เอกสารแนบ 1

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(Certified Government Internal Auditor – CGIA)
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีในการ
กาหนดแนวทางการพัฒ นาระบบตรวจสอบภายในภาคราชการ โดยพิ จารณาร่ว มกั น ระหว่ าง
สานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้งกาหนดให้สายงานตรวจสอบภายในเป็นสายงานวิชาชีพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
เมื่อ วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2545 และได้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างและสายงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ในการดาเนินการดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้นาเสนอแนวการ
จัดโครงสร้างระบบงานตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐขึ้นใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่
19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบในการกาหนดระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548 เพื่อบูรณาการกลไกการตรวจสอบการบริหารจัดการแผ่นดิน
ของฝ่ายบริหาร เนื่องจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินผลมีลักษณะ
การทางานแบบแยกส่วนขาดการบูรณาการและผนึกกาลังซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้มี ก ารพัฒ นา
ขีดสมรรถนะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ โดยให้กรมบัญชีกลางและ
สานักงาน ก.พ.ร. เร่งพัฒนาขีดสมรรถนะและดาเนินการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบราชการ และเจ้าหน้าที่ ในกลุ่มพั ฒนาระบบบริหารของกระทรวง กรม และจังหวั ด
โดยเฉพาะการจัดให้มีหลักสูตร Certified Public Sector Internal Auditor หลักสูตร Certified
Internal Management Consultancy และหลักสูตรเฉพาะอื่น ๆ ที่จาเป็น
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ความรับผิด ชอบกากับ ดูแลและ
พัฒนาระบบตรวจสอบภายในภาคราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีศักยภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกภาคราชการ เพื่อดาเนินการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการตรวจสอบภายในภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับหลักการและการกากับดูแลองค์กรที่ดี โดยได้เห็นชอบ “หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ” เพื่อใช้อบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ และผู้สนใจ
โดยทั่วไปซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
ระดับพื้นฐาน (Fundamental) ประกอบด้วย 9 หัวข้อวิชา ซึ่งจะเป็นวิชาพื้นฐาน
ที่เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภายในและหลักการบริหารพื้นฐาน รวมทั้ง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาอบรมจานวน 48 ชม.
ระดับ...

-2ระดับกลาง (Intermediate) ประกอบด้วย 4 ส่วนย่อยในวิชาการตรวจสอบภายใน
ดังนี้
1) การตรวจสอบการเงิ น การบั ญ ชี แ ละการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Financial and Compliance)
2) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานและการบริหารงาน (Performance ,
Operation and Management)
3) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
4) หลักการเป็นที่ปรึกษา (Consulting)
โดยหลักสูตรในระดับกลาง (Intermediate) ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 159 ชม.
ระดั บ สู ง (Advanced) มี เ นื้ อ หาประกอบด้ ว ย 4 ส่ ว นเช่ น เดี ย วกั บ หลั ก สู ต ร
ระดับกลาง (Intermediate) ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 108 ชม.
ระดั บรวบยอด (Comprehensive) เป็ นการสรุ ปเนื้ อหาโดยรวมขั้ นสู งที่ เกี่ ยวกั บ
การตรวจสอบ ซึ่งรวมทั้งการสัมมนาปัญหาจากกรณีศึกษาจริง ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 48 ชม.
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากล
ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการตรวจสอบภายใน
ทีถ่ ูกต้อง
2.2 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้กับระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการ เพื่อการ
เป็นที่ ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารภาครัฐ
2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการกากับดูแลควบคุมตนเองที่ดี เพื่อให้เกิดวินัยการคลัง
ในการบริหารจัดการองค์กร
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
รายละเอียดตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
รายละเอี ย ดตามแผนการจั ด ฝึ ก อบรมและการทดสอบโครงการอบรมหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. สถานที่ฝึกอบรมจัดการทดสอบและศึกษาดูงาน
จัดการฝึกอบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และจัดการทดสอบพร้อมสอบซ่อม
ในวันที่กรมบัญชีกลางกาหนด ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ยกเว้นหลักสูตร Comprehensive
ทดสอบที่โรงแรม
6. ค่าใช้จ่าย ...

-36. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การทดสอบ และรับประกาศนียบัตร
อัตราค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมพร้อมการทดสอบ ตามประกาศอัตราค่าลงทะเบียน
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal
Auditor - CGIA) ของแต่ละหลักสูตร
7. การประเมินผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ ารับ การอบรมกรอกแบบประเมิ น ผลรายวิ ช าเพื่ อประเมิ น ผลหัว ข้ อ วิ ช าและ
วิทยากร หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา และประเมินผลรวมในการฝึกอบรมเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ
8. การวัดผล
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างสม่าเสมอตลอดหลักสูตร/ด้าน
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร/ด้ า น จึ ง จะมี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ
การทดสอบ โดยใช้วิธีการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ แบบปรนัยหรืออัตนัย
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ร่วมกับกองตรวจสอบภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง
………………………………….

