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ตาแหน่ งประเภท

บริ หาร

ชื่อสายงาน

ตรวจราชการกระทรวง

ชื่อตาแหน่ ง

ผูต้ รวจราชการกระทรวง

ระดับ

สู ง

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
บริ หารงานในฐานะผูต้ รวจราชการและแนะนาการปิิ บ ตั ิ ราชการขงงสว วนราชการหรื งให้
คาปรึ กษาขงงสว วนราชการระดับกระทรวง ทบวง ซึ่ งจาเป็ นต้งงปิิบตั ิโดยผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้งงมาแล้ว หรื งตาแหนว งงื่นที่ ก.พ. กาหนดเป็ นตาแหนว งประเภทบริ หารระดับสู ง
และปิิบตั ิงานงื่นตามที่ได้รับมงบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานที่ปิิบตั ิในด้านตวาง ๆ ดังนี้
1. ด้ านปฏิบัติการ
(1) ตรวจการปิิ บ ัติร าชการในภารกิ จ ขงงกระทรวง หรื ง หนว วยงานขงงรั ฐ ในฐานะ
ผูส้ งดสว งงดู แลแทนนายกรัฐมนตรี คณะรั ฐมนตรี หรื งรั ฐมนตรี ที่ไ ด้รับมงบหมาย เพื่ งเรว ง รั ดให้การ
ปิิ บ ตั ิราชการในหนว วยงานที่ รับ ตรวจเป็ นไปตามนโยบายระเบี ย บ แบบแผน และเป้ าหมายทุก ด้าน
ขงงกระทรวง และรัฐบาลงยวางมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
(2) ตรวจและติดตามผลการปิิบตั ิงานขงงหนววยงานขงงรัฐในภารกิ จขงงกระทรวงหรื ง
หนว วยงานขงงรัฐ เพื่งประเมินและควบคุ มการปิิ บตั ิการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
ขงงกระทรวง รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรื งคาสัง่ การขงงนายกรัฐมนตรี คาสั่งขงงกระทรวง ทบวง กรม
และระเบียบข้งบังคับ
(3) รับฟั งความคิดเห็นและความต้งงการขงงประชาชนในท้งงที่ตวาง ๆ หนววยงานขงงรัฐ
ในสั ง กัด กระทรวงหรื ง หนว ว ยงานขงงรั ฐ ทุ ก กระทรวง ทบวง กรม ในฐานะผู ้ส งดสว ง งดู แ ลแทน
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่งเป็ นสื่ งกลางระหววางรัฐกับประชาชนในการประสานประโยชน์
หรื งให้ความชววยเหลืงตามความถูกต้งงและเหมาะสม
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(4) ให้ค าแนะนา แก้ไ ขปั ญหา หรื งตัดสิ นใจในเรื่ งงตว าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้งงกับภารกิ จหลัก
ขงงกระทรวงหรื งหนววยงานขงงรัฐที่รับผิดชงบเพื่งให้การปิิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้งยวาง
ถูกต้งง
2. ด้ านแผนงาน
(1) วางแผนและให้ขง้ เสนงแนะในการปรั บปรุ งแก้ไข หรื งข้งคิ ดเห็ นประกงบในการ
กาหนดนโยบาย แผนงาน การบริ หารงานบุ ค คล และการงบประมาณขงงสว วนราชการที่รับผิดชงบ
เพื่งให้สววนราชการนาไปปิิบตั ิงานให้สมประโยชน์ราชการและเป็ นไปตามนโยบายขงงรัฐบาล
(2) วิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งและวางแผนเพื่ งก าหนดแนวทางและติ ดตามการแก้ไ ขปั ญหา
ในการดาเนินโครงการให้ประสบผลสาเร็ จ
3. ด้ านประสานงาน
ประ ส านง านก บั หนว ว ย งานที ่เ กี ่ ย วข ง้ งทั้ ง ภาย ใ นแล ะ ภาย นงก สว ว นราชก า ร
ในการพิจารณาข้ง กลวาวหา หรื งข้งร้งงเรี ยนจากประชาชน หรื งข้าราชการทุกระดับ เพื่งให้สามารถ
ดาเนินการแก้ไขปั ญหาขงงเจ้าหน้าที่หรื งประชาชนได้งยวางมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
4. ด้ านการบริหารจัดการ
(1) ตรวจเยี่ยมข้าราชการและหนว วยงานในสังกัด เพื่งรับฟั งปั ญหา ให้คาแนะนาและ
ความชววยเหลืงและให้กาลังใจแกวเจ้าหน้าที่ในการปิิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
(2) สื บ สวนสงบสวน หรื ง สงบข้ง เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ การร้ ง งเรี ย นกลว า วหาข้า ราชการ
