาร และบุคลากรท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบัิตกิาร หลักสูตร “เจาะลึกแนวทาง ขัน้ตอน และเทคนิคการปฏบัิตงิานตามพระราช 

บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 79  เร่ือง การควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสี่ยง  และการตรวจ 

สอบภายใน ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น” จ านวน 3 รุ่น ดังนี้   

               รุ่นท่ี 1  วันท่ี 2 – 4  เมษายน  2564  ณ โรงแรมดวีาน่า รสีอร์ท อา่วนาง อ.เมอืง จ.กระบี่  

               รุ่นท่ี 2  วันท่ี 7 - 9  พฤษภาคม  2564 ณ โรงแรมเดอะ พาราดโิซ อ.เมอืง จ.นครสวรรค์  

               รุ่นท่ี 3  วันท่ี 4 – 6  มถิุนายน  2564 ณ โรงแรมเชยีงใหม่ออร์คดิ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่  

2.  โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร หลักสูตร “แนวทางการปฏบัิตงิานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พร้อมตัวอย่างงาน ของหนว่ยตรวจสอบภายใน

องคก์รปกครองส่วน จ านวน 3 รุ่น  ดังนี้ 

    รุ่นท่ี 1  วันท่ี 25 – 27 มถิุนายน  2564 ณ โรงแรมพลูแมน อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

                รุ่นท่ี 2  วันท่ี 2 - 4 กรกฎาคม  2564 ณ โรงแรมฮาเบอร์ฟรอนท์ โฮเทล อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี 

    รุ่นท่ี 3  วันท่ี 6 – 8 สงิหาคม 2564 ณ โรงแรมนา่นกรนีเลควิว รสีอร์ท อ.เมอืง จ.นา่น                

           ในการนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม  โดยดูรายละเอียดและ

สมัครได้ท่ี web site : www.ecba.tsu.ac.th  เมนู : บริการวิชาการ หรือสอบถาม คุณธรรญชนก ขนอม โทรศัพท์ 081-

4799953 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบด้วยจักขอบพระคุณอย่างสูง  

           ขอแสดงความนับถือ         

           วาสนา สุวรรณวจิิตร                                                            

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวจิิตร)             

            คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

        ปฏบัิตหินา้ที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษณิ  

     

ส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  โทรศัพท์ 074-317618  ต่อ  1815  โทรสาร  074-317698   

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ       

มหาวทิยาลัยทักษณิ อ าเภอเมอืง                                                                      

จังหวัดสงขลา  90000     

     

 ท่ี  อว 8205.07/0125 

                                                       
     

http://www.ecba.tsu.ac.th/
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลักสูตร “เจาะลึกแนวทาง ขัน้ตอน และเทคนิคการ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัวิินัยการเงินการคลงัของรัฐ มาตรา 79  เรื่อง การควบคุมภายใน  

การบริหารจัดการความเสี่ยง  และการตรวจสอบภายใน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวคิดทางการบริหารท่ีมคีวามส าคัญเป็นอยา่งมาก เนื่องจากแต่

ละองค์กร ต่างเผชญิสภาพแวดล้อมท่ีมีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว องค์กรแต่ละองค์กรอาจเผชิญ

กับความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบทางลบกับองค์กร จึงต้องมีวิธีการตั้งรับ หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

เหมาะสม เพื่อลดความความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นแก่องค์กร รวมไปถึงการสร้างโอกาส และ/หรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรใน

อนาคต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จึงจ าเป็นต้องก าหนดโครงสร้างหนว่ยตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ “ให้หนว่ยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร

จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิ บัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ” ตาม ท่ี 

กระทรวงการคลังได้ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ขึ้นมาจ านวน 3 ฉบับ คือ  

 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 เร่ืองหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบัิตกิารควบคุมภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561    

 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค 0409.02/ว 123 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 เร่ือง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561  

 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว 23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 เร่ืองหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 

2562  

 ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญช ีการรายงานและ

การตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัตใิห้หนว่ยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร

จัดการความเสี่ยง โดยให้ถอืปฏบัิตติามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  

 การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและ

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถอันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ

บริหารงานของหนว่ยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การตรวจสอบภายใน มีความจ าเป็นส าหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน  โดยถือเป็นเคร่ืองมือของ

