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สถาบันการตรวจสอบสูงสุดของประเทศไทย และ
สาธารณรัฐประชาชนลาว ได้ร่วมมือกันในโครงการ 
“Support to financial audit for the State Audit  
Organisation of Laos”  ระยะเวลา 2 ปี ในโครงการนี้ 
องค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว  และส�านกังานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ ประเทศไทย มุง่มัน่ทีจ่ะร่วมมอืกันอย่าง
ใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างความ
เชีย่วชาญด้านการตรวจสอบการเงนิ  โดยมเีป้าหมาย
ทีจ่ะพฒันาทกัษะการตรวจสอบเพือ่ให้สามารถปฏิบตัิ
งานได้ตามมาตรฐานสากล การด�าเนนิการดงักล่าวได้
รบัการสนบัสนนุจากกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ
และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน 
 

ใ น ป ี 2560  
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    SAI Laos
องค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ 

สปป.ลาว  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี  
พ.ศ. 2541

             SAI Thailand
ส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ประเทศไทย ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีประสบการณ์ในงาน
ตรวจสอบที่ยาวนาน ก่อตั้งขึ้น

เมื่อปี พ.ศ. 2458

ผู้สนบัสนุน

        TICA
กรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ หน่วยงานภายในก�ากับ
กระทรวงการต่างประเทศ 

ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 
มีหน้าที่ด�าเนินการกิจกรรม

ความช่วยเหลือและการพัฒนา
ของประเทศไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้าน  
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           GIZ 
องค์กรความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศของเยอรมัน เป็นหน่วย
งานด้านการพัฒนาของ

ประเทศเยอรมนี ซึ่งให้การ
สนับสนุนรัฐบาลเยอรมัน

เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน
         

          ASEANSAI
องค์การสถาบันการตรวจ

สอบสูงสุดแห่งอาเซียน 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 
เป็นองค์กรระดับภูมิภาค
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เกิดจากการรวมตัวของ

สถาบันการตรวจสอบสูงสุด
ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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เหตุใดสถาบันการตรวจสอบสูงสุดจึงมีความส�คัญ 
• ในทุก ๆ ประเทศ สถาบันการตรวจสอบสูงสุดมีหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

และรายงานต่อคณะรัฐสภา ดังนั้น รายงานการตรวจสอบของสถาบันการตรวจสอบสูงสุด 
จงึเป็นการรายงานให้ทราบเก่ียวกับการใช้จ่ายเงนิภาษทีีร่ฐับาลได้ใช้จ่ายไปเพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อพลเมืองของตน  เช่น การใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน   การใช้จ่ายในโครงการด้านสุขภาพ 
และการศึกษา เป็นต้น

เหตุใดมาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศจึงมีความส�คัญ
• มาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศเป็นหลกัเกณฑ์ และวิธีการทีส่ถาบนัการตรวจสอบสูงสดุ

ทัว่โลกใช้เพ่ือเสรมิสร้างคุณภาพงานตรวจสอบ  สถาบนัการตรวจสอบสงูสดุจงึมคีวามประสงค์
ในการที่จะท�าให้การตรวจสอบเป็นมาตรฐานในระดับเดียวกันทั่วโลก  และการตรวจสอบส่งผล 
กระทบให้เกิดการปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณในประเทศของตน 

เหตุใดมาตรฐานการตรวจสอบมีความส�คัญต่อผู้ตรวจสอบ 
• ในการตรวจสอบการเงิน ผู้ตรวจสอบจ�าเป็นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญที่จะสามารถ

พจิารณา/วิเคราะห์ได้ว่ารัฐบาลมวีธิกีารใช้จ่ายเงนิงบประมาณอย่างไร  มาตรฐานการตรวจสอบ
ระหว่างประเทศจงึเป็นแนวทางให้ผูต้รวจสอบได้ปฏิบตังิานอย่างเป็นมาตรฐานและจดัท�ารายงาน

การตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ 

ส่ิงท้าทายส�หรับองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐในการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ระหว่างประเทศ 
• มาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศเป็นเรือ่งของวิชาการเฉพาะ ทาง จงึไม่ใช่เรือ่งง่ายในการ

ท�าความเข้าใจและการน�าไปสูก่ารปฏบิติั  ซึง่การจะน�าไปสูก่ารปฏิบติัได้นัน้จงึจ�าเป็นต้องมคีวามรู้
และประสบการณ์ที่เพียงพอทั้งในเรื่องการบัญชีและการตรวจสอบ 

• องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ หรือ INTOSAI ได้พัฒนามาตรฐาน 
การตรวจสอบเป็นภาษาองักฤษ  มาตรฐานดงักล่าวยังไม่ได้มกีารแปลเป็นภาษาลาว  และภาษาองักฤษ
ก็ไม่ใช่ภาษาทีใ่ช้กันอย่างแพร่หลายใน สปป.ลาว  จงึเป็นความยากล�าบากของผูต้รวจสอบในการ
ท�าความเข้าใจกับมาตรฐานนั้น 
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 ที่มาของความคิด  : 

• องค์กรสถาบันการตรวจสอบสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ  
ASEANSAI มุ ่งหวังที่จะเสริมสร้างองค์กรและทักษะการตรวจสอบ 
ให้กับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ  ASEANSAI ได้จัดการฝึกอบรม
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การตรวจสอบการเงิน และการน�า
มาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศมาปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพ่ือออกแบบและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม รวมทัง้การเสริมสร้างทกัษะในการท�าหน้าที ่
ของวิทยากรหรือผู้สอน

• องค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว เป็นหนึ่งในสถาบันการตรวจสอบสูงสุดที่เพิ่งก่อต้ังใหม่ 
ในภูมิภาคอาเซียน  จึงท�าให้ผู้ตรวจสอบ  รวมทั้งวิทยากรหรือผู้สอนขององค์กรตรวจสอบ 
แห่งรัฐ สปป. ลาว ยังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบการเงินที่ยังไม่มากพอในการที่จะ 
น�ามาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ในปัจจุบัน การฝึก
อบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดย ASEANSAI ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  แต่เนื่องจาก
ผู้ตรวจสอบขององค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว ไม่คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ จึงท�าให้มี
ข้อจ�ากัดและไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ ASEANSAI  

• สตง. ไทย มผีูต้รวจสอบทีม่ปีระสบการณ์  และได้รบัการฝึกอบรม โดยเฉพาะด้านการออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม รวมทัง้มทีกัษะในการท�าหน้าทีเ่ป็นวิทยากรหรอืผูส้อน   นอกจาก
นี้ สตง. ไทย ยังมีประสบการณ์ในการน�ามาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศมาใช้ในการ
ปฏิบตัใินงานตรวจสอบ   รวมทัง้ผูต้รวจสอบทีม่ปีระสบการณ์ดงักล่าวยังเป็นวทิยากรหรอืผูส้อน 
ในการฝึกอบรมและการอบรมเชิงปฏิบัติการของ ASEANSAI อีกด้วย  

• สตง. ไทย ได้แปลมาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศเป็นภาษาไทยแล้ว จึงเป็นประโยชน ์
ต่อการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง สตง. ไทย และองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว 
ในการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะในการตรวจสอบและการน�ามาตรฐานการตรวจสอบ
ระหว่างประเทศมาปฏิบัติ  และที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือภาษาไทยและภาษาลาวมีความ 
ใกล้เคียงกันมาก  ในการท�างานร่วมกันจึงสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่าย

องค์กรที่มีประสบการณ์ช่วยสนับสนุนองค์กร 
ที่มีประสบการณ์น้อย 
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ASEANSAI 
Course Design and Development and 

Instructor’s Techniques Workshop

ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และเทคนิค
การท�าหน้าที่วิทยากรหรือผู้สอน จัดโดย ASEANSAI เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 

เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย   
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จุดเริ่มต้น 
ความร่วมมือสามฝ่าย 

 เมื่อปี 2558 สตง.ไทย และองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป.ลาว มีแนวคิดที่จะท�างานร่วมกัน
เพ่ือพฒันาความรูแ้ละเสริมสร้างทกัษะการตรวจสอบการเงนิให้กับองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป.ลาว 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีและต่อมาได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ 
ต่างประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และเป็นจุดเร่ิมต้นที่ 3 ประเทศได ้
ร่วมมือกันภายใต้เป้าหมายเดียวกัน “ความร่วมมือสามฝ่าย ลาว – ไทย – เยอรมัน”