แผนการจัดฝึกอบรม และการทดสอบโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักสูตร/ด้าน
1. หลักสูตร Fundamental จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน
นางสาวนงคราญ แหยมพันธ์

ค่าลงทะเบียน จานวน
คน / บาท วันอบรม
7,700
8 วัน

2. หลักสูตร Intermediate จานวน 4 ด้าน ด้านละ 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน
2.1 ด้าน Financial and Compliance
6,200
นางวันชุลี สอนมีทอง

6 วัน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
รับสมัคร
24 พ.ย. - 9 ธ.ค. 25 ม.ค. - 3 ก.พ.
ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง)
14
8
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวจริง)
15 - 21
9 - 16
ประกาศรายชื่อ (ตัวสารอง)
23
20
27 ธ.ค. - 6 ม.ค.
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวสารอง)
20 - 24
อบรมและทดสอบ
11 - 22
1 - 12
ทดสอบ
ทดสอบ
22 (เช้า)
12 (บ่าย)
ประกาศผลการทดสอบ
6
31
รายละเอียด

ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 4 - 12
ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง)
14
17
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวจริง)
16 - 22 20 - 30
ประกาศรายชื่อ (ตัวสารอง)
26
2
28 ธ.ค. - 9 ม.ค. 6 - 14
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวสารอง)
อบรมและทดสอบ
11 - 20 17 - 26
ทดสอบ ทดสอบ
20 (เช้า) 26 (บ่าย)
ประกาศผลการทดสอบ
6
รับสมัคร

1

10

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ค่าลงทะเบียน จานวน
คน / บาท วันอบรม
2.2 ด้าน Performance , Operation and Management 9,900
10 วัน
นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์
หลักสูตร/ด้าน

รายละเอียด
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวจริง)
ประกาศรายชื่อ (ตัวสารอง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวสารอง)
อบรมและทดสอบ

2.3 ด้าน Information Technology
นางวันชุลี สอนมีทอง

6,900

พ.ย.
ธ.ค.
ตั้งแต่วันที่
29 พ.ย. - 9 ธ.ค.
14
21 - 29

ม.ค.

5
9 - 18
16 - 29
ทดสอบ
29 (เช้า)

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
ตั้งแต่วันที่
22 มี.ค. - 5 เม.ย.
10
12 - 24

พ.ค.

27

6
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
6.5 วัน
29 พ.ย. - 16 ธ.ค.
28 ก.พ. - 10 มี.ค.
ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง)
23
15
28 ธ.ค. - 10 ม.ค.
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวจริง)
20 - 27
ประกาศรายชื่อ (ตัวสารอง)
12
29
31 มี.ค. - 12 เม.ย.
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวสารอง)
17 - 25
30 ม.ค. - 9 ก.พ.
อบรมและทดสอบ
20 - 30
ทดสอบ
ทดสอบ
9 (เช้า)
30 (เช้า)
ประกาศผลการทดสอบ
24

1-9
15 - 28
ทดสอบ
28 (เช้า)

ประกาศผลการทดสอบ
รับสมัคร

2

มิ.ย.

19

15

ก.ค.

หลักสูตร/ด้าน
2.4 ด้าน Consulting
นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์

ค่าลงทะเบียน จานวน
คน / บาท วันอบรม
4,800
4 วัน

รายละเอียด
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวจริง)
ประกาศรายชื่อ (ตัวสารอง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวสารอง)
อบรมและทดสอบ

พ.ย.
ธ.ค.
ตั้งแต่วันที่
29 พ.ย. - 23 ธ.ค.
28

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.

3. หลักสูตร Advanced จานวน 4 ด้าน ด้านละ 1 รุ่น รุ่นละ 100 คน
3.1 ด้าน Financial and Compliance
6,500
นางวันชุลี สอนมีทอง

5 วัน

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวจริง)
ประกาศรายชื่อ (ตัวสารอง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวสารอง)
อบรมและทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบ

3

มิ.ย.

ตั้งแต่วันที่
12 - 21
26
28 เม.ย. - 8 พ.ค.
11
16 - 24

30 ม.ค. - 6 ก.พ.
8
14 - 23
21 - 26
ทดสอบ
26 (เช้า)

ประกาศผลการทดสอบ

พ.ค.

30 พ.ค. - 4 มิ.ย.
ทดสอบ
10

ตั้งแต่วันที่
23 ม.ค. - 8 ก.พ.
10
15 - 23
27
1-8
13 - 19
ทดสอบ
19 (เช้า)
31

4 (เช้า)
19

ก.ค.

ค่าลงทะเบียน จานวน
คน / บาท วันอบรม
3.2 ด้าน Performance , Operation and Management 6,500
5 วัน
นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์
หลักสูตร/ด้าน

รายละเอียด
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวจริง)
ประกาศรายชื่อ (ตัวสารอง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวสารอง)
อบรมและทดสอบ

3.3 ด้าน Information Technology
นางวันชุลี สอนมีทอง

3,300

2 วัน

ประกาศผลการทดสอบ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวจริง)
ประกาศรายชื่อ (ตัวสารอง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวสารอง)
อบรมและทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบ

4

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
ตั้งแต่วันที่
23 ม.ค. - 7 ก.พ.
9
10 - 20
22
23 ก.พ. - 2 มี.ค.
6 - 12
ทดสอบ
12 (เช้า)
31
ตั้งแต่วันที่
23 ม.ค. - 27 ก.พ.
1
6 - 10
14
16 - 27
30 มี.ค. - 2 เม.ย.
ทดสอบ
2 (เช้า)
19

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

หลักสูตร/ด้าน
3.4 ด้าน Consulting
นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์

ค่าลงทะเบียน จานวน
คน / บาท วันอบรม
7,100
6 วัน

รายละเอียด
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวจริง)
ประกาศรายชื่อ (ตัวสารอง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวสารอง)
อบรมและทดสอบ

4. หลักสูตร Comprehensive จานวน 1 รุ่น รุ่นละ 60 คน

15,000

8 วัน

ประกาศผลการทดสอบ
รับสมัคร

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
ตั้งแต่วันที่
23 ม.ค. - 27 ก.พ.
1
6 - 10
13
14 - 22
20 - 29
ทดสอบ
29 (เช้า)

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

19
ตั้งแต่วันที่
1 ก.พ. - 27 เม.ย.

ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวจริง)
ประกาศรายชื่อ (ตัวสารอง)
ชาระค่าลงทะเบียน (ตัวสารอง)
อบรมและทดสอบ

3
3 - 11
16
18 - 26
29 พ.ค. - 7 มิ.ย.
ทดสอบ
9 (ทั้งวัน)

ประกาศผลการทดสอบ
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หมายเหตุ : 1. ผู้เข้ารับการอบรมกับกรมบัญชีกลาง จะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกในระบบรับสมัครฝึกอบรม (e-registration)
2. หลักสูตร Fundamental และหลักสูตร Intermediate จานวน 4 ด้าน กาหนดจัดอบรมหลักสูตรละ 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน สาหรับการจัดอบรมรุ่นที่ 2 ขอแต่ละหลักสูตร จะพิจารณาเปิดเมื่อมีจานวนผู้สมัคร
ตั้งแต่ 75 คนขึ้นไป โดยจะแจ้งให้รายชื่อตามกาหนดวันประกาศรายชื่อ (ตัวจริง) ของแต่ละหลักสูตร
3. ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมทางระบบ e-registration ในหัวข้อ "ประกาศรายชื่อ" คลิกเลือก "ผู้เข้ารับการอบรม" ตามวันที่กาหนด
4. สถานที่จัดฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

5

5. ผู้มีสิทธิตามรายชื่อที่ประกาศประสงค์จะเข้ารับการอบรม จะต้องพิมพ์เอกสารการชาระเงินจากระบบ e-registration เท่านั้น และนาไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยสามารถเลือก
ชาระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งใน 3 ช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียมเอง ดังนี้
5.1 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ จานวน 10 บาทต่อรายการ
5.2 ATM ในเขตพื้นที่ จานวน 10 บาทต่อรายการ นอกเขตพื้นที่ จานวน 20 บาทต่อรายการ
5.3 ระบบ Internet จานวน 15 บาทต่อรายการ
6. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชาระเงินจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง นางวันชุลี สอนมีทอง นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์ นางสาวนงคราญ แหยมพันธ์ นางสาวอมรมาศ ศรีทาสังศ์
โทร. 0 2127 7000 ต่อ 6609 6603 4956 4954 หรือ 09 7251 1696 08 9131 0547 หรือ add line ID : CGIA โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารที่ทาการชาระเงินผ่านช่องทางใด
ช่องทางหนึ่งมาให้กรมบัญชีกลาง แต่จะต้องเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เพื่อยืนยันการชาระเงินในวันที่เข้ารับการอบรมกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
7. ทุกหลักสูตรจะหยุด 1 วัน สาหรับทบทวนก่อนทดสอบ
8. ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางระบบ e-registration ในหัวข้อ "ประกาศรายชื่อ" คลิกเลือก "ผู้ผ่านการทดสอบ" ตามวันที่กาหนด
9. ท่านสามารถสมัครสมาชิก ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อม ชาระเงินค่าสอบซ่อม ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Personal Computer)
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NoteBook) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (SmartPhone)
10. แผนการฝึกอบรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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แผนการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักสูตร/ด้าน
1. หลักสูตร Fundamental

2. หลักสูตร Intermediate จานวน 4 ด้าน
2.1 ด้าน Financial and Compliance

2.2 ด้าน Performance , Operation and Management

2.3 ด้าน Information Technology

ค่าลงทะเบียน
คน / บาท
350

350

350

350

รับสมัคร
ประกาศรายชือ่
ชาระค่าสอบซ่อม
สอบซ่อม
ประกาศผลการทดสอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
23 ธ.ค. - 4 ม.ค. 20 - 28
9
1
9 - 17
1-8
22 (เช้า)
12 (บ่าย)
6
31

รับสมัคร
ประกาศรายชือ่
ชาระค่าสอบซ่อม
สอบซ่อม
ประกาศผลการทดสอบ
รับสมัคร
ประกาศรายชือ่
ชาระค่าสอบซ่อม
สอบซ่อม
ประกาศผลการทดสอบ
รับสมัคร
ประกาศรายชือ่
ชาระค่าสอบซ่อม
สอบซ่อม
ประกาศผลการทดสอบ

23 ธ.ค. - 4 ม.ค.
1-8
9
14
9 - 17 14 - 22
20 (เช้า) 26 (บ่าย)
6 ก.พ.
4 - 12
17
17 - 25
29 (เช้า)
6
18 - 26
31
31 ม.ค. - 7 ก.พ.
9 (เช้า)
24

รายละเอียด

พ.ย.

1

พ.ค.

มิ.ย.

10

15 - 26
28 (เช้า)
19
6 - 13
16
16 - 24
30 (เช้า)
15

ก.ค.

หลักสูตร/ด้าน
2.4 ด้าน Consulting

3. หลักสูตร Advanced จานวน 4 ด้าน
3.1 ด้าน Financial and Compliance

3.2 ด้าน Performance , Operation and Management

3.3 ด้าน Information Technology

ค่าลงทะเบียน
คน / บาท
350

350

350

350

รายละเอียด

พ.ย.

รับสมัคร
ประกาศรายชือ่
ชาระค่าสอบซ่อม
สอบซ่อม
ประกาศผลการทดสอบ
รับสมัคร
ประกาศรายชือ่
ชาระค่าสอบซ่อม
สอบซ่อม
ประกาศผลการทดสอบ
รับสมัคร
ประกาศรายชือ่
ชาระค่าสอบซ่อม
สอบซ่อม
ประกาศผลการทดสอบ
รับสมัคร
ประกาศรายชือ่
ชาระค่าสอบซ่อม
สอบซ่อม
ประกาศผลการทดสอบ

2

ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
1-9
15
15 - 22
26 (เช้า)
10
23 ก.พ. - 6 มี.ค.
8
8 - 15
19 (เช้า)
31
20 - 24
1
1-8
12 (เช้า)
31
10 - 17
22
22 - 29
2 (เช้า)
19

พ.ค.

