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ต าแหน่งประเภท    บริหาร 

ช่ือสายงาน         ตรวจราชการกระทรวง 

ช่ือต าแหน่ง         ผูต้รวจราชการกระทรวง 

ระดับ            สูง 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

    บริหารงานในฐานะผูต้รวจราชการและแนะน าการปิิบติัราชการขงงสววนราชการหรืงให้
ค  าปรึกษาขงงสววนราชการระดบักระทรวง ทบวง ซ่ึงจ าเป็นตง้งปิิบติัโดยผูมี้ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขง้งมาแลว้ หรืงต าแหนวงง่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหนวงประเภทบริหารระดบัสูง
และปิิบติังานง่ืนตามท่ีไดรั้บมงบหมาย   

    โดยมีลกัษณะงานท่ีปิิบติัในดา้นตวาง ๆ ดงัน้ี 
 

    1.   ด้านปฏิบัติการ  

      (1)  ตรวจการปิิบัติราชการในภารกิจขงงกระทรวง หรืงหนววยงานขงงรัฐ ในฐานะ         
ผูส้งดสวงงดูแลแทนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรืงรัฐมนตรีท่ีได้รับมงบหมาย เพื่งเรวงรัดให้การ
ปิิบติัราชการในหนววยงานท่ีรับตรวจเป็นไปตามนโยบายระเบียบ แบบแผน และเป้าหมายทุกด้าน      
ขงงกระทรวง และรัฐบาลงยวางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      (2)  ตรวจและติดตามผลการปิิบติังานขงงหนววยงานขงงรัฐในภารกิจขงงกระทรวงหรืง
หนววยงานขงงรัฐ เพื่งประเมินและควบคุมการปิิบติัการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ    
ขงงกระทรวง รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรืงค าสั่งการขงงนายกรัฐมนตรี ค าสั่งขงงกระทรวง ทบวง กรม
และระเบียบขง้บงัคบั 
      (3)  รับฟังความคิดเห็นและความตง้งการขงงประชาชนในทง้งท่ีตวาง ๆ หนววยงานขงงรัฐ
ในสังกัดกระทรวงหรืงหนววยงานขงงรัฐทุกกระทรวง ทบวง กรม ในฐานะผู ้สงดสวงงดูแลแทน
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่งเป็นส่ืงกลางระหววางรัฐกบัประชาชนในการประสานประโยชน์
หรืงใหค้วามชววยเหลืงตามความถูกตง้งและเหมาะสม 
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      (4)  ให้ค  าแนะน า แก้ไขปัญหา หรืงตดัสินใจในเร่ืงงตวาง ๆ ท่ีเก่ียวข้งงกับภารกิจหลัก    
ขงงกระทรวงหรืงหนววยงานขงงรัฐท่ีรับผดิชงบเพื่งใหก้ารปิิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดง้ยวาง
ถูกตง้ง 
 
    2.   ด้านแผนงาน 

      (1)  วางแผนและให้ขง้เสนงแนะในการปรับปรุงแก้ไข หรืงขง้คิดเห็นประกงบในการ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณขงงสววนราชการที่รับผิดชงบ 
เพื่งให้สววนราชการน าไปปิิบติังานใหส้มประโยชน์ราชการและเป็นไปตามนโยบายขงงรัฐบาล 
      (2)  วิเคราะห์ความเส่ียงและวางแผนเพื่งก าหนดแนวทางและติดตามการแก้ไขปัญหา      
ในการด าเนินโครงการใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 

    3.   ด้านประสานงาน 

      ประสานง านก บัหน วว ย ง าน ที ่เ กี ่ย วข ง้ งทั้ง ภ า ย ในและภายนงกสววนราชก า ร                    
ในการพิจารณาขง้กลวาวหา หรืงขง้ร้งงเรียนจากประชาชน หรืงขา้ราชการทุกระดบั เพื่งให้สามารถ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาขงงเจา้หนา้ท่ีหรืงประชาชนไดง้ยวางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

