(ผนวก ง)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และองค์ประกอบ
ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ.สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
------------------------------------------------สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการตรวจสอบภายในช านาญการพิ เ ศษ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย โดยมี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และองค์ประกอบของการคัดเลือก ๔ องค์ประกอบ รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑. การทดสอบความรู้ความสามารถสาหรับตาแหน่งที่คัดเลือก (๓๐ คะแนน)
การทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ด้วยข้อสอบอัตนัย จานวน ๒ ข้อ เวลาทดสอบ ๓ ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ ดังนี้
๑.๑ งานตรวจสอบภายใน
๑.๒ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
๑.๓ ระเบียบที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
๑.๔ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๕ โครงสร้ า ง ภารกิ จ วิ สั ย ทั ศ น์ ยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวง
มหาดไทยและสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๖ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
๑.๗ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหน้าที่ในตาแหน่งที่คัดเลือก
๒. การพิจารณาโครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานในสายงาน
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ (๒๐ คะแนน)
เป็นการเสนอโครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานในสายงาน
ตรวจสอบภายในของผู้มีสิทธิเข้าการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก
๒.๑ ขอบเขตของผลงาน
๒.๒ คุณภาพของผลงาน
๒.๓ ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน
๒.๔ ประโยชน์ของผลงาน
๒.๕ ความรู้ความชานาญงานและประสบการณ์
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘
โดยโครงร่างผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ ที่เสนอนี้ จะต้องนาไปจัดทาเป็นผลงานเพื่อ
เข้าประเมินในตาแหน่ งนั กวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ ส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย และ
มีลักษณะของโครงร่างผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ ดังนี้
ผลงาน เป็นผลการปฏิบัติงาน และ/หรือ ผลสาเร็จของงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน มีการใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลัก
วิชาชีพเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากมากเป็นพิเศษ โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี

/ข้อเสนอ...

-๒ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานในสายงานตรวจสอบภายใน
ควรเป็นแนวคิดวิสัยทัศน์หรือ วิธีการเพื่อพัฒนางานในตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ ผลงานและข้อเสนอแนวความคิดฯ ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็ นผลงานที่จั ดทาขึ้ นในระหว่ างที่ด ารงตาแหน่งในระดั บที่ต่ ากว่าระดั บที่สมั ครเข้ารั บ
การคัดเลือก ๑ ระดับ (คือ ผลงานที่ตนได้ปฏิบัติจัดทาขึ้นจริงในระหว่างที่ดารงตาแหน่งในระดับชานาญการ)
(๒) ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
(๓) กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอผลงานได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทาหรือผลิตผลงานในส่วนใดหรือเป็นสัดส่วนเท่าใด
(๔) ผลงานที่นามาใช้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว จะนามาเสนอ
เพื่อการคัดเลือกในครั้งนี้อีกไม่ได้
(๕) ข้ อ เสนอแนวความคิ ด /วิ ธี ก ารเพื่ อ พั ฒ นางานหรื อ ปรั บ ปรุ ง งานในต าแหน่ ง ให้ มี
ประสิทธิภาพต้องเป็นแนวคิดที่จะพัฒนางานในตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
และกาหนดให้ เสนอโครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวความคิดฯ เพื่ อประกอบการคัดเลื อก
จานวนอย่างละ ๑ เรื่อง ความยาวแต่ละเรื่องไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A4 พร้อมส่งโครงร่างผลงาน และข้อเสนอ
แนวความคิดฯ ดังกล่าว จานวน ๗ ชุด และบันทึกข้อมูลในแผ่น CD ROM จานวน ๑ แผ่น ในวันเข้ารับการสัมภาษณ์
๓. การสัมภาษณ์ (๒๐ คะแนน)
เป็นการประเมินพฤติกรรม สมรรถนะ และความเหมาะสมกับตาแหน่งด้วยการสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้
๓.๑ บุคลิกลักษณะ
๓.๒ พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการแก้ปัญหา และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน
๓.๓ การนาเสนอ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/
วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานในตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งให้มีประสิทธิภาพ
๓.๔ การตอบคาถามอื่นๆ
๔. ประวัติการรับราชการ (๓๐ คะแนน)
๔.๑ เป็นการพิจารณาจากประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสะท้อนจากระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ (ระดับ ๖ และระดับ ๗ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕)
๔.๒ เป็ น การพิ จ ารณาจากวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ที่ ส าเร็ จ ในสาขาวิ ช าการบั ญ ชี สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

----------------------------------

