
 
 
ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๖ ส ำนักงำน ก.พ. 
 ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๙  ตุลำคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่ง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ระดับกระทรวง 
          ด้ำนตรวจสอบภำยใน  

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๕๒ 

 ตำมหนั งสือที่ อ้ ำงถึ ง แจ้ งมติ  ก.พ. ให้  อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ ง 
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทบริหำร ประเภทอ ำนวยกำร ประเภทวิชำกำร  
และประเภททั่วไป ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำเพ่ือ 
ส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติ ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ ก.พ. พิจำรณำเห็นว่ำ เพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรเป็นไป
อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ก.พ. จึงมีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ระดับกระทรวง ในข้อ ๓.๑.๒ ด้ำนตรวจสอบภำยใน และให้ใช้ควำม
ต่อไปนี้แทน 
  “๓.๑.๒ ด้ำนตรวจสอบภำยใน 

    (๑) เป็นต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยในที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
หรือเป็นต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน โดยใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในทำงวิชำกำร ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในทำงวิชำกำร
ที่ยำกและซับซ้อนมำก และมีผลกระทบในวงกว้ำง  
     มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรงำน กำรเงิน และกำรบัญชี รวมทั้งติดตำม ประเมินผล และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวง และกระทรวงในภำพรวม โดยรับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวง 
  (๒) ในกรณีของส ำนักงำนปลัดกระทรวงขนำดใหญ่ ที่มีภำระ ปริมำณ และ
ควำมรับผิดชอบงำนด้ำนตรวจสอบภำยในทั้งระดับกระทรวงและส ำนักงำนปลัดกระทรวงจ ำนวนมำก 

 

/ มีควำมยุ่งยำก... 



  ๒ 
 

มีควำมยุ่งยำกสูง ให้สำมำรถก ำหนดต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ด้ำนตรวจสอบภำยใน เพ่ิมอีก 
๑ ต ำแหน่งได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพงำนตรวจสอบภำยในของกระทรวง และต้องแยกผู้รับผิดชอบงำน
กำรตรวจสอบภำยในระดับกระทรวงและส ำนักงำนปลัดกระทรวงออกจำกกันให้ชัดเจน ภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
    (๒.๑) เป็นต ำแหน่งที่ก ำหนดในกลุ่มตรวจสอบภำยในที่ปรำกฏตำมกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำร ส ำหรับส ำนักงำนปลัดกระทรวงขนำดใหญ่ ที่มีแผน/โครงกำรและงบประมำณ และหน่วยรับตรวจ
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงจ ำนวนมำก ทั้งในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง และรำชกำรบริหำรส่วนกลำง
ที่ไปตั้งในภูมิภำค หรือรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
    (๒.๒) เป็นต ำแหน่งที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ
ในทำงวิชำกำร ในกำรตัดสินใจ กำรใช้ควำมคิด และกำรแกไขปัญหำในทำงวิชำกำรท่ียำกและซับซ้อน 
    (๒.๓) มีผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มตรวจสอบภำยในที่เป็นต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร หรือระดับช ำนำญกำรพิเศษ สำยงำนวิชำกำรตรวจสอบภำยใน หรือ
สำยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำยงำนวิชำกำรบัญชี และสำยงำนวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง ไม่น้อยกว่ำ ๔ ต ำแหน่ง และระดับส ำนักงำนปลัดกระทรวง ไม่น้อยกว่ำ 
๔ ต ำแหน่ง 

   (๓ ) ในกรณีที่ มีกำรก ำหนดต ำแหน่ งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ ยวชำญ               
ด้ำนตรวจสอบภำยใน เพ่ิมอีก ๑ ต ำแหน่งตำม (๒) ให้ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ด้ำนตรวจสอบภำยใน ของแต่ละต ำแหน่ง ดังนี้ 
    (๓.๑) ให้ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ด้ำนตรวจสอบภำยใน               
ที่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน รับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในระดับกระทรวงในภำพรวม 
มีบทบำทหน้ำที่ในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มที่ต้องก ำกับ แนะน ำ และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
รวมทั้งศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชี 
ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกระทรวงในภำพรวมต่อปลัดกระทรวง  
    (๓.๒) ให้ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ ด้ำนตรวจสอบภำยใน            
ที่ก ำหนดเพ่ิมอีก ๑ ต ำแหน่งตำม (๒) รับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในระดับส ำนักงำนปลัดกระทรวง ขึ้นตรงต่อ
หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยในตำม (๓.๑) มีบทบำทหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำ
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน ทั้งกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรบริหำร กำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด ระบบงำนสำรสนเทศ และกำรตรวจสอบพิเศษอ่ืน ๆ รวมทั้งติดตำม ประเมินผล และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง    
 

/(๔) ผ่ำนกำร... 



๓ 
 

(๔) ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน 
และให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรยุบเลิกต ำแหน่งที่ ก .พ. ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๕๒” 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว                                        

                                        ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                            
                                                           (นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
 เลขำธิกำร ก.พ.   

 

ส ำนักพัฒนำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๖๕๓  ๖๖๕๗   
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