มิ.ย.

8 - 18
23
23 - 31
4 (เช้า)
19

ก.ค.

หลักสูตร/ด้าน
3.4 ด้าน Consulting

4. หลักสูตร Comprehensive

ค่าลงทะเบียน
คน / บาท
350

1,200

รายละเอียด

พ.ย.

รับสมัคร
ประกาศรายชือ่
ชาระค่าสอบซ่อม
สอบซ่อม
ประกาศผลการทดสอบ
รับสมัคร
ประกาศรายชือ่
ชาระค่าสอบซ่อม
สอบซ่อม
ประกาศผลการทดสอบ

ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
6 - 13
16
16 - 24
29 (เช้า)

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

19
9 - 19
24
24 พ.ค. - 5 มิ.ย.
9 (ทัง้ วัน)
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หมายเหตุ : 1. ผู้เข้ารับการสอบซ่อมกับกรมบัญชีกลาง จะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกในระบบรับสมัครฝึกอบรม (e-registration)
2. ขอให้ตรวจสอบรายชือ่ ผู้มีสทิ ธิสอบซ่อมทางระบบ e-registration ในหัวข้อ "ประกาศรายชือ่ " คลิกเลือก "ผู้เข้ารับการอบรม" ตามวันที่กาหนด
3. ผู้มีสทิ ธิตามรายชือ่ ที่ประกาศประสงค์จะสอบซ่อม จะต้องพิมพ์เอกสารการชาระเงินจากระบบ e-registration เท่านั้น และนาไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยสามารถเลือก
ชาระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งใน 3 ช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางผู้มีสทิ ธิจะต้องเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียมเอง ดังนี้
3.1 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ จานวน 10 บาทต่อรายการ
3.2 ATM ในเขตพื้นที่ จานวน 10 บาทต่อรายการ นอกเขตพื้นที่ จานวน 20 บาทต่อรายการ
3.3 ระบบ Internet จานวน 15 บาทต่อรายการ
4. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชาระเงินจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง นางสาวกฤตยา ทะโพนชัย นางสาวมัตติกา ดอกพุฒ โทร . 0 2127 7000 ต่อ 6611 6616 หรือ
08 4804 1087 โดยไม่ตอ้ งจัดส่งเอกสารที่ทาการชาระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง มาให้กรมบัญชีกลาง แต่จะต้องเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ เพื่อยืนยันการชาระเงินในวันที่
เข้ารับการสอบซ่อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
5. ขอให้ตรวจสอบรายชือ่ ผู้ผ่านการทดสอบทางระบบ e-registration ในหัวข้อ "ประกาศรายชือ่ " คลิกเลือก "ผู้ผ่านการทดสอบ" ตามวันที่กาหนด
6. ท่านสามารถสมัครสมาชิก ตรวจสอบรายชือ่ ผู้มีสทิ ธิสอบซ่อม ชาระเงินค่าสอบซ่อม ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Personal Computer)
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NoteBook) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (SmartPhone)
7. แผนการสอบซ่อมนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
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คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในภาครัฐ
(Certified Government Internal Auditor - CGIA)
.................................
1. หลักสูตร Fundamental คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.1 เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1.2 ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตร
ต่อเนื่องด้านการตรวจสอบภายใน (ปี 2545 - 2549) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐมืออาชีพ CPGIA ที่กรมบัญชีกลางจัดร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
1.3 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสม่ําเสมอตลอดหลักสูตรระยะเวลาการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
หมายเหตุ : 1) ผู้ที่ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรนี้ คือ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน (ระดับชํานาญการ (ระดับ 7 เดิม) ขึ้นไป) หรือผู้ที่สอบผ่านทุกหมวดวิชาของ
หลักสูตร CPGIA
2) ผู้ที่ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมแต่ต้องเข้ารับการทดสอบหลักสูตรนี้ คือ ผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรต่อเนื่องด้านการตรวจสอบ
ภายในที่กรมบัญชีกลางจัดฝึกอบรม โดยต้องมีหลักฐานแสดงให้กรมบัญชีกลางทราบ
2. หลักสูตร Intermediate จํานวน 4 ด้าน คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2.1 เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2.2 สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Fundamental หรือเป็นผู้ที่ได้รับยกเว้นในการเข้ารับ
การฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตร Fundamental
2.3 สามารถเข้า รับการฝึก อบรมได้อย่า งสม่ํา เสมอตลอดหลัก สูตร ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
หมายเหตุ : ผู้ที่สอบผ่านทุกหมวดวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ
(CPGIA) จะเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน IT และด้าน Consulting

3.หลักสูตร...