ผู้บริหารในการประเมินผลการด าเนินงาน  และระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง  ท้ั งนี้ปัจจัย

ส าคัญท่ีจะท าให้งานการตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จคือ  ผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบ

ภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความส าคัญแก่องค์กร  การ

ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุดังเป้าหมายท่ีวางไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ ลักษณะงาน

ตรวจสอบภายใน  คือ  งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร  และหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมท้ังในด้านการเงินการบัญชี  และด้านการ

บริหารงานอย่างมรีะบบ  เพื่อให้การปฏบัิตงิานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
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 การควบคุมภายใน  ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล 

ประสิทธภิาพประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลอืง ความสูญ

เปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต อันจะท าให้การด าเนินงาน และการบริหารงานของ

หนว่ยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีการก ากับดูแลท่ีดี 

 กระทรวงการคลังได้ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท้ัง 3 เร่ืองดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในเร่ืองการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น

เครื่องมอืส าคัญในการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและก ากับดูแลให้

มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหนว่ยงานของรัฐ ให้มีการ

ปฏบัิตงิาน ทัง้ 3 ด้านขา้งต้นเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนดอยา่งมืออาชีพ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เร่ืองการบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และ

การบริหารจัดการความเสี่ยง แบบเจาะลึกทุกประเด็น 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเร่ืองการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถน าไปปฏบัิตงิานได้ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานจรงิกับผู้มปีระสบการณ์ 

กลุ่มเปา้หมาย 

       ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานทุกต าแหนง่ หัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้

ปฏบัิตงิานดา้นการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และผูส้นใจทีผู่บ้ริหารเห็นสมควรให้

เข้ารับการฝึกอบรม 

วิธีการฝกึอบรม 

                 บรรยาย ฝึกปฏบัิติ ตอบข้อซักถาม พร้อมมตีัวอยา่งเอกสารการปฏบัิติงาน และกรณีศกึษาจากวิทยากร 

วิทยากร 

     อาจารย์นวรัตน์  ศรีไพบูลย์ ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองคอหงส์  อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา  อาจารย์ปนัดดา พลปัถพี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ

ทีมงาน ซึ่งมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ โดยเป็นวิทยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และเป็นผู้ปฏบัิติจริง มากกว่า 10 ปี ในงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วทิยากรผ่านการตรวจนิเทศ

ประเมนิการปฏบัิตงิานด้านการตรวจสอบภายในจากกรมบัญชกีลางโดยตรง  

 

      

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เร่ืองการบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการ

ควบคุมภายใน   
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2. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเร่ืองการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

และการบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถน าไปปฏบัิตงิานได้ 

3. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานจรงิกับผู้มปีระสบการณ์ 

การรับรองผล 

                 มีระยะเวลาในการเข้าอบรม ไมต่่ ากว่า รอ้ยละ 80 จึงจะได้รับเกียรตบัิตร 

ช่วงเวลาจัด สถานที่  

     รุ่นท่ี 1  วันท่ี 2 – 4  เมษายน  2564  ณ โรงแรมดวีานา่ รสีอร์ท อ.อ่าวนาง จ.กระบ่ี  

               ปดิรับสมัคร  20  มนีาคม  2564 

     รุ่นท่ี 2  วันท่ี 7 - 9  พฤษภาคม  2564 ณ โรงแรมเดอะ พาราดโิซ อ.เมอืง จ.นครสวรรค์  

              ปิดรบัสมัคร  15  เมษายน  2564 

     รุ่นท่ี 3  วันท่ี 4 – 6  มถิุนายน  2564 ณ โรงแรมเชยีงใหม่ออร์คดิ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่  

             ปิดรับสมัคร 20  พฤษภาคม  2564 

 

ค่าลงทะเบียน คนละ 3,800 บาท (สามพนัแปดร้อยบาทถว้น) สมัครหนว่ยงานเดียวกัน 5 คน ขึน้ไป ได้รับส่วนลด 

คนละ 300 บาท เหลอืเพยีง คนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

            ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่า

เบี้ยเลี้ยง) จากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 2 ข้อ 28 (1) ว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นของรัฐ

