ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล วิ จัย พั ฒนามาตรฐานงานด้านตรวจสอบภายใน อาทิ ตรวจสอบป้องกันการรั่ วไหล
เสียหายในการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะที่ เป็ นเครื่ องมื อของผู้ บริ หาร ตรวจสอบการด าเนิ นงาน การบริ ห ารจั ด การ
การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมให้
สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม กาหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิค
วิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับเชี่ยวชาญ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบภายใน การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน
การทาสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่าง
ถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณ
และทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.3 จัดทารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบ
การวางระบบ พัฒนาระบบ พัฒนามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานด้านตรวจสอบภายใน
เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริ หารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้าน
ตรวจสอบภายใน
3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
ในกระบวนการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับ งานด้านตรวจสอบภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับ ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สาหรับ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
4.2 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการบั ญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ในวิชาการตรวจสอบบัญชี
1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน นโยบาย พร้อมทั้งระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในด้านตรวจสอบ
ภายใน ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก
ปฏิบตั ิงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในด้านตรวจสอบภายใน
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในงาน
ด้านตรวจสอบภายในที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้ ค าปรึ กษา เสนอแนะแนวทางการด าเนิ นงาน การจัดท าแผนงานและโครงการ
ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงานต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายใน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่ าง เพื่ อให้ การด าเนิ นงานของหน่ วยงานเกิ ดความเชื่ อมโยง สอดคล้ องกั บเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข
หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบ
ดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
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1.4 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ ของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต เพื่อ
ดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.5 ออกแบบและประเมินความเกี่ยวข้องการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสานัก
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป
1.6 จั ด ท ากระดาษท าการตรวจสอบ เพื่ อ เสนอข้ อ ตรวจพบและข้ อ เสนอแนะให้
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์
แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพ
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการวางระบบ พัฒนาระบบ
พัฒนามาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านตรวจสอบภายใน
3.2 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการในงานด้านตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ รูปแบบ แนวทาง เทคนิ ค
ในการปฏิบัติงานในงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป
4.4 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลด
เป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ระดับปฏิบัติกำร
ข้อ ๒ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท และให้ลดเป็น ๒ ปีสำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ระดับปฏิบัติกำร ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำเอก
หรือกำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีหลักสูตร
กำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (เฉพำะปริญญำ
ที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตำมหลักสูตร ๕ ปี) และให้ลดเป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ในวิชาการตรวจสอบบัญชี
1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน นโยบาย พร้อมทั้งระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในด้านตรวจสอบภายใน
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่หลากหลายในงานด้านตรวจสอบภายในที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยต้องริเริ่ม ยกเลิก หรือ
กาหนดขั้นตอนการทางาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกากับ ตรวจสอบ
การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในงาน
ด้านตรวจสอบภายในที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในที่หลากหลาย เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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1.3 กากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ ของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต เพื่อดูแลให้
การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
1.4 ควบคุม การออกแบบและการประเมิน ผลความเสี ่ย งของการจัด วางระบบ
การควบคุมภายในของสานักตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงต่อไป
1.5 ดาเนิน การเร่งรัด ติด ตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
แผนงาน งานหรือโครงการของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของสานักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
1.6 กากับดูแล ให้ คาปรึกษาแนะนาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
การน าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทั นสมั ยและเหมาะสมมาประยุ กต์ ใช้ ในการวิ เคราะห์ และ
ประมวลผล เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ
การพัฒนางานในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย ศึก ษาเปรี ยบเทียบ เพื่อการวางระบบ พั ฒนาระบบ พั ฒนา
มาตรฐานงาน แผนงาน โครงการ ในระบบงานด้านตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านตรวจสอบภายใน
3.2 เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็ น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาของงานด้านตรวจสอบภายใน
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การดาเนิ น การของส านั ก งานศาลยุติ ธ รรมและหน่ ว ยงานในสัง กั ด ส านัก งาน
ศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
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3.3 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทาง เทคนิคในงาน
ด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้สอบถามได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาและพัฒนางานวิชาการในด้านตรวจสอบภายใน ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ
คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๑๔