-23. หลักสูตร Advanced จํานวน 4 ด้าน คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3.1 เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3.2 สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Fundamental หรือเป็นผู้ที่ได้รับยกเว้นในการเข้ารับ
การฝึกอบรมและสอบหลักสูตร Fundamental และสอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Intermediate
ในด้านที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร Advanced
3.3 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสม่ําเสมอตลอดหลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
หมายเหตุ : ผู้ที่สอบผ่านทุกหมวดวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ
(CPGIA) จะเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน IT และด้าน Consulting
4. หลักสูตร Comprehensive คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4.1 เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
4.2 สอบผ่านหลักสูตร Fundamental หรือเป็นผู้ที่ได้รับยกเว้นในการเข้ารับการฝึกอบรม
และทดสอบหลักสูตร Fundamental และสอบผ่านหลักสูตร Intermediate และหลักสูตร Advanced
4.3 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสม่ําเสมอตลอดหลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

อัตราค่าลงทะเบียน
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในภาครัฐ
(Certified Government Internal Auditor - CGIA)
.................................
1. หลักสูตร Fundamental อัตรา 7,700 บาท/คน (เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
2. หลักสูตร Intermediate จํานวน 4 ด้าน อัตรา 27,800 บาท/คน (สองหมืน่ เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประกอบด้วย
2.1 ด้าน Financial and Compliance อัตรา 6,200 บาท/คน (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)
2.2 ด้าน Performance , Operation and Management อัตรา 9,900 บาท/คน
(เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
2.3 ด้าน Information Technology อัตรา 6,900 บาท/คน (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
2.4 ด้าน Consulting อัตรา 4,800 บาท/คน (สีพ่ นั แปดร้อยบาทถ้วน)
3. หลักสูตร Advanced จํานวน 4 ด้าน อัตรา 23,400 บาท/คน (สองหมื่นสามพันสี่รอ้ ยบาทถ้วน)
ประกอบด้วย
3.1 ด้าน Financial and Compliance อัตรา 6,500 บาท/คน (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3.2 ด้าน Performance , Operation and Management อัตรา 6,500บาท/คน (หกพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)
3.3 ด้าน Information Technology อัตรา 3,300 บาท/คน (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)
3.4 ด้าน Consulting อัตรา 7,100 บาท/คน (เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
4. หลักสูตร Comprehensive อัตรา 15,000 บาท/คน (หนึง่ หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. ค่าลงทะเบียนการจัดการทดสอบ (สอบซ่อม) อัตรา 350 บาท/คน/หลักสูตร (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ยกเว้น หลักสูตร Comprehensive อัตรา 1,200 บาท/คน (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในภาครัฐ
(Certified Government Internal Auditor - CGIA)
ระดับรวบยอด (Comprehensive)
.....................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะการบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน โดยสามารถกําหนดนโยบายงานตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับภารกิจและ
นโยบายของส่วนราชการ รวมทั้งสามารถกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้
หัวข้อวิชา
การบริหาร
สํานักงานตรวจสอบ
๓๐(W ๑๘) ชม.
๑. การวางแผนและ
จัดทําแผนงานสํานักงาน
๑๒ (W ๖) ชม.

วัตถุประสงค์

ขอบเขต

วิธีการ

๑. เพื่อให้ทราบถึง
อํานาจหน้าที่ โครงสร้าง
องค์กร และการกําหนด
นโยบาย รวมทั้งแนวทาง
การบริหารจัดการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๒. เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธ์ศาสตร์ และสามารถ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ
องค์กรให้สอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบ
๓. เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเครื่องมือและ
เทคนิคในการบริหาร
งานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนหลักการบริหาร
ทรัพยากรหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
การจัดทําคู่มือการตรวจสอบ
รวมทั้งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ใน
การบริหารงานหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้

- การกําหนดวัตถุประสงค์
อํานาจหน้าที่และ
โครงสร้างองค์กร
- การกําหนดนโยบาย
และแนวทาง
การตรวจสอบ
- การวางแผนกลยุทธ์
(Strategic Planning)
- เครื่องมือและเทคนิค
ที่ใช้ในการวางแผน
(Planning’s Tools
And Techniques for
The Audit Manager)
- การบริหารทรัพยากร
และคู่มือการตรวจสอบ
- การประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
- การรายงานและ
ติดตามผลการ
ตรวจสอบ

การบรรยาย
อภิปราย
และฝึกปฏิบัติ

วิทยากร

ผู้ทรงคุณจากสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย

-๒หัวข้อวิชา

วัตถุประสงค์

ขอบเขต

วิธีการ

วิทยากร

๒. การควบคุมและ
ประกันคุณภาพ
๑๒(W ๙) ชม.

๑. เพื่อให้ทราบถึง
- Internal Audit
ความหมาย หลักการ
Quality Assessment
และเทคนิ ค การควบคุ ม - CSA Facilitation
และประกันคุณภาพของ - การประเมินผล
งานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน
๒. เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการและวิธีการ
ดําเนินการ รวมทั้ง
การรายงานผลการประกั น
คุ ณ ภาพของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน

การบรรยาย
อภิปราย
และฝึกปฏิบัติ

๑. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์
๒. นายมานิต พาณิชย์กุล

๓. จรรยาบรรณของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
๖(W ๓) ชม.

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
มีความเข้าใจและ
เห็นความสําคัญของ
จรรยาบรรณของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

การบรรยาย
อภิปราย
และฝึกปฏิบัติ

๑. ผศ.ดร.ประวิตร
นิลสุวรรณากุล
๒. ผศ.ดร.ชัยนรินทร์
วีระสถาวณิชย์

การสัมมนา
อภิปราย

๑. กรมบัญชีกลาง และ
๒. บุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องเช่น ค.ต.ป.
ผู้ตรวจราชการ
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น

การสัมมนาและเพิ่มทักษะ
๑๘ชม.
๑. การสัมมนาวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน
และปัญหาใน
การตรวจสอบภายใน
๖ ชม.

จรรยาบรรณของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน - ปัญหางานตรวจสอบ
เรียนรู้ ประสบการณ์และ - ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบภายในกับ
ที่เกิดขึ้นในงานตรวจสอบ หัวหน้าส่วนราชการ
ภายใน
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.)