จัด โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจรงิตามท่ีหน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 

 

การรับสมัครและลงทะเบียน 

 วิธีการสมัคร  

1. สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ หรือส่งใบสมัครทาง fax 074-317698 หรือ  

e-mail ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com  และโอนคา่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. โอนเข้าบัญชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสามแยกส าโรง สงขลา เลขท่ีบัญช ี691-236609-3  

ชื่อบัญช ี มหาวทิยาลัยทักษณิ และจัดส่งส าเนาการโอนเงินโดยถ่ายภาพ และส่งช่องทาง line id : nuknuk21 หรือ 

สแกนสง่ e-mail ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com  และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมดว้ย   

3. ดูรายละเอยีดโครงการและพิมพ์เอกสาร ได้ท่ี www.ecba.tsu.ac.th เมนู บริการวิชาการ 

 

ตดิต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คณุธรรญชนก ขนอม โทร 074-317600 ต่อ 1815 หรือ 081-4799953  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecba.tsu.ac.th/


 
 

5 

 

ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  

หลักสูตร “เจาะลึกแนวทาง ขั้นตอน และเทคนคิการปฏิบตังิานตามพระราชบัญญัตวิินยัการเงิน

การคลงัของรัฐ มาตรา 79  เรื่อง การควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสี่ยง  และการ

ตรวจสอบภายใน ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น” 

เวลา กจิกรรม 

วันที่ หนึ่ง 

13.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ปฐมนเิทศ 

วันที่ สอง 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบัิตกิารตรวจสอบ

ภายใน ส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

-การก าหนดโครงสร้างหนว่ยตรวจสอบภายใน 

- บัญชแีสดงการค านวณอัตราก าลังในการขออนุมัตกิ าหนดต าแหนง่นักวชิาการ

ตรวจสอบภายใน 

- บัญชแีสดงปริมาณงานยอ้นหลัง 3ปี เพ่ือขออนุมัติก าหนดต าแหนง่นักวชิาการ

ตรวจสอบภายใน 

- การแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน 

- วธีิการปฏบัิตงิานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับ

หนว่ยงานของรัฐ 

- วธีิการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

- วธีิการวางแผนการตรวจสอบประจ าป/ีการเสนอและการอนุมัตแิผนการตรวจสอบ 

- วธีิการจัดท าแผนการปฏบัิตงิานตรวจสอบ 

- วธีิการเปิดตรวจ/แจง้เข้าตรวจ/ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบ 

- วธีิการจัดท าแผนการปฏบัิตงิานตรวจสอบ 

- วธีิการจัดท ากระดาษท าการและกระดาษท าการสรุปผลการตรวจสอบ 

- วธีิการปิดตรวจ/วิธีการจัดท าหนังสือเชญิประชุมและวาระการประชุมปิดตรวจ 

- วธีิการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

- วธีิการบันทึกเสนอรายงานผลการตรวจสอบ/การแจ้งผลการตรวจสอบตอ่หน่วยรับ

ตรวจ 

- วธีิการจัดท าเกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ/การตดิตามผลการตรวจสอบ 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 น. - เทคนิคการปฏบัิตงิานของผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น 

- การประเมินความเสี่ยงก่อนวางแผนการควบคุมภายในและการสอบทานความเพยีงพอ

ของระบบควบคุมภายใน ในหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 

- วธีิการตรวจสอบระบบบัญชี 

- วธีิการตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุน 

- วธีิการตรวจสอบเบิกจ่ายเงินของ อปท. 

- วธีิการตรวจสอบพัสดุของ อปท. 
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เวลา กจิกรรม 

- วธีิการตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจ าวัน 

- วธีิการตรวจสอบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล (สปสช.) 

