
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน      ตรวจสอบภายใน 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานตรวจสอบป้องกนัการรัว่ไหลเสียหายในการ

ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ของผู้บริหาร  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการตรวจสอบการดําเนินงานการบริหารจดัการการ 

งบประมาณ  การเงิน   การบญัชี   การพสัดุ ของหน่วยงานในสงักดัของส่วนราชการ รวมทัง้ตรวจสอบ 

หลกัฐานเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ถกูต้องตามกฏหมายและระเบียบของทางราชการ ให้สอดคล้องกบั 

แผนงาน   โครงการ  และนโยบายของส่วนราชการ  กําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมิน 

ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน  และเทคนิควิธีการตรวจสอบ  เสนอแนะนโยบายและแนวทางการ 

ตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ 

  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน   3  ระดบั  3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน   4   ระดบั  4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน   5  ระดบั  5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน   6  ระดบั  6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  7  ระดบั   7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง             เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ   

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบัการตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในด้าน 

งบประมาณ  บญัชี  และพสัดุ  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยใกล้ชิด  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  เป็นเจ้าหน้าท่ีขัน้ต้น  ทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยต่าง ๆ  ในด้าน 

งบประมาณ  บญัชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบญัชี  ตรวจสอบหลกัฐาน

เอกสารทางบญัชี  รวมทัง้การควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย  ตรวจสอบการปฏิบติังานพร้อมทัง้หลกัฐาน 

การทําสญัญา  การจดัซือ้พสัดุ  การเบิกจ่าย  การลงบญัชี  การจดัเก็บรักษาพสัดุในคลงัพสัดุ  ตรวจสอบ

การใช้และเก็บรกัษายานพาหนะให้ประหยดัและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบ

รายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ  และการกอ่หนีผู้กพนังบประมาณรายจ่ายซ่ึงรวมถึงเงินยืมและการ

จ่ายเงินทดรองราชการ  ตรวจสอบงบประมาณรายได้รายจ่าย  และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี พาณิชยศาสตร์  หรือทางอื่น 

ท่ี  ก.จ.  กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการตรวจสอบบญัชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฏหมาย  กฎ ระเบียบ  และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง           เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   4 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีค่อนข้างยากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ  

หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

  ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบัการตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  

ในด้านการงบประมาณ    บญัชี  และพสัดุ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง เช่น  

ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานในด้านงบประมาณ  บญัชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการ

คงเหลือให้ตรงตามบญัชี  ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางบญัชี  รวมทัง้การควบคุมเอกสารทางด้านการเงนิ

ด้วย  ตรวจสอบการปฏิบติังานพร้อมทัง้หลกัฐานการทําสญัญา  การจดัซือ้พสัดุ  การเบิกจ่าย   การ

ลงบญัชี  การเก็บรักษาพสัดุในคลงัพสัดุ  ตรวจสอบการใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยดัและ

ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได้รายจ่าย  และการกอ่หนี ้

ผูกพนังบประมาณเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  3  และได้ดํารงตําแหน่ง 

ในระดบั  3   หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังาน

ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ    ในด้านงบประมาณ  บญัชี  และพสัดุ  หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กําหนดเวลา 2 ปี  ให้ลดเป็น 1 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรบั

ตําแหน่งตามข้อ 2 หรือ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างบญัชี  พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นท่ี  

ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 3 แล้ว จะต้อง 

  1.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

  2.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

  3.  มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  5 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ใน

ด้านงบประมาณ บญัชี  และพสัดุ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี  หรือปกครองผู้อยู่

ใต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ียากมาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบั

ตรวจสอบและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบัการตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในด้าน 

งบประมาณ บญัชี และพสัดุ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น ตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของหน่วยงานในด้านงบประมาณ บญัชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตาม

บญัชี  ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางบญัชี รวมทัง้การควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย  ตรวจสอบการ

ปฏิบติังานพร้อมทัง้หลกัฐานการทําสญัญา  การจดัซือ้พสัดุ การเบิกจ่ายการลงบญัชี  การจดัเก็บรักษา

พสัดุในคลงัพสัดุ  ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยดัและถูกต้องตามระเบียบของทาง

ราชการ และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนีผู้กพนังบประมาณรายจ่าย รวมทัง้

เงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทฝึกอบรมและให้คําปรึกษา

แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานใน

หน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน   มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําปรังปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล   และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

 

 

 

/คุณสมบติัเฉพาะ..... 
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- 2 - 

 

 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 3 หรือเจ้าหน้าท่ี 

ตรวจสอบภายใน 4 ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ   ในด้านงบประมาณ 

บญัชีและพสัดุ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี   หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  3  และได้ดํารง 

ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3  หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการ

เกี่ยวกบังานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณ  บญัชี และพสัดุ  หรือ 

งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กําหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบติัเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 4 ข้อ 2 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา 

4. และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

5. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
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ช่ือตําแหน่ง          เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  6 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง   

หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ

ได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณ บญัชี  

และพสัดุ  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือ

ปฏิบติังานตรวจสอบภายในในลกัษณะผู้ ชํานาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงาน

เทียบได้ระดบัเดียวกนั  หรือปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานตรวจสอบภายใน

ท่ียากมากโดยต้องประยกุต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยน

แผนงานเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด ไม่ต้องมีการกาํกบั  ตรวจสอบ  แนะนํา  หรือ

สามารถวางแผนการปฏิบติังานเองและตดัสินใจแก้ไข ปรับเปลี่ยนแผน  หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ี

รับผิดชอบโดยอิสระและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณ  บญัชี  และพสัดุ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น 

ตรวจสอบการปฏิบติังานในด้านงบประมาณ  บญัชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรง 

ตามบญัชี  ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางบญัชี  การทําสญัญา  การจดัซือ้พสัดุ  การเบิกจ่าย การลงบญัชี 

การจดัเก็บรักษาพสัดุในคลงัพสัดุ  ตรวจสอบการใช้และเก็บรกัษายานพาหนะให้ประหยดัและถูกต้อง 

ตามระเบียบของทางราชการ  และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนีผู้กพนั 

งบประมาณรายจ่าย  ซ่ึงรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาและนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ือง 

ต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการ 

กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา

แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 3 หรือเจ้าหน้าท่ี 

ตรวจสอบภายใน 4 ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณ  

บญัชี และพสัดุ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 3 หรือเจ้าหน้าท่ี 

ตรวจสอบภายใน 4 ข้อ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  4  หรือท่ี   ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย

กว่า 4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในด้าน

งบประมาณบญัชี  และพสัดุ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 5 แล้ว จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิมปรบัปรุงนโยบายและแผนงาน 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  7 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

สูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ    ในด้าน 

งบประมาณ บญัชี  และพสัดุ   โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา

จํานวนมาก  หรือปฏิบติังานตรวจสอบภายในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  หรือผู้มีความรู้ความสามารถ

และความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย  

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานตรวจสอบการปฏิบติังาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณ บญัชีและพสัดุท่ียากเป็นพิเศษ  โดยต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ 

ประสบการณ์กบังานท่ีปฏิบติั  เพ่ือกําหนดแนวทางและการจดัทําคําชีแ้จงสําหรับงานท่ีจะทํา  ติดตาม 

วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ  เพ่ือจดัทําข้อเสนอแนะ  โดยปฏิบติังานอิสระ  และต้อง 

ตดัสินใจเกี่ยวกบัการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบติังานให้ครอบคลุมกบัเหตุการณ์ใหม่ ๆ  และแก้ไขปัญหา 

ในงานท่ีรับผิดชอบมากและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบังานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณ  บญัชี  และพสัดุ   โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  

ตรวจสอบการปฏิบติังานในด้านงบประมาณ บญัชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตาม

บญัชี  ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางบญัชี  การทําสญัญา  การจดัซือ้พสัดุ  การเบิกจ่าย  การลงบญัชี  

การจดัเก็บรักษาพสัดุในคลงัพสัดุ   ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยดัและถูกต้องตาม

ระเบียบของทางราชการ และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนีผู้กพนังบประมาณ

รายจ่าย ซ่ึงรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  ฝึกอบรม  

และให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกําหนด

นโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดั  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้วยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้

คําปรึกษาแนะนําปรังปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้วย 
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  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

  1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 3 หรือเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบภายใน 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6  หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  

โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในด้านงบประมาณ  

บญัชี  และพสัดุ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 3 หรือเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบภายใน 4 ข้อ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั  5  หรือท่ี  ก.จ.  เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย

กว่า  4   ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  ในด้าน

งบประมาณบญัชี   และพสัดุ   หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  6  แล้ว  

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่  21  มิถนุายน  2545 

และแก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.จ. ครัง้ท่ี  6/2548  เม่ือวันท่ี  23  มิถุนายน  2548 
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