โครงการอบรมสัมมนา
หลักสูตร “เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน”
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการรักษาและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน มีความสาคัญอย่างมากต่อ
การพัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถสร้างความเชื่อมั่น
และเป็นที่ ป รึกษาที่ ท รงคุณค่าแก่ ผู้บริห ารในการสนับ สนุนและส่ง เสริม การบริห ารงานของผู้บ ริหารและ
การปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานให้ มี ค วามโปร่ ง ใสและมี ก ระบวนการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี
(Governance) รวมถึ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ จากผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ย ในการนี้ จะพบว่ า ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนได้กาหนดให้มีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อให้ก ารตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยในส่วนของ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานด้านกากับดูแลการตรวจสอบภายในของภาครัฐ
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร ตามหนังสือ
กรมบัญ ชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 172 ลงวันที่ 3 มี นาคม 2565 เพื่อให้มี ก ารปรับปรุง และการรัก ษา
คุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม ทุก ด้าน และพัฒ นางานตรวจสอบภายในของแต่ล ะหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
โดยที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการให้คาปรึกษา การวิจัยและจัดการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับตามหลักเกณฑ์ การประเมินการประกันและการปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรที่กรมบัญชีกลางกาหนด เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐ
โดยทั่วไปต้องทาความเข้าใจทั้ งในส่วนของรูปแบบและวิธีการตามแนวทางที่ก าหนดดังกล่าว การที่หน่วยงาน
จะดาเนินการเพื่ อให้ผ่านเกณฑ์ การประเมินจึงอาจมี ความยุ่งยากในทางปฏิบัติ และยังต้องอาศัยความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างมาก ดังนั้น มูลนิธิฯ จึง ได้จัดโครงการอบรมสัม มนา หลักสู ตร
“เทคนิคการผ่านการประเมิ นการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร พร้อมทั้ง ให้มี
การนาเสนอเทคนิค (Technique) ในการผ่านหลักเกณฑ์การประเมินฯ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การแบ่ ง ปันประสบการณ์และแนวทางแก้ ไขปัญ หาอุป สรรค ทั้ ง จากผู้ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ฯ
และผู้ปฏิบัติงานที่ได้เข้าสู่การประเมินมาแล้ว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ ความเข้าใจดังกล่าว
ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่อ เสริม สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ ความส าคัญ หลัก เกณฑ์ก ารประกัน และ
การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของภาครัฐจากภายนอกองค์กร
2.2 เพื่อแนะนาเทคนิค (Technique) ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินการประกัน
และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
4. ระยะเวลาในการอบรม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 จานวน 1 วัน ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

5. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
เวลา
09.00 - 10.00 น.

10.00 – 12.00 น.

13.00 - 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.

เนื้อหา
บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสาคัญของการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
การเตรียมความพร้อมก่ อนการเข้าสู่ก ารประเมิ น การท าแผนเพื่อเข้าสู่ก าร
ประเมินคุณภาพฯ
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ : ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล กรรมการในคณะกรรมการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ ประเด็นปัญ หาที่เ กิดขึ้นจากการ
ประกันคุณภาพฯ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้ร่วมเสวนา มีดังนี้
 นางวัชรา มณีปกรณ์ รักษาการนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
 นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อานวยการกองตรวจสอบภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ผู้ดาเนินรายการเสวนา นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัย
และพัฒนาการเงินการคลัง
เสวนาและแลกเปลี่ย นประสบการณ์ข องหน่ว ยงานที่ประสบความส าเร็ จ
ในการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพฯ
ผู้ร่วมเสวนา มีดังนี้
 ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
 ผู้แทนกรมสรรพสามิต
 ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ผู้แทนจังหวัดชลบุรี
ผู้ดาเนินรายการเสวนา นางสุรีพร ศิริขันตยกุล กรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนา
การเงินการคลัง
ตอบข้อซักถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง
 นางวัชรา มณีปกรณ์ รักษาการนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
 นางสุรีพร ศิริขันตยกุล กรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง
 นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อานวยการกองตรวจสอบภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ภาคเช้า เวลา 10.45 - 11.00 น.
ภาคบ่าย เวลา 14.45 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.00 - 13.00 น.

6. วิธีการฝึกอบรม
บรรยายและเสวนา โดยวิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญด้ า น
การตรวจสอบภายใน
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ความเข้าใจและเทคนิค (Technique) ในการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร รวมทั้ง
ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
7.2 หน่วยงานมี ผ ลดาเนินการด้ านการประเมิ นการประกั นและการปรับ ปรุง คุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐภายนอกองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
8. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร
ท่านละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
9. การลงทะเบียน
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดย Scan QR Code นี้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณวรัญญู โกมลวานิช
โทร 02-127-7000 ต่อ 6938 หรือ 080-108-7476
10. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
ชาระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขากระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี : มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง บัญชีที่ 1
เลขที่บัญชี : 068-0-13746-7
***โดยผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***
11. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ที่อยู่ อาคารกรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0 2127 7000 ต่อ 6938 E-mail frdgfcgd@gmail.com
.......................................

