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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน      ตรวจสอบภายใน 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
           สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกบั 
การตรวจสอบการปฏิบัตขิองหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมที่สังกัด ในดานงบประมาณ บัญชี และพัสด ุรวมทัง้
ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางการบัญช ีการเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย  
การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลงัพัสดุ ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัด  
และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 

 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ 

หลายอยาง เชน ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บญัชี ตรวจสอบยอดเงินทดลอง
ราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน
ดวย ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญาการจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญช ี 
การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลงัพัสดุ ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถกูตองตาม
ระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบประมาณและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย 
ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบงบประมาณรายได รายจาย และเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภท และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
         6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
   ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากเกีย่วกับงานตรวจสอบภายในโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให
ตรงตามบัญช ีตรวจสอบหลกัฐานเอกสารทางบัญช ีรวมทั้งการควบคุมเอกสารทางดานการเงินดวย ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุใน
คลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรกัษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได รายจาย และการกอหน้ีผูกพันงบประมาณเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
            1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
            2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้   
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัตรวจสอบภายใน 3 แลว จะตอง  
          1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
          2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
             

 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่คอนขางยากมาก โดยใชความคดิริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบตัิหรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานงบประมาณ บัญช ีตรวจสอบยอดเงินทดรอง 
ราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน
ดวย ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญช ีการ
จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถกูตองตาม
ระเบียบของทางราชการและตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหน้ีผูกพันงบประมาณ
รายจายรวมทัง้เงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ศึกษา คนควา  
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานตรวจสอบภายใน เผยแพรผลงานทางดานตรวจสอบภายใน ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ   

 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบภายในนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานฐานะผูชํานาญการในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการตรวจสอบภายใน 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานงบประมาณ บัญชี 
ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลอืใหตรงตามบญัชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การทําสัญญา 
การจัดซื้อ พัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรกัษา
ยานพาหนะใหประหยัด และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจาย 
และการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจาย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอก
งบประมาณทกุประเภท ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยทางดานตรวจสอบภายใน เปนตน 
เผยแพรผลงานทางดานตรวจสอบภายใน ทําความเหน็ สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายใน จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตังิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนกัศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ 
นักตรวจสอบภายใน 5  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ 
นักตรวจสอบภายใน 5  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัตรวจสอบภายใน 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ     

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานตรวจสอบภายใน
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานตรวจสอบภายใน ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ          

นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ 
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 6 แลว จะตองมีความสามารถ 
ในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู 
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานตรวจสอบภายใน ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทาํงานยุงยากซับซอนมาก โดย
ตองปรับเปลีย่นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน  ตลอดจนกํากับ 
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานตรวจสอบ
ภายในสูงมากเปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกดิ
การพัฒนาเทคนิควธิีการในงานตรวจสอบภายในใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห 
หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ควบคมุตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําความเห็น   
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ศึกษา คนควา หาวิธีการใน
การแกไขปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
                                                                                                                          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ         
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง 
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                   
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ         
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน       
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานตรวจสอบภายในที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานตรวจสอบ
ภายใน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
ตรวจสอบภายใน ปฏิบตัิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมทีเ่ปนประโยชนตองานตรวจสอบ
ภายใน ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวจัิยเพ่ือวางหลกัเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนด
วิธีการและระเบียบปฏบิัตทิางดานตรวจสอบภายใน ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาที่มีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานตรวจสอบภายใน และแนวทางแกไขปญหา  ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานตรวจสอบภายใน และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานตรวจสอบภายใน เปนตน ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานตรวจสอบภายใน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบนัหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆเกี่ยวกบังานตรวจสอบภายในทั้งในและตางประเทศ  และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ                                  

          ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ 
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                           

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ 
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานตรวจสอบภายในแกหนวยงาน
ที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานตรวจสอบภายใน แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
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