ในสังกัด เพื่งให้เกิดความยุติธรรมและโปรว งใสในระบบราชการ
(3) บารุ งรั กษาขวัญกาลังใจ และสร้ างแรงจูงใจให้แกวขา้ ราชการในสังกัด เพื่งให้ขา้ ราชการ
เต็มใจที่จะงุทิศตนแกวงานในหน้าที่ราชการงยวางเต็มกาลังความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพขงงตน
(4) บริ หารและประเมินผลการปิิบตั ิงานขงงผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่งให้การปิิบตั ิราชการ
บรรลุภารกิจหลักขงงหนววยงานงยวางมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และคุม้ ความากที่สุด
(5) ก ากับ ดู แลงานจัด ท าแผนและงบประมาณ บริ หารการจัด หาปั จจัย ที่ จาเป็ นในการ
ปิิ บตั ิงาน ตลงดจนติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงานและโครงการในความรับผิดชงบ
เพื่งให้บรรลุภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ขงงหนววยงาน
(6) ประสานกิ จ กรรมให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรขงงสว วนราชการรว วมกั น เพื่ ง ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพ คุม้ ควาและบรรลุเป้ าหมายขงงหนววยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ดารงตาแหนวงใดตาแหนวงหนึ่ง มาแล้วดังตวงไปนี้
1.1 ประเภทบริ หาร ระดับสู ง
1.2 ประเภทบริ หาร ระดับต้น ไมวนง้ ยกววา 1 ปี
1.3 ประเภทบริ หาร ระดับต้น และประเภทงานวยการ รวมกันไมวนง้ ยกววา 3 ปี
1.4 ประเภทบริ ห าร ระดับ ต้น และต าแหนว ง ประเภทงื่ น ที่ ป ิิ บ ัติ ร าชการเชว น เดี ย วกับ
ประเภทงานวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่งนไขที่ ก.พ. กาหนด รวมกันไมวนง้ ยกววา 3 ปี
1.5 ประเภทบริ ห าร ระดับ ต้น ประเภทง านวยการ และต าแหนว ง ประเภทงื่ น ที่ ป ิิ บ ัติ
ราชการเชวนเดียวกับประเภทงานวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่งนไขที่ ก.พ. กาหนด รวมกันไมวนง้ ยกววา 3 ปี
1.6 ประเภทวิช าการ ระดับทรงคุ ณวุฒิ ซึ่ งเคยดารงตาแหนว งประเภทงานวยการมาแล้ว
ไมว น้งยกววา 2 ปี หรื งเคยดารงตาแหนว ง ประเภทงื่ นที่ ปิิ บ ตั ิ ราชการเชว นเดี ย วกับประเภทงานวยการ
มาแล้วไมวนง้ ยกววา 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่งนไขที่ ก.พ. กาหนด หรื งเคยดารงตาแหนวงข้างต้น รวมกัน
มาแล้วไมวนง้ ยกววา 2 ปี
1.7 ตาแหนว งงยวางงื่นที่เทียบเทวา 1.1 หรื ง 1.2 หรื ง 1.3 แล้วแตวกรณี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่งนไขที่ ก.พ. กาหนด
และ
2. ผวา นการงบรมหลัก สู ต รนัก บริ ห ารระดับ สู ง ขงงส านัก งาน ก.พ. หรื ง ผว า นการงบรม
หลักสู ตรใด ๆ ที่ ก.พ. พิจารณาให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติ เสมืงนได้ผวานการฝึ กงบรมหลักสู ตรนักบริ หาร
ระดับสู งขงงสานักงาน ก.พ. หากยังไมวเคยผวานการงบรมหลักสู ตรดังกลว าวมากว งน จะต้งงเข้ารั บการ
ฝึ กงบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแตวงตั้งให้ดารงตาแหนวง
ในกรณี ที่เป็ นผูด้ ารงตาแหนว งตาม 1.6 หรื ง 1.7 ต้งงผวานการประเมินสมรรถนะหลักทางการ
บริ หารขงงสานักงาน ก.พ.
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับตาแหน่ ง
1. มีความรู ้ที่จาเป็ นสาหรับการปิิบตั ิงานในตาแหนวง
2. มีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการปิิบตั ิงานในตาแหนวง
3. มีสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปิิบตั ิงานในตาแหนวง

ก.พ. กาหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

