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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ งต่ างๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ
หน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน
ยอดเงิน การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ
การใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินงานการบริหารจัดการการงบประมาณ
การเงิน การบั ญ ชี การพัส ดุ ของหน่ ว ยงานในสั งกัดของส่ วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบหลั กฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบของทางราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และ
นโยบายของส่ว นราชการ กาหนดหลั กเกณฑ์ การประเมินความเสี่ ยง การประเมินประสิ ทธิภ าพระบบการ
ควบคุมภายใน และเทคนิควิธีก ารตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการ
ควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล ตั ว เลข
หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้ การตรวจสอบดาเนินไปอย่าง
ถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณ การเงิน พั ส ดุ แ ละ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.3 ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ
และทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้งบประมาณและทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.4 ร่ ว มจั ด ท าเอกสารสรุ ป ผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่ าง ๆ
เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการ
ดาเนินงานและนาไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
1.5 ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความประหยัด
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
1.6 ตรวจสอบรายละเอี ยดงบประมาณรายจ่ ายและการก่ อหนี้ ผู กพั น งบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงานและสนับสนุนอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ประชุมสัมมนา การจัดทางบประมาณ การเงิน เพื่อร่วมกาหนดนโยบายให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้ อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับหมอบหมาย
3.3 ชี้ แ จงข้ อ มู ล เหตุ ผ ลของระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ กฎหมายในการตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญในการตรวจสอบองค์กรให้หน่วยงานรับตรวจเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึกอบรม ให้คาปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วย
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้คาแนะนา
ตอบปั ญหา และชี้ แจง เกี่ ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ ตนมีความรับผิ ดชอบ ในระดั บเบื้ องต้นแก่ หน่ วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบ
ในระดับต้น แก่หน่วยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสู งในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข
หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี พัสดุทรัพย์สินเพื่อให้การตรวจสอบดาเนิน
ไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 ตรวจสอบการและประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน
พัสดุทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต
เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
1.3 จัดทากระดาษทาการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
1.4 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คาแนะนาใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.5 ควบคุม และดูแลการรวบรวมข้อมูล เอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ทางการ
บริ ห ารงบประมาณ การเงิน การบั ญ ชี พั ส ดุ และทรัพ ย์ สิ น และการบริห ารด้ านอื่ น ๆ ของหน่ วยงานต่ างๆ
เพื่อนาไปประกอบการจัดทาแผนการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล
ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ควบคุม ดูแล และจัดทาเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ
ต่างๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผล
การดาเนินงานและนาไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป

1.7 ออกแบบ ประเมิ น และเสนอแนะแนวทางในการปรั บ ปรุ งการวางระบบการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.8 ควบคุมดูแลการตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
1.9 ควบคุมดูแลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผู กพัน
งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กาหนดไว้
1.10 ร่ ว มจั ด ท าคู่ มื อ และเอกสารแนวทางการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน เพื่ อให้
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตรวจสอบภายในเป็นมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.11 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดาเนินการตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2.3 วางแผนการกาหนดแนวทางการออกตรวจสอบประจาปี ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
งบประมาณ เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบ ป้องกันการทุจริต
2.4 วางแผนการควบคุม แนะนา ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกันและให้คาปรึกษาในด้านระเบียบหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
แก่หน่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้ ค าแนะน าในการจั ด วางระบบควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดให้ลดน้อยลง
4.4 ให้คาแนะนาปรึกษา ชี้แจง เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ
ตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรอง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร และปฏิ บั ติ งานด้ า น วิ ช าการ
ตรวจสอบภายใน หรืองานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน
พัสดุทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต
เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
1.2 ควบคุมการออกแบบและการประเมิน ผลความเสี่ ยงของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป
1.3 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คาแนะนา
ในการปฏิบั ติงาน วางโครงการกาหนดหลั กสู ตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึ กอบรม เพื่ อ
ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.4 ควบคุมติดตาม วิเคราะห์และกาหนดแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการบริหารงบประมาณ
การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ รวมทั้งควบคุมดูแลการประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้ ว น และตรงตามกฎระเบี ย บ และหลั กเกณฑ์ การบริห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ภายในอย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ควบคุมติดตาม วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทาเอกสารสรุปผล
การตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่างๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการดาเนินงานและนาไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

1.6 วิเคราะห์ และประมวลผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะต่างๆ
ของหน่วยงานรับตรวจ เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และตรงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่กาหนดไว้
1.7 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และจั ด ท าคู่ มื อ และเอกสารแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ตรวจสอบภายในเป็นมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 พั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบงานการตรวจสอบภายใน เพื่ อให้ เกิดความมั่ นใจว่ า
ระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดาเนินด้านตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ างเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในความ
รับผิดชอบ ในระดับที่ยากมาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ก าหนดแนวทางการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

4.3 ให้คาแนะนาปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่ห น่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ระดับรองและตอบข้อซักถาม ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.4 ส่งเสริมให้องค์กรเห็นความสาคัญของการควบคุมภายในและให้คาแนะนาตอบ
ปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
การปฏิบัติงานดาเนินการอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการจรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ ว นราชการซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะและกาหนดแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ รวมทั้ง
การสอบหาข้อเท็จ จริ งในกรณี ที่มี การทุจริต เพื่ อดูแลการใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กาหนดแนวทางการออกแบบและการประเมินความเสี่ยง
ของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงต่อไป
1.3 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่สาคัญทางงานตรวจสอบภายใน แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.4 เสนอแนะข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง และแนวทางการแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ งาน
ตรวจสอบภายใน เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณานโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิ บั ติ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.5 ควบคุมดูแลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของหน่ วยงานต่างๆ เพื่อให้ การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถู กต้อง ครบถ้วน และตรงตามกฎระเบี ยบ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 วิจัยหรือจัดทาผลงานด้านทางการตรวจสอบสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน
พั สดุ ทรัพย์ สิ น และการบริ ห ารด้านอื่น ๆ เพื่ อให้ น วัต กรรมที่ ได้ รับ การยอมรับ ในระดั บ ประเทศหรือระดั บ
นานาชาติ

1.7 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการกาหนดกลไก
กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.8 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั กยภาพของผู้ ใต้บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ เกิด การพั ฒ นาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการ มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายการควบคุมความเสี่ยงหรือการตรวจสอบภายในระดับท้องถิ่น เพื่ อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัย
และน่ า เชื่ อ ถื อ ไปก าหนดนโยบาย มาตรการ ข้ อ บั งคั บ มาตรฐานหรื อ แนวทางต่ า งๆ ที่ มี คุ ณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญหาที่สาคัญทางในงานตรวจสอบ
ภายใน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งาน เพื่ อ ให้
สอดคล้องและสนับ สนุน ภารกิจของหน่ วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 อ านวยการฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ หรื อ นิ เทศงานให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ใน
สานักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบั ติงานด้านวิชาการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
มาแล้ว ไม่น้ อยกว่า 2 ปี หรื อดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบภายใน หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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