
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน          ตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกีย่วกบัการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

หนวยงานตางๆ ภายในอบต. ที่สังกัดในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสด ุ รวมท้ังตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารทางการบัญช ี การเงิน  ยอดเงิน  การท ําสญัญา  การจัดซื้อพัสด ุ การเบิกจาย  การลงบัญชี   การจัด
เก็บรักษาพัสดุในคลังพัสด ุ ตรวจสอบการใช   และเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัด และถกูตองตาม
ระเบียบของทางราชการ   และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของชื่อและระดับของต ําแหนง

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี  คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดาน      งบ

ประมาณ  บัญชีและพัสดุ  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิด  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ  มอบ
หมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน  ทํ าหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดาน    งบ

ประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทางบัญชี  รวมท้ังการควบคุมเอกสารทางการเงินดวย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมทั้งหลักฐานการท ํา
สัญญา  การจัดซื้อพัสด ุ การเบิกจาย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสด ุ  ตรวจสอบการใชและ
รักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดรายจายในงบ
ประมาณ  และการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ  ตรวจ
สอบงบประมาณรายได  รายจายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ี พาณิชยศาสตร  หรือทางอ่ืนท่ี

ก.อบต.กํ าหนดวา ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางบัญช ี พาณิชยศาสตร  หรือทางอ่ืนท่ี       

ก.อบต. กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการตรวจสอบบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล และ

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดย

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบคุณภาพ

ของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดาน
งบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ หรือปกครองผูบังคับ
อยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง  หรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่คอนขางยากมาก  โดยไมจํ าเปนตอง
มีผูก ํากับตรวจสอบ  หรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ใน

ดานงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในดานงบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตาม
บัญชี  ตรวจสอบหลักฐาน  เอกสารทางบัญชี  รวมท้ังการควบคุมเอกสารทางดานการเงินดวย  ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานพรอมทั้งหลักฐานการท ําสญัญา  การจัดซื้อพัสด ุ  การเบิกจาย  การลงบัญชี  การเก็บรักษา
พัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใชและการเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายไดรายจาย  และการกอหนี้ผูกพันงบประมาณเงินนอกงบ
ประมาณทุกประเภท  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาปละชี้
แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติด
ตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงใน

ระดับ 3  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่ตรวจ
สอบภายใน 3 ขอ 2



ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  3  แลว  จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5.! มีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินผลเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดาน
งบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่  หรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยากมาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับ
ตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ    ในดาน

งบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของหนวยงานในดานงบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญช ีรวมท้ังการควบคุมเอกสารทางการเงินดวย  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
พรอมทั้งหลักฐานการท ําสญัญา  การจัดซื้อพัสด ุ การเบิกจาย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง
พัสดุ  ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  และ
ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย  รวมทั้งเงินยืมและการ
จายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  ฝกอบรมและใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติ
งานแกเจัาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติด
ตามประเมินผล  และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3 และไดดํ ารง

ตํ าแหนงในระดับ 4  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสด ุ หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ



2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3  และไดดํ ารง
ตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับ
ตํ าแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3  ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  4  แลว   จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                            3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบ
ประมาณ  บัญชีและพัสดุ  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมาก
พอสมควร  หรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในลักษณะผูช ํานาญการ  หรือผูมีความรูความสามารถและความ
ชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตาง ๆ ในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานงบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตาม
บัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญช ี  การท ําสญัญา  การจัดซื้อพัสด ุ  การเบิกจาย  การลงบัญชี  การ
จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการ  และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  ฝกอบรมและ
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงต้ังเขารวมประชุมในการกํ าหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่
กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิด
ชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะ
นํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3 และไดดํ ารง

ตํ าแหนงระดับ 5 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3  และไดดํ ารง
ตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 5  แลว     จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทํ าแผนตารางทํ าการ (Speadsheet)
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หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดาน
งบประมาณ  บัญชีและพัสดุ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนมาก
หรือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในลักษณะผูชํ านาญการพิเศษ  หรือผูมีความรูความสามารถและความ
ชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ 

ในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในดานงบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี  ตรวจ
สอบหลักฐานเอกสารทางบัญช ี  การท ําสญัญา  การจัดซื้อพัสด ุ  การเบิกจาย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษา
พัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ  และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายซึ่งรวมถึง
เงินยืมและการจายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะ
นํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ังเขารวมประชุมในการกํ าหนดนโยบายและแผนงาน
ของสวนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่
กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิด
ชอบ  ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะ
นํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย



คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3 และไดดํ ารง

ตํ าแหนงในระดับ 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 3 และไดดํ ารง
ตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 5  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยว
กับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในดานงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1  ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 แลว  จะตองมี

ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปญหาดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ


