
 
ตารางการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน  

ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  รุ่นที่ 1 

                   เวลา 
   วัน/เดือน/ป ี

7.30 – 
9.00 น. 

9.00 – 9.30 น. 9.30 – 10.00 น. 10.00 – 12.00 น. 12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.30 น. 17.00 – 
18.30 น. 

19.00 – 20.00 น. 

วันท่ี 20 มกราคม 2563 ลงทะเบียน 
และ 

รายงานตัว 

พิธีเปิด 
การอบรม 

ทิศทาง 
การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน  

(รักษาการ 
ผอ.ตสน.) 

ความรู้เกี่ยวกับระบบ 
ARS (Action Plan 
Report System) 
และการน าข้อมูล 
เข้าในระบบ ARS 

(กพร.สพฐ.) 

พัก 
รับประทาน

อาหาร 
กลางวัน 

เทคนิคการตรวจสอบ 
ด าเนินงาน  

ประเด็นข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด 

สพฐ. และข้อเสนอแนะ 
แนวทางการแก้ไข 

(สตง.) 

พัก 
รับประทาน
อาหารเย็น 

สัมมนาแลกเปลี่ยน
แนวคิดการพัฒนา

เครือข่าย 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

(สพท.) 
 

วันท่ี 21 มกราคม 2563 8.30 – 10.00 น. 10.30 -12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 15.00 น.  
แนวทางการรายงาน 

ผลการตรวจสอบการเงิน  
การบัญชี ประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ตสน.สพฐ.) 

 

แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ตสน.สพฐ.) 
 

แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ตสน.สพฐ.) 

น าเสนอแนวคิดการพัฒนา
เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
(ตสน.สพท.) 

ปิด 
การอบรม 

 

หมายเหตุ เวลา 10.30 -10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 17.00 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
  ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
  ทั้งนี้ ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 



 
ตารางการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน  

ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  รุ่นที่ 2 

                   เวลา 
   วัน/เดือน/ป ี

7.30 – 
9.00 น. 

9.00 – 9.30 น. 9.30 – 10.00 น. 10.00 – 12.00 น. 12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.30 น. 17.00 – 
18.30 น. 

19.00 – 20.00 น. 

วันท่ี 27 มกราคม 2563 ลงทะเบียน 
และ 

รายงานตัว 

พิธีเปิด 
การอบรม 

ทิศทาง 
การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน  

(รักษาการ 
ผอ.ตสน.) 

ความรู้เกี่ยวกับระบบ 
ARS (Action Plan 
Report System) 
และการน าข้อมูล 
เข้าในระบบ ARS 

(กพร.สพฐ.) 

พัก 
รับประทาน

อาหาร 
กลางวัน 

เทคนิคการตรวจสอบ 
ด าเนินงาน  

ประเด็นข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด 

สพฐ. และข้อเสนอแนะ 
แนวทางการแก้ไข 

(สตง.) 

พัก 
รับประทาน
อาหารเย็น 

สัมมนาแลกเปลี่ยน
แนวคิดการพัฒนา

เครือข่าย 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

(สพท.) 
 

วันท่ี 28 มกราคม 2563 8.30 – 10.00 น. 10.30 -12.00 น. 13.00 – 15.00 น. 15.00 น.  
แนวทางการรายงาน 

ผลการตรวจสอบการเงิน  
การบัญชี ประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ตสน.สพฐ.) 

 

แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

ของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ตสน.สพฐ.) 
 

แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ตสน.สพฐ.) 

น าเสนอแนวคิดการพัฒนา
เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
(ตสน.สพท.) 

ปิด 
การอบรม 

 

หมายเหตุ เวลา 10.30 -10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 17.00 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
  ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
  ทั้งนี้ ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