 ในทีมงานมีผู้ร่วมงานที่มาจากต่างองค์กร และได้ร่วมกันพิจารณาก�าหนดคณะกรรมการ
ก�ากับและติดตามโครงการ การจัดท�าแผนการท�างานโครงการ  กรอบเวลาพร้อมทั้งงบประมาณ และ
ระบบติดตามและประเมินผล
 

 เพ่ือให้แผนงานโครงการที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 2 ปีสามารถด�าเนินการไปจนกระทั่ง
ประสบผลส�าเร็จได้นั้น  ได้มีการจัดต้ังทีมผู้ประสานจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ทั้งจากองค์กร 
ตรวจสอบแห่งรัฐ สปป.ลาว สตง. ไทย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน   ทีมผู้ประสานดังกล่าวได้วางแผน  ก�ากบัและตดิตามการด�าเนินกจิกรรม
ต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้แผนงานโครงการ

Lao-Thai-German 
Trilateral Cooperation
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เป้าหมาย  
ของความร่วมมอืสามฝ่าย 

องค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป.ลาว 
ต้องการเสริมสร้างความสามารถด้าน
การตรวจสอบการเงินโดย

1. เสริมสร้างทักษะในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร    
รวมท้ังเสริมสร้างทักษะในการท�าหน้าที่วิทยากรหรือผู้สอน

อย่างมืออาชีพ 

2. เสริมสร้างทักษะทักษะของผู้ตรวจสอบการเงินระดับต้น 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบการเงินให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศ

3. เสรมิสร้างทกัษะทกัษะของเจ้าหน้าที่
สถาบันการฝึกอบรมเก่ียวกับการ
วางแผนและการบริหารจัดการงาน
ฝึกอบรมให้ประสบผลส�าเร็จ
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กิจกรรมโครงการ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการตรวจสอบการเงิน  
5 หลักสูตรโดยวิทยากรหรือผู้สอนขององค์กรตรวจสอบ 

แห่งรัฐ สปป.ลาว

จัดการฝึกอบรมการตรวจสอบการเงินทั้ง 5 หลักสูตรโดย
วิทยากรขององค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว

องค์กรตรวจสอบแห่งรฐั สปป. ลาว จ�านวน 4 คน ร่วมฝึกปฎบิตังาน
กับสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน (เดิมคือ สพข.) สตง. ไทย

ประเมินความจ�าเป็นของการฝึกอบรม

จัดการฝึกอบรมการท�าหน้าที่วิทยากรขององค์กรตรวจสอบ 
แห่งรัฐ สปป. ลาว

   ISSAI
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    กิจกรรมโครงการ

สรปุสิ่งที่จ�าเป็น/ต้องการในการฝึกอบรมผูต้รวจสอบและวิทยากร

จัดอบรมเป็นภาษาลาวจ�านวน 5 หลักสูตร ส�าหรับหลักสูตรการ
ตรวจสอบการเงิรระดับต้น ได้แก ่

• การบัญชีเบื้องต้น
• การวางแผนการตรวจสอบ 
• การรวบรวมหลักฐาน
• การด�าเนินการตรวจสอบ 
• การสรุปข้อตรวจพบ และการรายงาน

วิทยากรขององค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว 9 คน

• คู่มอืขัน้ตอนการบรหิารจดัการสถาบนัฝึกอบรม 

• เอกสารส�าหรับผู้เข้าอบรม  • สื่อน�าเสนอต่างๆ

ผู้ตรวจสอบการเงินระดับต้นขององค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว จ�านวน 30 คน หลักสูตรประกอบด้วย
เอกสาร ได้แก่
• คู่มือวิทยากร                
 

• เช่น กิจกรรมพร้อมค�าอธิบาย แบบฝึกหัด กรณีศึกษาและค�าแนะน�าค�าตอบ

11

   ISSAI
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เสีย
งส
ะท้อ

น 

จา
กอ

งค
์กร

ตร
วจ
สอ

บแ
ห่ง
รัฐ
 ส
ปป

.ลา
ว  

ก่อนที่จะเ ร่ิมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม   
เราได้ท�าแบบส�ารวจและสัมภาษณ์ผู้ตรวจสอบ
และเจ้าหน้าที่สถาบันการฝึกอบรมมากกว่า  
50 คน เพื่อประเมินความจ�าเป็นในการฝึกอบรม
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติ
งานตรวจสอบ หรือจัดการฝึกอบรมให้กับ 
ผู้ตรวจสอบ จากการประเมินความจ�าเป็นเราจึง
สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึก
อบรมส�าหรับผู้ตรวจสอบการเงินระดับต้นได้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
วิทยากรองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว กล่าว 