- วธีิการตรวจสอบโครงการฝกึอบรม 

- วธีิการตรวจสอบโครงการจัดงาน 

- วธีิการตรวจสอบศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 

- วธีิการจัดท าโครงการฝึกอบรม และโครงการอื่น ๆ ในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 

วันที่ สาม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบัิตกิารบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

- วธีิการปฏบัิตงิานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 1. วิธีการจัดท าคู่มอืบริหารจัดการความเสี่ยง 

 2. วิธีการจัดท าค าสั่งบริหารจดัการความเสี่ยง 

 3. วิธีการจดัท าทะเบียนความเสี่ยง แบบ RM-1 

 4. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-2 

 5. วิธีการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง แบบ RM-2/1 

 6. วิธีการจัดท าแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง แบบ RM-3 

 7. วิธีการจัดท ารายงานผลและตดิตามการจัดการความเสี่ยง แบบ RM-4 

 8. วิธีการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผน แบบ RM-5 

 9. วิธีการรายงานและตดิตามผลการประเมินความเสียงตามแผน แบบ RM-6 

 10.วธีิการสรุปปัจจัยเสี่ยงเพื่อด าเนินการในปงีบประมาณถัดไป แบบ RM-7 

 11. สรุปแบบ RM ท่ีควรน ามาใช ้เพื่อความเหมาะสม และจ าเป็นต่อบริบทของ อปท. 

พร้อมตัวอย่าง า การกรอกข้อมลูตามแบบท้ังหมด 

 12. ตัวอยา่งกิจกรรมความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ในบริบท

ของ อปท. 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 น. - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏบัิตกิารควบคุม

ภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

- วธีิปฏบัิตงิานการประเมินผลควบคุมภายใน 

- แนวคิดและวธีิการวิเคราะห์ปค.4 อยา่งง่าย 

- แนวคิดและวธีิการวิเคราะห์ปค.5 อยา่งง่าย 

- วธีิการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ป.ค. 6 

- แนวคิดและวธีิการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของส านัก/กองในภารกิจต่างๆ ของ อปท. 

- ตัวอยา่ง แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 ภารกิจส านักปลัด 

- ตัวอยา่ง แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 ภารกิจกองคลงั 

- ตัวอยา่ง แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 ภารกิจกองช่าง 

- ตัวอยา่ง แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 ภารกิจกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
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เวลา กจิกรรม 

- ตัวอยา่ง แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 ภารกิจกองการศึกษา 

- ตัวอยา่ง แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 ภารกิจกองวิชาการและแผนงาน 

- ตัวอยา่ง แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 ภารกิจกองสวัสดกิารสังคม 

สรุป ความแตกต่าง ของ การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน และการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 

16.30 – 17.00 น.  ถามตอบ ปิดโครงการ มอบเกียรตบัิตร 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

การจัดท าแผนการบรหิารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พร้อมตัวอย่างงาน 

ของหน่วยตรวจสอบภายในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น” 

 

หลักการและเหตุผล  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัตใิห้รัฐตอ้งรักษาวินัยการเงิน

การคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่ายท้ังเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้น จึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถอืปฏบัิตติามมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นเคร่ืองมอืส าคัญในการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส เป็น

ธรรม และปราศจากการทุจรติคอร์รัปชั่นและก ากับดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีดตีอ่ไป 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและ

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถอันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ

บริหารงานของหนว่ยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การตรวจสอบภายใน มีความจ าเป็นส าหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน  โดยถือเป็นเคร่ืองมือของ

ผู้บริหารในการประเมินผลการด าเนินงาน  และระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง  ท้ังนี้ปัจจัย

ส าคัญท่ีจะท าให้งานการตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จคือ  ผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบ

ภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความส าคัญแก่องค์กร  การ

ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุดังเป้าหมายท่ีวางไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ ลักษณะงาน

ตรวจสอบภายใน  คือ  งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร  และหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมท้ังในด้านการเงินการบัญชี  และด้านการ

บริหารงานอย่างมรีะบบ  เพื่อให้การปฏบัิตงิานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

 การควบคุมภายใน ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะชว่ยให้การด าเนนิงานตามภารกิจมปีระสิทธิผล ประสิทธิภาพ

ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิน้เปลอืง ความสูญเปล่าของการ

ใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต อันจะท าให้การด าเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีการก ากับดูแลท่ีดี 

 กระทรวงการคลังได้ออกมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท้ัง 3 เร่ืองดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมายก าหนด ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในเร่ืองการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น

เครื่องมอืส าคัญในการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและก ากับดูแลให้

มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหนว่ยงานของรัฐ ให้มีการ

ปฏบัิตงิาน ทัง้ 3 ด้านขา้งต้นเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนดอยา่งมืออาชีพ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติและสามารถเขียนแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการ

ควบคุมภายใน ได้ถูกตอ้ง  

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ฝึกปฏบัิตแิละสามารถเขียนรายงานการควบคุมภายในแต่ละแบบ ได้ถูกตอ้ง  

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานจรงิกับผู้มปีระสบการณ์ 

กลุ่มเปา้หมาย 

       ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานทุกต าแหนง่ หัวหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้

ปฏบัิตงิานดา้นการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และสนใจที่ผู้บริหารเห็นสมควรให้เข้า

รับการฝึกอบรม 

วิธีการฝกึอบรม 

                 บรรยาย ฝึกปฏบัิต ิตอบข้อซักถาม พร้อมมตีัวอยา่งเอกสารการปฏบัิติงาน และกรณีศกึษาจากวิทยากร 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ หากผ่านการอบรมหลักสูตรท่ี 1 “เจาะลึกแนวทาง ขั้นตอน และเทคนิคการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัตวินิัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 79  เร่ือง การควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเสี่ยง  และการ

ตรวจสอบภายใน ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น” จะท าให้การเรียนรู้ดมีากขึ้น  

วิทยากร 

     อาจารย์นวรัตน์  ศรีไพบูลย์ ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองคอหงส์  อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา  อาจารย์ปนัดดา พลปัถพี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ

ทีมงาน ซึ่งมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ โดยเป็นวิทยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

และเป็นผู้ปฏบัิตจิริง มากกว่า 10 ปี ในงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วทิยากรผ่านการตรวจนิเทศ

ประเมนิการปฏบัิตงิานด้านการตรวจสอบภายในจากกรมบัญชกีลางโดยตรง      

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรม ได้แผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายใน ที่ถูกต้อง  

2. ผู้เข้าอบรม ได้เขียนรายงานการควบคุมภายในแต่ละแบบท่ีถูกต้อง  

3. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏบัิตงิานจรงิกับผู้มปีระสบการณ์ 

การรับรองผล 

                 มีระยะเวลาในการเข้าอบรม ไมต่่ ากว่า รอ้ยละ 80 จึงจะได้รับเกียรตบัิตร 

ช่วงเวลาจัด สถานที่  

      รุ่นท่ี 1  วันท่ี 25 – 27 มถิุนายน  2564 ณ โรงแรมพลูแมน อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

              ปิดรบัสมัคร  10  มถิุนายน  2564 

                  รุ่นท่ี 2  วันท่ี 2 - 4 กรกฎาคม  2564 ณ โรงแรมฮาเบอร์ฟรอนท์ โฮเทล อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี 

              ปิดรบัสมัคร  20  มถิุนายน  2564 

       รุ่นท่ี 3  วันท่ี 6 – 8 สงิหาคม 2564 ณ โรงแรมนา่นกรนีเลควิว รสีอร์ท อ.เมอืง จ.นา่น  

              ปิดรบัสมัคร  15  กรกฎาคม  2564 
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ค่าลงทะเบียน คนละ 3,800 บาท (สามพนัแปดร้อยบาทถว้น) สมัครหนว่ยงานเดียวกัน 5 คน ขึน้ไป ได้รับส่วนลด 

คนละ 300 บาท เหลอืเพยีง คนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

            ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่า

เบี้ยเลี้ยง) จากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 2 ข้อ 28 (1) ว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นของรัฐ

จัด โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจรงิตามท่ีหน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ 

 

การรับสมัครและลงทะเบียน 

 วิธีการสมัคร  

 1.  สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ หรอืสง่ใบสมัครทาง fax 074-317698 หรือ  

e-mail ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com  และโอนคา่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. โอนเข้าบัญชธีนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกส าโรง สงขลา เลขท่ีบัญช ี691-236609-3  

ชื่อบัญช ี มหาวทิยาลัยทักษณิ และจัดส่งส าเนาการโอนเงินโดยถ่ายภาพ และส่งช่องทาง line id : nuknuk21 หรือ 