รายละเอียดหัวข้อวิชาที่จดั อบรม
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(Certified Government Internal Auditor - CGIA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักสูตร
หลักสูตร Fundamental อบรม 8 วัน รวม 48 ช.ม. จานวน 9
1. หลักการพื้นฐานด้านการบัญชี
2. การตรวจสอบภายในภาครัฐ แบ่งการบรรยายเป็น 3 เรื่อง
2.1 องค์กรและระบบงานตรวจสอบภายใน
บรรยาย
2.2 กฎหมายระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
บรรยาย
2.3 ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการปฏิบัตหิ น้าที่ของผูต้ รวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 บรรยาย
3. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูต้ รวจสอบภายใน
4. ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
5. ประเภทการตรวจสอบ
6. การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน แบ่งการบรรยายเป็น 5 เรื่อง
6.1 การวางแผนการปฏิบัตงิ าน
บรรยาย
6.2 การวางแผนการตรวจสอบ
บรรยาย
6.3 การสารวจเบื้องต้นการสอบทานการควบคุมภายในและการทดสอบเพิ่มเติม บรรยาย
6.4 การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล
บรรยาย
6.5 การประเมินความเสีย่ งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
บรรยาย
7. หลักการให้คาปรึกษา
8. เทคนิคเสริมงานตรวจสอบ
9. การบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กร

จานวน/ชม.
วิชา
3
6
3 ชม.
2 ชม.
1 ชม.
3
9
3
15
3
3
3
3
3

ชม.
ชม.
ชม.
ชม.
ชม.

รวม
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3
3
3
48 ชม.

หลักสูตร
หลักสูตร Intermediate จานวน 4 ด้าน
1. ด้าน Financial and Compliance อบรม 6 วัน รวม 36 ช.ม. (W6) จานวน 7 วิชา
1.1 กฎหมายและระเบียบและสวัสดิการภาครัฐ แบ่งการบรรยายเป็น 4 เรื่อง
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
บรรยาย 1
- สิทธิประโยชน์ของข้าราชการและลูกจ้าง
บรรยาย 1
- พ.ร.บ. วิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครอง
บรรยาย 1
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
บรรยาย 1
1.2 การบัญชีตน้ ทุนกิจกรรม
1.3 การจัดการงบประมาณตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
- ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแบบ SPBB
1.4 การตรวจสอบรายงานทางการเงิน
1.5 การบัญชีภาครัฐตามระบบ GFMIS
1.6 การตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
1.7 การตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางการเงินการบัญชี

จานวน/ชม.

6
ชม.
ชม.
ชม.
ชม.

30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที
3
3

6
9
3
6
รวม
36 ชม.
2. ด้าน Performance , Operation and Management อบรม 10 วัน รวม 60 ชม. (W12) จานวน 10 วิชา
2.1 การบริหารพัสดุ
6
2.2 การบริหารองค์กรภาครัฐ แบ่งเป็น 3 เรื่อง
6
- การประเมินความคุ้มค่าตามแนวทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บรรยาย 1 ชม. 30 นาที
- การติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณตามแนวทาง PART ของ สานักงบประมาณ
บรรยาย 1 ชม. 30 นาที
- โครงสร้างพื้นฐานการบริหารงานภาครัฐ
บรรยาย 3 ชม.
- ระบบการให้บริการภาครัฐ
- การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์
ในภาคราชการเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามแนวทาง ก.พ.ร.
2.3 การตรวจสอบการดาเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
6
2.4 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
9(W3)
2.5 เทคนิคการบริหารความเสีย่ ง
15(W6)
2.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
3
2.7 การตรวจสอบการบริหาร
3
2.8 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบ - การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
3
2.9 เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบ - การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
3
2.10 การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
6(W3)
รวม
60 ชม.

-2-

หลักสูตร
3. ด้าน Information Technology อบรม 6.5 วัน รวม 39 ชม. (W9) จานวน 10 วิชา
3.1 ระบบการปฏิบัตกิ าร (Information System Operation)
3.2 การพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ (System Development and Malternance Controls)
3.3 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Systems)
3.4 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3.5 ระบบการสือ่ สารข้อมูล (Data Communication)
3.6 การตรวจสอบวงจรรายจ่าย (Auditing the Expenditure Cycle)
3.7 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ
3.8 พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
3.9 ความรู้เกีย่ วกับกฎหมายด้านการพิทักษ์สิทธิของบุคคล (Data Protection Law)
3.10 การตรวจสอบวงจรรายได้ (Auditing The Revenue Cycle)
รวม
4. ด้าน Consulting อบรม 4 วัน รวม 24 ชม. จานวน 8 วิชา
4.1 เทคนิคการนาเสนอสาหรับที่ปรึกษา
4.2 การวิเคราะห์องค์การและการบริหารจัดการองค์การ
4.3 Competency คืออะไร ?
4.4 กระบวนการสรรหาสมรรถนะของการเป็นที่ปรึกษา
4.5 กระบวนการให้การปรึกษา
4.6 วงจรการให้คาปรึกษา
4.7 การจัดการเชิงกลยุทธ์
4.8 มิตทิ ี่มีความสาคัญในการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ
รวม
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จานวน/ชม.
3
3
9(W6)
3
3
3
6(W9)
3
3
3
39 ชม.
3
3
3
3
3
3
3
3
24 ชม.