 

 เรีย
นรู้ท

ักษะใ
หม่ ๆ

 

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ
การเงินที่จัดท�าข้ึนใหม่นี้ได้จัดท�าเป็นภาษาลาว  
ซึ่งได้อธิบายบทบาทของผู้ตรวจสอบและวิธกีาร
น�ามาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศมาใช้ใน
การปฏิบติังานในแต่ละขัน้ตอนของงานตรวจสอบ 
รวมทั้งมีตัวอย่างงานตรวจสอบของ สปป.ลาว 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการตรวจสอบการเงินระดับต้นกล่าว 

การอ
อกแบบ

หลัก
สูต

รส�า
หรับส

ภาพ
แวด

ล้อ
มขอ

ง ส
ปป

.ลา
ว
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 เรีย
นรู้ท

ักษะใ
หม่ ๆ

 

จากการอภิปรายกับผูเ้ชีย่วชาญ สตง. ไทย เราได้
เรียนรู้การระบุข้อตรวจพบ การเขียนข้อสรุปและ 
ข้อเสนอแนะโดยใช้ทฤษฎีก้างปลา 
วิทยากรองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป.ลาว กล่าว 

13

เราได้เรียนรู้ทักษะการท�าหน้าที่วิทยากรหรือ 
ผู้สอนใหม่ ๆ ในการด�าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ ที่ ให ้ผู ้ เข ้ารับการอบรมมีส่วนร่วม และ
ระหว่างด�าเนินการฝึกอบรม เรามีความมั่นใจว่า
ได้ท�าหน้าที่วิทยากรหรือผู้สอนอย่างมืออาชีพ
เพราะได้รับค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ  สตง. ไทย 
วิทยากรองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป.ลาว กล่าว 
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เสียงสะท้อน 
จาก สตง. ไทย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการแบ่งปันความรู้ ใน
เรือ่งของมาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศ 
จากประสบการณ์ในการอภิปรายกับวิทยากร
หรือผู้สอน รวมทั้งผู้ตรวจสอบการเงินระดับต้น
ขององค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว 
ผู้เชี่ยวชาญจาก สตง. ไทย กล่าว 

การท�างานร่วมกับองค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ 
สปป.ลาวได้พัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้ที่
มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ทั้งนี้เราได้เรียนรู้การ
ท�างานเป็นทีม และการพัฒนาแนวคิดอย่าง
สร้างสรรค์ในเชงิบวกพ่ือการแก้ปัญหาและตัดสนิ
ใจ จากความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรนี้ ท�าให้เรา
รูส้กึว่าเราสามารถด�าเนนิโครงการความร่วมมอื
ใหม่อื่น ๆ ได้
ผู้เชี่ยวชาญจาก สตง. ไทย กล่าว
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เสียงจากอาเซียน  
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

15

เพื่อสร้างศักยภาพและส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียนด้วยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 

ภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์
ของ ASEANSAI  



16

ทมีผูป้ระสานงาน ซึง่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานทีม่ส่ีวนร่วมในโครงการความร่วมมอื โดยปกติจะหารือ
กันเก่ียวกับผลส�าเรจ็ของทกุกิจกรรม  อกีทัง้ทมียังได้ช่วยกันระดมความคิดในการปรบัปรุงการจดัการ
กิจกรรมถัดไป  การสื่อสารใช้อีเมล์และการรับส่งข้อความผ่านกลุ่มออนไลน์

ด้วยวิธีการดังกล่าว ทีมผู้ประสานงานได้เรียนรู้แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการ เช่น การ
ก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน  การจัดเตรียมค�าของบประมาณเพื่อด�าเนินกิจกรรม 
การบริหารเวลาที่ดี การติดตามแผนการปฏิบัติงาน 
 