สแกนสง่ e-mail ท่ี  nuk_nuk21@hotmail.com  และเก็บหลักฐานไปแสดงในวันอบรมดว้ย   

3. ดูรายละเอยีดโครงการและพิมพเ์อกสาร ได้ท่ี www.ecba.tsu.ac.th เมนู บริการวิชาการ 

 

ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

การจัดท าแผนการบรหิารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พร้อมตัวอย่างงาน 

ของหน่วยตรวจสอบภายในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น” 

 

เวลา กจิกรรม 

วันที่ หนึ่ง 

13.00 – 16.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร ปฐมนเิทศ 

วันที่ สอง 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบัิตกิารตรวจสอบ

ภายใน ส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 น. - ฝึกปฏบัิต ิวิธีการปฏบัิตงิานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ส าหรับหนว่ยงานของรัฐ 

- ฝึกปฏบัิตวิธีิการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแลนการตรวจสอบ 

- ฝึกปฏบัิตวิธีิการวางแผนการตรวจสอบประจ าป/ีการเสนอและการอนุมัตแิผนการ

ตรวจสอบ 

- ฝึกปฏบัิตวิธีิการจัดท าแผนการปฏบัิตงิานตรวจสอบ 

- ฝึกปฏบัิตวิธีิการเปิดตรวจ/แจง้เข้าตรวจ/ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบ 

 

http://www.ecba.tsu.ac.th/
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เวลา กจิกรรม 

 - ฝึกปฏบัิตวิธีิการจัดท าแผนการปฏบัิตงิานตรวจสอบ 

- ฝึกปฏบัิตวิธีิการจัดท ากระดาษท าการและกระดาษท าการสรุปผลการตรวจสอบ 

- ฝึกปฏบัิตวิธีิการปิดตรวจ/วิธีการจัดท าหนังสอืเชญิประชุมและวาระการประชุมปิด

ตรวจ 

- ฝึกปฏบัิตวิธีิการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ขอ้เสนอแนะ 

- ฝึกปฏบัิตวิธีิการบันทึกเสนอรายงานผลการตรวจสอบ/การแจ้งผลการตรวจสอบตอ่

หนว่ยรับตรวจ 

- ฝึกปฏบัิตวิธีิการจัดท าเกณฑก์ารตดิตามผลการตรวจสอบ/การตดิตามผลการ

ตรวจสอบ 

วันที่ สาม 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏบัิตกิารบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

- ฝึกปฏบัิตกิารบริหารจัดการความเสี่ยง 

 1. วิธีการจัดท าคู่มอืบริหารจัดการความเสี่ยง 

 2. วิธีการจัดท าค าสั่งบริหารจดัการความเสี่ยง 

 3. ฝึกปฏบัิตวิธีิการจัดท าทะเบียนความเสี่ยง แบบ RM-1 

 4. ฝึกปฏบัิตวิธีิการวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ RM-2 

 5. ฝึกปฏบัิตวิธีิการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง แบบ RM-2/1 

 6. ฝึกปฏบัิตวิธีิการจัดท าแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แลนบริหารความเสี่ยง แบบ 

RM-3 

 7. ฝึกปฏบัิตวิธีิการจัดท ารายงานลลและตดิตามการจัดการความเสี่ยง แบบ RM-4 

 8. ฝึกปฏบัิตวิธีิการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผน แบบ RM-5 

 9. ฝึกปฏบัิตวิธีิการรายงานและติดตามลลการประเมินความเสียงตามแผน แบบ RM-6 

10.ฝึกปฏบัิตวิธีิการสรุปปัจจัยเสี่ยงเพื่อด าเนนิการในปีงบประมาณถัดไป แบบ RM-7 

11. สรุปแบบ RM ท่ีควรน ามาใช ้เพื่อความเหมาะสม และจ าเป็นต่อบริบทของ อปท. 

พร้อมตัวอย่าง การกรอกข้อมูลตามแบบท้ังหมด 

12.ฝึกปฏบัิตกิารวเิคราะห์ความเสี่ยงแบบ RM-1 แบบ RM-2 แบบ RM-3 

12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบัิตกิารควบคุมภายใน 

ส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

- ฝึกปฏบัิตกิารประเมินผลควบคุมภายใน 

- แนวคิดและวธีิการวิเคราะห ์ปค.4 อยา่งง่าย ส าหรับกระบวนงานของ อปท. 