หลักสูตร Advanced จานวน 4 ด้าน
1. ด้าน Financial and Compliance อบรม 5 วัน รวม 30 ช.ม.(W9) จานวน 5 วิชา
1.1 การบริหารการเงิน
1.2 Eva : Economic Value Added (กาไรทางเศรษฐศาสาตร์)
1.3 เทคนิคการวิเคราะห์รายงานการเงิน
1.4 เทคนิคการตรวจสอบ
1.5 เทคนิคการวิเคราะห์รายงานการเงิน (Work Shop)

6(W3)
6
6(W6)
6
6
รวม
30 ชม.(W9)
2. ด้าน Performance , Operation and Management อบรม 5 วัน รวม 30 ชม.(W6) จานวน 6 วิชา
2.1 การประเมินผลการดาเนินงาน
15(W6)
2.2 การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจพบการกระทาผิด
3
2.3 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการ
6
2.4 เทคนิคการให้บริการวิชาชีพตรวจสอบ
6
รวม
30 ชม.(W6)
3. ด้าน Information Technology อบรม 2 วัน รวม 12 ชม. จานวน 2 วิชา
3.1 IT Governance
3
3.2 Importanct IT Governance Frameworks and Standards
9
รวม
12 ชม.
4. ด้าน Consulting อบรม 6 วัน รวม 36 ชม. จานวน 10 วิชา
4.1 กระบวนการให้การปรึกษาขัน้ สูง
3
4.2 ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพสาหรับที่ปรึกษา
3
4.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3
4.4 เทคนิคการเป็น Facilitator
3
4.5 การจัดการความรู้
3
4.6 กรณีส่วนร่วมของชุมชน
3
4.7 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ : กระบวนการคิด
6
4.8 เครื่องมือกิจกรรมต่าง ๆ และการนาไปใช้
6
4.9 ทักษะในการสัมภาษณ์และการเขียนรายงาน
3
4.10 การเตรียมการแผนปฏิบัตกิ ารส่วนบุคคล
3
รวม
36 ชม.
หลักสูตร Comprehensive อบรม 7 วัน ศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน จานวน 48 ชม. จานวน 5 วิชา
1. การวางแผนและจัดทาแผนงานสานักงาน
12
2. การควบคุมและประกันคุณภาพ
12
3. การศึกษาดูงานในประเทศ
6
4. สรุปการศึกษาดูงานในประเทศ
6
5. จรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน
6
6. การสัมมนาวิชาชีพการตรวจสอบภายในและปัญหาในการตรวจสอบ
6
รวม
48 ชม.
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เอกสารแนบ 2
แผนการสอบซ่อมใหญ่โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

- รับสมัครสอบซ่อม จานวน 5 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตร Fundamental
2. หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance
3. หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology
4. หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting
5. หลักสูตร Advanced ด้าน Performance , Operation and Management

31 ตุลาคม 2559 (ช่วงบ่าย) - ประกาศรายชือ่ ผูส้ อบซ่อม
31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 - ชาระค่าสอบซ่อมหลักสูตรละ 350 บาท
12 พฤศจิกายน 2559
- สอบซ่อม
ช่วงเช้า ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
1. หลักสูตร Fundamental
2. หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology
3. หลักสูตร Advanced ด้าน Performance , Operation and Management
ช่วงบ่าย ตัง้ แต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

28 พฤศจิกายน 2559

1. หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance
2. หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting
- ประกาศผลการทดสอบ

หมายเหตุ : 1. ผู้เข้ารับการสอบซ่อมกับกรมบัญชีกลาง จะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกในระบบรับสมัครฝึกอบรม (e-registration)
2. ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อมทางระบบ e-registration ในหัวข้อ "ประกาศรายชื่อ" คลิกเลือก "ผู้เข้ารับการอบรม"
3. ผู้สมัครสอบซ่อมตามรายชื่อทีป่ ระกาศ ขอให้จัดพิมพ์เอกสารการชาระเงินค่าสอบซ่อมจากระบบ e-registration เท่านัน้ และนาไป
ชาระเงินทีธ่ นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยสามารถเลือกชาระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึง่ ใน 3 ช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทาง
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียมเอง ดังนี้
3.1 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทัว่ ประเทศ จานวน 10 บาทต่อ/รายการ
3.2 ATM ในเขตพืน้ ที่ จานวน 10 บาทต่อรายการ นอกเขตพืน้ ที่ จานวน 20 บาทต่อรายการ
3.3 ระบบ Internet จานวน 15 บาทต่อรายการ
4. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชาระเงินจากเจ้าหน้าทีข่ องกรมบัญชีกลาง นางสาวกฤตยา ทะโพนชัย นางสาวมัตติกา ดอกพุฒ
โทร. 0 2127 7000 ต่อ 6611 6616 หรือ 08 4804 1087 โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารทีท่ าการชาระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึง่
มาให้กรมบัญชีกลาง แต่จะต้องเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ เพือ่ ยืนยันการชาระเงินในวันทีเ่ ข้ารับการสอบซ่อมกับเจ้าหน้าทีข่ องกรมบัญชีกลาง
5. ท่านสามารถสมัครสมาชิก ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบซ่อม ชาระเงินค่าสอบซ่อม ได้ทกุ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NoteBook) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (SmartPhone)

เอกสารแนบ 3
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration)

ท่านสามารถ Download
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-registration) สาหรับหลักสูตรลงทะเบียนฉบับเต็ม
และคู่มือการชาระเงินกับธนาคารกรุงไทย
ได้จากหน้าจอของระบบ e-registration