นอกจากนีท้มีงานยังได้เรยีนรูก้ระบวนการออกแบบทีใ่ห้ความส�าคัญกับผลส�าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน  
เมือ่ประสบการณ์ของทมีผูป้ระสานงานมมีากขึน้ ก็ท�าให้การบรหิารโครงการบนความแตกต่างของช้อก�าหนด
ของผูร่้วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  กันง่ายขึน้ด้วย 

ร่วมงาน   
ร่วมสร้างความส�เร็จ 

16
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ระหว่างการประชุม หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม การฝึกอบรม
โมดูล 1 และ 2 ให้กับผู้ตรวจสอบการเงินระดับต้นจ�านวน 
30 คน เราได้บนัทกึจากผลการประเมนิผูเ้ข้ารับการฝึอบรม 
และจากรายงานจากผูเ้ชีย่วชาญว่า ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม
จ�าเป็นต้องได้รับความรู้เกียวกับบัญชีเพ่ือได้รับประโยชน์
จากการฝึกอบรมได้มากขึน้  เราจงึได้น�าประเดน็ดงักล่าว
เสนอต่อคณะกรรมการก�ากับและติดตามโครงการ
เพ่ือขออนุมัติกิจกรรมออกและอบรมหลักสูตรบัญชี
พื้นฐานเพ่ิมเติมให้กับผู ้ตรวจสอบการเงินระดับต้น   
ผู้ประสานงานกล่าว 
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• องค์กรตรวจสอบแห่งรฐั สปป.ลาว มผีูต้รวจสอบมากกว่า 300 คน  และผูต้รวจสอบการเงนิระดบัต้น 
จ�านวน 30 คน ได้รับการอบรมในโครงการความร่วมมือนี้ 

• เพื่อพัฒนาทักษะการตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบ สถาบันฝึกอบรม จะต้องปรับปรุงโดย   
 1.   การจัดฝึกอบรมการตรวจสอบการเงินให้กับผู้ตรวจสอบทุกคน 

 2.  การจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรหรือผู้สอนด้านการตรวจสอบการเงินเพิ่มเติม  
 ด�าเนินการโดยวิทยากร 9 คน ที่เพิ่งผ่านการฝึกอบรม และด�าเนินการโดยมีการสนับสนุน 
 จาก สตง. ไทย
 3.  ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการตรวจสอบการเงินให้กับระดับหัวหน้าทีมตรวจสอบ 
 หรือระดับผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ
 4 .      การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ ASEANSAI  
 และประเทศสมาชกิในการน�ามาตรฐานการตรวจสอบระหว่างประเทศมาปฏบิติัการฝึกอบรม 
 วิทยากรหรือผู้สอนในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

18

  ก้าวต่อไปข้างหน้า  
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เทคนคิในการจัดฝึกอบรมใหม่ ๆ  มคีวามส�าคัญ
ต่อสถาบันฝึกอบรมขององค์กรตรวจสอบแห่ง
รัฐ สปป. ลาว  ที่ต้องมีวิธีการ และมีข้อมูลของ
รายการที่ต้องท�าในการจัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และการประสานงานกับวิทยากร
หรือผู้สอน (ข้อมูลของรายการต้องท�า เช่น 
หนังสือเชิญ ก�าหนดการ รายชื่อผู้เข้ารับการ
อบรม เอกสารการฝึกอบรม ที่พัก อาหาร) วิธี
การดงักล่าวจะเป็นสิง่ก�าหนดบทบาทและความ
รบัผดิชอบของเจ้าหน้าทีส่ถาบนัฝึกอบรมฯ และ
วิทยากรหรือผู้สอน  

19

การเรียนรู้
แนวทางในการจัดการ 



หนงัสอืเล่มนีจ้ะส�าเรจ็ไม่ได้ หากไม่ได้รับค�าแนะน�าและการสนบัสนนุจากทมีผูเ้ชีย่วชาญ 
วิทยากร ผูต้รวจสอบ และผูป้ระสานงานขององค์กรตรวจสอบแห่งรฐั สปป,ลาว และ สตง. ไทย  

จงึขอขอบคุณทกุท่านเป็นอย่างสงูส�าหรบัความมุง่มัน่ และสนบัสนนุทีเ่ป็นส่วนหนึง่
ของเรือ่งราวความส�าเรจ็นี้