- แนวคิดและวธีิการวิเคราะห ์ปค.5 อย่างง่าย ส าหรับกระบวนงานของ อปท. 

- วธีิการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ป.ค. 6 

- แนวคิดและวธีิการวิเคราะหค์วามเสี่ยงของส านัก/กองในภารกิจต่าง ๆ ของ อปท. 
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เวลา กจิกรรม 

 - ฝึกปฏบัิตกิารวเิคราะห์แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 กระบวนการปฏบัิตงิานส านักปลัด 

- ฝึกปฏบัิตกิารวเิคราะห์ แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 กระบวนการปฏบัิตงิานกองคลัง 

- ฝึกปฏบัิตกิารวเิคราะห์ แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 กระบวนการปฏบัิตงิานกองช่าง 

- ฝึกปฏบัิตกิารวเิคราะห์ แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 กระบวนการปฏบัิตงิานกอง

สาธารณสุขฯ 

- ฝึกปฏบัิตกิารวเิคราะห์ แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 กระบวนการปฏบัิตงิานกองการศึกษา 

- ฝึกปฏบัิตกิารวเิคราะห์ แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 กระบวนการปฏบัิตงิานกองวชิาการ

และแผนงาน 

- ฝึกปฏบัิตกิารวเิคราะห์ แบบ ปค.4 /แบบ ป.ค. 5 กระบวนการปฏบัิตงิานกองสวัสดกิาร

สังคม 

- ฝึกปฏบัิติการวเิคราะห์และสอบทานการประเมินลลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

ภายใน  แบบ ป.ค. 6 

16.30 – 17.00 น.  ถามตอบ ปิดโครงการ มอบเกียรตบัิตร 

 

 

คิวอารโ์ค้ดส าหรับกรอกข้อมลูการสมัคร 
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม  

1. โครงการฝกึอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึกแนวทาง ขั้นตอน และเทคนิคการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติวนิัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 79  เรื่อง การควบคุมภายใน  การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง  และการตรวจสอบภายใน ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น” จ านวน 3 รุ่น ดังนี้   

           รุ่นที่ 1  วันที่ 2 – 4  เมษายน  2564  ณ โรงแรมดีวาน่า รีสอรท์ อ.อา่วนาง จ.กระบี่ 

  รุ่นที่ 2  วันที่ 7 - 9  พฤษภาคม  2564 ณ โรงแรมเดอะ พาราดิโซ อ.เมอืง จ.นครสวรรค์ 

  รุ่นที่ 3  วันที่ 4 – 6  มิถุนายน  2564 ณ โรงแรมเชียงใหมอ่อร์คดิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 

2. โครงการฝกึอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายใน การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พรอ้มตัวอย่างงาน

ของหน่วยตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จ านวน 3 รุน่  ดังนี้ 

           รุ่นที่ 1  วันที่ 25 – 27 มิถุนายน  2564 ณ โรงแรมพลูแมน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

           รุ่นที่ 2  วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม  2564 ณ โรงแรมฮาเบอร์ฟรอนท์ อ.เมือง จ.สุราษฎรธ์านี 

           รุ่นที่ 3  วันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมอืง จ.น่าน  

      

ชื่อหน่วยงานและที่อยู่ ......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

รายชื่อผูส้มัครเข้าอบรม 

1. .......................................................................   ต าแหน่ง ................................................... 

2. .......................................................................   ต าแหน่ง ................................................... 

3. .......................................................................   ต าแหน่ง ................................................... 

4. .......................................................................   ต าแหน่ง ................................................... 

5. .......................................................................   ต าแหน่ง ................................................... 

***ใบสมัคร สามารถส าเนาเพิ่มได้ 

โอนเข้าบัญชธีนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกส าโรง สงขลา เลขที่บัญชี 691-236609-3  

ชื่อบัญช ี มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งใบสมัครพร้อมส าเนาการโอนทาง fax 074-317698 หรอื  e-mail ที่  

nuk_nuk21@hotmail.com   

ติดตอ่สอบถาม คุณธรรญชนก ขนอม โทร 074-317600 ตอ่ 1815 หรอื 081-4799953 


