โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร
1. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก แห่ ง จะต้ อ งจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญ ญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่ ได้ก าหนดให้ห น่วยงานของรัฐจัดให้ มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายในและการบริห ารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลัก เกณฑ์ ที่ ก ระทรวงการคลัง ก าหนด ซึ่ง ได้ก าหนดให้ห น่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากหน่วยงานของรัฐไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการก ากับ ดูแล การบริห ารความเสี่ยง และการควบคุม ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม ให้กั บ
หน่วยงานของรัฐโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีผลการดาเนินงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ดัง นั้ น ผู้ที่ ป ฏิ บัติ ง านเกี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบภายในจึง จ าเป็ นต้ องมี ค วามรู้ และความเข้ าใจใน
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กาหนดหลักการสาคัญเกี่ยวกับวินัยด้านการคลังไว้ใน
หลายมิติที่จะนาไปสู่กระบวนการกากับดูแลที่ดี ทั้งในระดับประเทศและระดับหน่วยงาน และความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการวางแผนตรวจสอบภายในบนฐาน
ความเสี่ยงซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากการตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่เป็น
ความเสี่ยงจะช่วยให้ขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุม กิจ กรรม/โครงการที่ มี ความเสี่ยง ทาให้ ก ารปฏิบัติง าน
ตรวจสอบภายในสอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐและเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังมีภารกิจหลักให้คาปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจัดการฝึกอบรม
ในสาขาต่างๆด้านการเงินการคลัง จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่า
เพิ่ม ให้ กั บ องค์ ก ร เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในรวมทั้ ง ผู้ที่ ป ฏิ บัติง านเกี่ ยวข้องกั บ
การตรวจสอบภายในได้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ พระราชบัญ ญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
ความสัม พันธ์ ร ะหว่า งการบริ ห ารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายใน และการวางแผน
ตรวจสอบภายในบนฐานความเสี่ยงรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับ
การอบรมด้วยกัน เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
นาไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายหลักของวินัยการเงินการคลัง
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และบทบาทของการตรวจสอบภายในต่อการเพิ่มคุณค่า
ให้กับองค์กร
2.2 เพื่อ ให้ผู้เ ข้ารับ การฝึก อบรมได้เพิ่ ม พูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ความสัม พันธ์ ร ะหว่างการบริ ห าร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน และสามารถนามาใช้ประโยชน์ทางการบริหารได้อย่างแท้จริง
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2.3 เพื่อให้ผู้เ ข้ารับ การฝึก อบรมได้เ พิ่ ม พูน ความรู้ ความเข้า ใจและ เห็น ความสาคัญ ของการจัด ทาแผน
การตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง
2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ ระหว่างผู้อบรมและวิทยากร
3. ระยะเวลา
ระยะเวลา 2 วัน
วันแรก
1) วินัยการเงินการคลังพลังขับเคลื่อนสู่องค์กรที่มีคุณค่า (3 ชั่วโมง)
2) การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร (3 ชั่วโมง)
วันที่สอง
1) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในกลไกหรือภาระทางการบริหาร
(3 ชั่วโมง)
2) วางแผนตรวจสอบอย่างไรจึงจะนาไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร (3 ชั่วโมง)
4. วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. ผู้รับการอบรม
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
6.2 ผู้ตรวจสอบภายใน
6.3 ผู้ทปี่ ฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
6.4 ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นทีส่ นใจงานด้านตรวจสอบภายใน
6.5 ผู้ทสี่ นใจทั่วไป
7. วันและเวลาของการฝึกอบรม
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563
8. สถานที่ของการฝึกอบรม
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้จัดการโครงการ นางสุรีพร ศิริขันตยกุล
10. การรับสมัคร
คนละ 3,600 บาท
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