สําเนาคูฉบับ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการเขารับการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
____________________
ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือน
สามัญใหเขารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ฉะนั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๖๓ และมาตรา ๑๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกขาราชการเขารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนงผูตรวจสอบภายในกระทรวง (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ)
ตําแหนงเลขที่ ๙ กลุมตรวจสอบภายใน
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑) เป? น ขาราชการพลเรื อ นสามั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บขาราชการพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
ใหผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือกกรอกขอมูลและจัดทํารายละเอียดเอกสารประกอบ
ตาง ๆ ตามแบบใบสมั ค รแนบทายประกาศนี้ และสงใบสมั ค รพรอมเอกสารประกอบตาง ๆ ไปยั ง
กลุ มบริ ห ารงานบุ ค คล สํ า นั ก บริ ห ารกลาง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการทองเที่ ย วและกี ฬ า ภายในวั น ที่
๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ หรือ สงทางไปรษณียDโดยถือวันที่ไปรษณียDตนทางประทับตรา
เป?นสําคัญ (สามารถดาวนDโหลดใบสมัครที่เว็บไซตD http://secretary.mots.go.th)
๔. เอกสารที่ตองสงในการสมัคร (ตองมีฉบับจริงอยางนอย ๑ ชุด)
๔.๑) ใบสมัคร
๔.๒) ผลงานยอนหลังหรือความสําเร็จของงาน
๔.๓) เคาโครงผลงาน
(จํานวนไมเกิน ๓ เรื่อง)
๔.๔) สําเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)
(รับรองสําเนาโดยขาราชการหนวยงานการเจาหนาที่)

จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๕ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

/๕. หลักเกณฑD...

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(แนบทายประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๕

มีนาคม ๒๕๕๖)

ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
- ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตรD หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาว ในทางที่
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่
ก.พ. กําหนดวาใชเป?นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา ๑ ป[ หรือ เคยดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา ๓ ป[ หรือ ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา ตามหลักเกณฑDและเงื่อนไขที่
ก.พ.กําหนด
- เคยปฏิ บัติงานดานตรวจสอบภายในหรื องานอื่น ที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกั ด
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป[
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานวิชาการตรวจสอบ
ภายในตามคุณวุฒิ เ ฉพาะสํ าหรั บตํ า แหนง ดังนี้ ไดรั บ วุฒิ ป ริญ ญาตรีห รื อเทีย บเทา ตองมี ระยะเวลาขั้น ต่ํ า
ไมนอยกวา ๙ ป[ ไดรับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองมีระยะเวลาขั้นต่ําไมนอยกวา ๗ ป[ หรือ ไดรับวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตองมีระยะเวลาขั้นต่ําไมนอยกวา ๕ ป[
๑. ผูสมัครที่ดํารงตําแหนงไมครบตามที่กําหนด สามารถนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
หมายเหตุ
สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ กอนพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับ
มานับรวมไดเป?นการเฉพาะคราวในกรณีการเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นครั้งแรกของแตละบุคคล
๒. ผูสมัครที่ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในสายงานที่จะแตงตั้งไมครบ ๑ ป[
ก.พ.อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิง
วิชาการที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง หรือนําระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้ง
มานับ รวมเป?น ระยะเวลาการดํา รงตํ าแหนงในสายงานดั งกลาวใหครบ ๑ ป[ได และนั บไดเฉพาะการดํา รง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ หรือระดับ ๔ หรือระดับ
ปฏิบัติการ หรือสายงานที่เทียบเทา กรณีเป?นขาราชการตามกฎหมายอื่น และขณะนําเวลาดังกลาวมานับผูนั้น
ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง โดยผูสมัครตองแนบคําสั่งรักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหนง หรือคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวอยางชัดเจน รวมทั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย
๓. ผูสมัครที่มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งไมครบถวน ก.พ.อาจพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานอื่นซึ่งมี
ลักษณะงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเป?นระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
ในสายงานที่จะแตงตั้ง โดยพิจารณาระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานในชวงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่ไมต่ํากวาระดับ ๓ หรือเทียบเทา และพิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของขาราชการ
แตละรายและประโยชนDที่ทางราชการจะไดรับ โดยนับเป?นระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะ
แตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนั้นผูผานการคัดเลือกแลว แตมีระยะเวลาขั้นต่ําไมครบ
จะตองจัดทําคําชี้แจงลักษณะงานที่ปฏิบัติขณะดํารงตําแหนงในสายงานอื่น
_______________________________