    4.   ด้านการบริหารจัดการ 

      (1)  ตรวจเยี่ยมขา้ราชการและหนววยงานในสังกดั เพื่งรับฟังปัญหา ให้ค  าแนะน าและ    
ความชววยเหลืงและใหก้ าลงัใจแกวเจา้หนา้ท่ีในการปิิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 
      (2)  สืบสวนสงบสวน หรืงสงบข้งเท็จจริงเก่ียวกับการร้งงเรียนกลวาวหาข้าราชการ        
ในสังกดั เพื่งใหเ้กิดความยติุธรรมและโปรวงใสในระบบราชการ 
      (3)   บ ารุงรักษาขวญัก าลงัใจ และสร้างแรงจูงใจให้แกวขา้ราชการในสังกดั เพื่งให้ขา้ราชการ 
เตม็ใจท่ีจะงุทิศตนแกวงานในหนา้ท่ีราชการงยวางเตม็ก าลงัความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพขงงตน 
      (4)  บริหารและประเมินผลการปิิบติังานขงงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่งให้การปิิบติัราชการ
บรรลุภารกิจหลกัขงงหนววยงานงยวางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุม้ความากท่ีสุด 
      (5)  ก ากับดูแลงานจดัท าแผนและงบประมาณ บริหารการจดัหาปัจจัยท่ีจ  าเป็นในการ
ปิิบติังาน ตลงดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการในความรับผิดชงบ
เพื่งใหบ้รรลุภารกิจหลกัและวตัถุประสงคข์งงหนววยงาน 
      (6)  ประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรขงงสว วนราชการรว วมกันเพื่งให้ เ กิด
ประสิทธิภาพ คุม้ควาและบรรลุเป้าหมายขงงหนววยงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

    1. ด ารงต าแหนวงใดต าแหนวงหน่ึง มาแลว้ดงัตวงไปน้ี 
  1.1  ประเภทบริหาร ระดบัสูง 
  1.2  ประเภทบริหาร ระดบัตน้ ไมวนง้ยกววา 1 ปี   
  1.3  ประเภทบริหาร ระดบัตน้ และประเภทง านวยการ รวมกนัไมวนง้ยกววา 3 ปี 
  1.4  ประเภทบริหาร ระดับต้น และต าแหนวงประเภทง่ืนท่ีปิิบัติราชการเชวนเดียวกับ

ประเภทง านวยการ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ืงนไขท่ี ก.พ. ก าหนด รวมกนัไมวนง้ยกววา 3 ปี 
  1.5  ประเภทบริหาร ระดับต้น ประเภทง านวยการ และต าแหนวงประเภทง่ืนท่ีปิิบัติ

ราชการเชวนเดียวกบัประเภทง านวยการ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ืงนไขท่ี ก.พ. ก าหนด รวมกนัไมวนง้ยกววา 3 ปี 
  1.6  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเคยด ารงต าแหนวงประเภทง านวยการมาแล้ว    

ไมวน้งยกววา 2  ปี หรืงเคยด ารงต าแหนวงประเภทง่ืนท่ีปิิบติัราชการเชวนเดียวกับประเภทง านวยการ
มาแลว้ไมวนง้ยกววา 2 ปี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ืงนไขท่ี ก.พ. ก าหนด หรืงเคยด ารงต าแหนวงขา้งตน้ รวมกนั
มาแลว้ไมวนง้ยกววา 2 ปี 

  1.7  ต าแหนวงงยวางง่ืนท่ีเทียบเทวา 1.1 หรืง 1.2 หรืง 1.3 แล้วแตวกรณี ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ืงนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 

และ 

2.  ผวานการงบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงขงงส านักงาน ก.พ. หรืงผวานการงบรม
หลกัสูตรใด ๆ ท่ี ก.พ. พิจารณาให้เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเสมืงนไดผ้วานการฝึกงบรมหลกัสูตรนกับริหาร
ระดบัสูงขงงส านักงาน ก.พ. หากยงัไมวเคยผวานการงบรมหลกัสูตรดงักลวาวมากวงน จะตง้งเขา้รับการ
ฝึกงบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแตวงตั้งใหด้ ารงต าแหนวง 

ในกรณีท่ีเป็นผูด้  ารงต าแหนวงตาม 1.6 หรืง 1.7 ตง้งผวานการประเมินสมรรถนะหลกัทางการ
บริหารขงงส านกังาน ก.พ.   

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง    

    1.  มีความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปิิบติังานในต าแหนวง 
    2.  มีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปิิบติังานในต าแหนวง 
    3.   มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปิิบติังานในต าแหนวง 
  
 
 

ก.พ. ก าหนดวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 