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration)
คาชี้แจง
กรมบั ญชีกลางได้พัฒนาระบบรับ สมัค รฝึก อบรมผ่า นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration)
ซึ่งเป็ นระบบที่ออกแบบเพื่อบริ หารจั ดการข้ อมูลผู้ สมัครของกรมบั ญชีกลาง โดยเริ่มตั้ง แต่ก ารรับ สมัคร การ
ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติ การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม และการจัดทาใบแจ้งการชาระเงิน
(ต้องชาระเงินตามกาหนดเวลา) ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้สมัครทุกท่านช่วยตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัว
ประวั ติ ก ารฝึ ก อบรมในโครงการอบรมหลั ก สู ต รประกาศนี ยบั ตรผู้ ตรวจสอบภายในภาครั ฐ (Certified
Government Internal Auditor - CGIA) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพราะหากข้อมูลประวัติส่วนตัวมีข้อผิดพลาด
จะทาให้ใบเสร็จรับเงินผิดพลาดด้วย นอกจากนี้ หากประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตร CGIA มีข้อผิดพลาดจะ
มีผลทาให้ท่านเสียสิทธิในการอบรมบางหลักสูตร
การรับสมัคร
1. ผู้ที่ประสงค์จะทาการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สอบซ่อม หรือสอบซ่อมใหญ่ สามารถสมัครผ่านระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-registration) ตามเวลาทีก่ าหนด (ตามคู่มือ การรับสมัคร)
2. กรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรทางระบบ e-registration
ในหัวข้อ ประกาศรายชื่อ > ผู้เข้ารับการอบรม > ระบุหลักสูตร
การจัดพิมพ์ใบชาระค่าลงทะเบียน
1. กรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรทางระบบ e-registration
ในหัวข้อ ประกาศรายชื่อ > ผู้เข้ารับการอบรม > ระบุหลักสูตร > พิมพ์เอกสารการชาระเงิน (ปุ่มสีฟ้า)
2. นาเอกสารไปชาระเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ภายในวันที่กาหนด โดยสามารถเลือ ก
ช าระเงิน ผ่า นช่อ งทางใดช่อ งทางหนึ่ง ใน 3 ช่อ งทาง ซึ่ง แต่ล ะช่อ งทางผู ้ม ีส ิท ธิจ ะต้อ งเป็น ผู ้ช าระ
ค่าธรรมเนียมเอง ดังนี้
2.1 เคาน์เตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ จานวน 10 บาท/รายการ
2.2 ATM ในเขตพื้นที่ จานวน 10 บาทต่อรายการ นอกเขตพื้นที่ จานวน 20 บาทต่อรายการ
2.3 ระบบ Internet จานวน 15 บาทต่อรายการ
3. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชาระเงินจากเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารที่ทาการ
ชาระเงินผ่า นช่อ งทางใดช่อ งทางหนึ่ง มาให้ก รมบัญ ชีก ลาง แต่จ ะต้อ งเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เพื่อ
ยืนยันการชาระเงินในวันที่เข้าร่วมอบรมฯ กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ
กรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางระบบ e-registration ในหัว ข้อ
ประกาศรายชื่อ > ผู้ผ่านการทดสอบ > ระบุหลักสูตร ตามกาหนดการประกาศผลการทดสอบของแต่ละหลักสูตร
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามข้อมูล ขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง
นางวันชุลี มีสอนทอง , นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์ , นางสาวนงคราญ แหยมพันธ์ , นางสาวอมรมาศ ศรีทาสังค์
โทร. 0 2127 7000 ต่อ 6609 6603

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration)
ผู้เข้ารับการอบรมกับกรมบัญชีกลาง จะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกในระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) แนะนาให้ใช้Browser Google Chorme
, Firefox หรือ Internet
Explorer ตั้งแต่ Version9 ขึ้นไป ในการเข้าระบบโดยเข้าเว็บไซต์ www.cgd.go.th เลือกหัวข้อ “ระบบสมัคร
ฝึกอบรม (e-registration)”

ระบบรับสมัครฝึกอบรม
(e-registration

การสมัครสมาชิก
1. เข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียน คลิกเลือก สมัครสมาชิกตามประเภทผู้ใช้งานดังรูปภาพที่ 1 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ
การแสดงรายละเอียดการสมัครสมาชิก

รูปที่ 1 แสดงประเภทสมาชิก
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน โดยเฉพาะรายการที่แสดงเครื่องหมาย* เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ
แล้วให้คลิกเลือก “ลงทะเบียน” ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลของผู้สมัคร ดังรูปที่ 2 เพื่อลงทะเบียนและจะให้
ท่านยืนยันการลงทะเบียน ดังรูปที่ 3 แสดงการแจ้งเตือนการยืนยันลงทะเบียนให้คลิกปุ่ม “ตกลง”

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ระบบรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration)

รูปที่ 2 แสดงการลงทะเบียน

รูปที่ 3 แสดงการแจ้งเตือนการยืนยันลงทะเบียน

สาหรับผู้ที่เคยสมัครเป็นสมาชิกมาแล้ว สามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้

เอกสารแนบ 4

แบบฟอร์มรับรองผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เพื่อสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ กรมบัญชีกลาง และโรงแรมในกรุงเทพมหานคร
......................................................
คาชี้แจง กรุณากรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล
1. ชื่อ – นามสกุล..................................................................... เพศ.............อายุ............ปี ศาสนา................
2. เลขประจาตัวประชาชน....................................................................................................(ต้องระบุทุกคน)
3. ตาแหน่งปัจจุบัน...........................................................................ระดับ.....................................................
สังกัด (กรม)..................................................................................กระทรวง..............................................
โทรศัพท์........................................................................................โทรสาร................................................
4. ประวัติการศึกษาสูงสุด..............................................................จากสถาบัน..............................................
5. ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อ.....................................................................................
ส่วนที่ 2 คารับรอง
ขอรับรองว่าผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตร Fundamental ทั้งนี้ หากข้อมูลที่กรอก
ข้างต้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ยินดีให้ กรมบัญชีกลางสงวนสิทธิไม่ พิจารณาให้เข้ารับการอบรมตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ .........................................................ผู้สมัคร
(.....................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่.......เดือน.............................พ.ศ. ………….

