มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

ตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
หนวยงานตางๆ ภายในอบต. ที่สังกัดในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทัง้ ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัด
เก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช และเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัด และถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของชื่อและระดับของตําแหนง
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขัน้ ตนเกีย่ วกับการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตาง ๆ ในดาน งบ
ประมาณ บัญชีและพัสดุ ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ มอบ
หมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน ทําหนาทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตาง ๆ ในดาน งบ
ประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทางบัญชี รวมทัง้ การควบคุมเอกสารทางการเงินดวย ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมทั้งหลักฐานการทํา
สัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและ
รักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบ
ประมาณ และการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ ตรวจ
สอบงบประมาณรายได รายจายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร หรือทางอืน่ ที่
ก.อบต.กําหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ากว
ํ านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร หรือทางอืน่ ที่
ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการตรวจสอบบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 4

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบคุณภาพ
ของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตาง ๆ ในดาน
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูบ งั คับ
อยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตอง
มีผูกากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ใน
ดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตาม
บัญชี ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารทางบัญชี รวมทัง้ การควบคุมเอกสารทางดานการเงินดวย ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานพรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การเก็บรักษา
พัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายไดรายจาย และการกอหนี้ผูกพันงบประมาณเงินนอกงบ
ประมาณทุกประเภท ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาปละชี้
แจงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 3 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ตรวจ
สอบภายใน 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินผลเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตาง ๆ ในดาน
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ต
บังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บ
ตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดาน
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
งานของหนวยงานในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทัง้ การควบคุมเอกสารทางการเงินดวย ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
พรอมทั้งหลักฐานการทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง
พัสดุ ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และ
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย รวมทั้งเงินยืมและการ
จายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ
งานแกเจัาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่
อื่นทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติด
ตามประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 3 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 3 และไดดํารง
ตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบ
ประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก
พอสมควร หรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูมีความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตาม
บัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การ
จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการ และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิด
ชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะ
นํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 3 และไดดํารง
ตําแหนงระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 3 และไดดํารง
ตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูท างคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Speadsheet)

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหนวยงานตาง ๆ ในดาน
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก
หรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในลักษณะผูชํานาญการพิเศษ หรือผูมีความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ
ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจ
สอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษา
พัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายซึ่งรวมถึง
เงินยืมและการจายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะ
นําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิด
ชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะ
นํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 3 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 3 และไดดํารง
ตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ บัญชีและพัสดุ หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 แลว จะตองมี
ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

