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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

ตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่ วกับ
การตรวจสอบการปฏิบัตขิ องหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมที่สังกัด ในดานงบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมทัง้
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย
การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัด
และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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นักตรวจสอบภายใน 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีย่ ากพอสมควรเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัตหิ นาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดลอง
ราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน
ดวย ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญาการจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี
การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบประมาณและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบงบประมาณรายได รายจาย และเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภท และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
1. มีความรูความสามารถในงานตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกีย่ วกับงานตรวจสอบภายในโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให
ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางดานการเงินดวย ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุใน
คลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได รายจาย และการกอหนี้ผูกพันงบประมาณเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภท เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝก
ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งใน
บางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรอง
ราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน
ดวย ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การ
จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการและตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจายรวมทัง้ เงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ศึกษา คนควา
วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานตรวจสอบภายใน เผยแพรผลงานทางดานตรวจสอบภายใน ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 และไดดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาระดับ 3
หรือเทียบเทามาแลวไมนอ ยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตั ินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบภายในนอยมาก และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานฐานะผูชํานาญการในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการตรวจสอบภายใน
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานงบประมาณ บัญชี
ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การทําสัญญา
การจัดซื้อ พัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษา
ยานพาหนะใหประหยัด และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจาย
และการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท ศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยทางดานตรวจสอบภายใน เปนตน
เผยแพรผลงานทางดานตรวจสอบภายใน ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายใน จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนกั ศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักตรวจสอบภายใน 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตั ิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานตรวจสอบภายใน
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานตรวจสอบภายใน ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุ ม ตรวจสอบ ให คํา ปรึก ษาแนะนํ า ปรั บ ปรุ ง แก ไข ติ ดตามประเมิน ผล และแก ไ ขปญ หา
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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ชื่อตําแหนง

นักตรวจสอบภายใน 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานตรวจสอบภายใน ที่มขี อบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดย
ตองปรับเปลีย่ นแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิ ธีการใหมๆ มาใช ในการปฏิ บั ติงาน ตลอดจนแก ไ ขปญหาและตัดสิ นใจในงานที่รั บ ผิดชอบใหสํา เร็จ ตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานตรวจสอบ
ภายในสูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิด
การพัฒนาเทคนิควิธีการในงานตรวจสอบภายในใหมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา วิเคราะห
หรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอ เสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น
สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ศึกษา คนควา หาวิธีการใน
การแกไขปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมอื เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548
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ชื่อตําแหนง

นักตรวจสอบภายใน 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานตรวจสอบภายในที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบภายใน โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทีต่ อ งใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานตรวจสอบ
ภายใน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงาน
ตรวจสอบภายใน ปฏิบตั ิงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมทเี่ ปนประโยชนตองานตรวจสอบ
ภายใน ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัตทิ างดานตรวจสอบภายใน ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มคี วาม
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากทางดานตรวจสอบภายใน และแนวทางแกไขปญหา ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการดานตรวจสอบภายใน และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานตรวจสอบภายใน เปนตน ใหการบริการและ
เผยแพรความรูทางดานตรวจสอบภายใน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงั กัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิ านดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตั ิ
ราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักตรวจสอบภายใน 3 หรือนักตรวจสอบภายใน 4 หรือ
นักตรวจสอบภายใน 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักตรวจสอบภายใน 8 แลว
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานตรวจสอบภายในแกหนวยงาน
ที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานตรวจสอบภายใน แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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