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ในวิชาการตรวจสอบบัญชี
1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน นโยบาย พร้อมทั้งระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.5 มีความสามารถในการวางแผนงาน และการประเมินผล
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3 มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

เชี่ยวชาญ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านตรวจสอบภายใน มีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยต้องคิดค้น ริเริ่ม
พัฒนาระบบงาน กาหนดขั้นตอนและกระบวนการงาน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนามาใช้
เพื่อให้การดาเนินงานด้านตรวจสอบภายในของสานักงานศาลยุติธรรมบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในทางวิชาการตรวจสอบภายในที่ยากและซับซ้อนมาก
และมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิ บัติงานให้ค าปรึก ษาของสานั กงานศาลยุ ติธรรม โดยใช้ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านตรวจสอบภายใน มีผลงานเป็น ที่ย อมรับ
โดยต้องคิดค้น ริเริ่ม พัฒนาระบบงาน กาหนดขั้นตอนและกระบวนการงาน และตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทรัพ ยากรที่จ ะนามาใช้ เพื่อ ให้ก ารดาเนิน ด้า นตรวจสอบภายในของสานัก งานศาลยุติธ รรม
บรรลุเ ป้า หมายและผลสัม ฤทธิ์ ปฏิบัติง านที่ต้อ งตัด สินใจหรือแก้ไ ขปัญ หาในทางวิช าการด้า น
ตรวจสอบภายในที่ย ากและซับซ้อ นมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่ นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงาน
1.1 ให้คาปรึก ษาและเสนอความเห็น เกี่ย วกับ ทิศ ทาง กลยุท ธ์ การแก้ไ ขปัญ หาใน
การบริหารระบบงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้ระบบงานด้านตรวจสอบภายสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สินและ
การบริหารด้านอื่นๆ ของสานักงานศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ และกาหนดแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริห ารงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สินและการบริหาร
ด้านอื่นๆ ของสานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตในฐานะ
ผู้ตรวจสอบภายในของสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อดูแลการใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

๑๗

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กาหนดแนวทางการออกแบบและการประเมินความเสี่ยงของ
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของสานักตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป
1.4 เสนอแนะข้อ ควรปรับ ปรุงและแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ย วกับงานด้า น
ตรวจสอบภายใน เพื่อประกอบการพิจารณานโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติของสานักงาน
ศาลยุติธรรม
1.5 ศึกษา วิจัย ศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยระบบงาน
ด้า นตรวจสอบภายใน เพื่อ ใช้เ ป็น แนวทางให้แ ก่สานัก งานศาลยุติธ รรมนาไปประยุก ต์ใ ช้ใ ห้
เกิดประโยชน์
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ
กลยุทธ์ของสานักงานศาลยุติธรรม มอบหมาย แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้การดาเนิน งานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการขนาดใหญ่กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3.2 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ เพื่อร่วมวินิจฉัยปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ
ของระบบงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และองค์กรอื่น ที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง ภายในและระหว่า งประเทศในการแลกเปลี่ย นความรู้ ความเชี่ย วชาญ และประสบการณ์
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารงานของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ปรึกษา และตอบข้อหารือแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจที่ดี และสนับสนุนงานตามภารกิจของสานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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4.2 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานด้านตรวจสอบภายในแก่สานักงานศาลยุติธรรมและ
หน่ ว ยงานในสั งกั ด ส านั กงานศาลยุ ติธ รรม เพื่ อ ปรั บปรุง แก้ ไขข้อ ขัด ข้อ งในการปฏิ บัติ งานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาและพัฒนางานวิชาการด้านตรวจสอบภายใน ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ
วิจัย คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่สานักงานศาลยุติธรรมหรือ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสานักงานศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๑๙

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.5 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ

๒๐

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้ในวิชาการตรวจสอบบัญชี
1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน นโยบาย พร้อมทั้งระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
1.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.5 มีความสามารถในการวางแผนงาน และการประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

