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ตําแหน�งประเภท    บริหาร 

ช่ือสายงาน         ตรวจราชการกระทรวง 

ช่ือตําแหน�ง        ผู�ตรวจราชการกระทรวง 

ระดับ            สูง 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

    บริหารงานในฐานะผู�ตรวจราชการและแนะนําการปฏิบัติราชการของส1วนราชการหรือ 
ให�คําปรึกษาของส1วนราชการระดับกระทรวง ทบวง ซ่ึงจําเป7นต�องปฏิบัติโดยผู�มีความรู� ความสามารถและ
ประสบการณ<ท่ีเก่ียวข�องมาแล�ว หรือตําแหน1งอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเป7นตําแหน1งประเภทบริหารระดับสูงและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย   

    โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต1าง ๆ ดังนี้ 
 

    1.  ด�านปฏิบัติการ  

      (1)  ตรวจการปฏิบัติราชการในภารกิจของกระทรวง หรือหน1วยงานของรัฐ ในฐานะ 
ผู�สอดส1องดูแลแทนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือเร1งรัดให�การปฏิบัติ
ราชการในหน1วยงานท่ีรับตรวจเป7นไปตามนโยบายระเบียบ แบบแผน และเปAาหมายทุกด�านของกระทรวง 
และรัฐบาลอย1างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      (2)  ตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน1วยงานของรัฐในภารกิจของกระทรวงหรือ
หน1วยงานของรัฐ เพ่ือประเมินและควบคุมการปฏิบัติการให�เป7นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ     
ของกระทรวง รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี คําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม
และระเบียบข�อบังคับ 
      (3)  รับฟFงความคิดเห็นและความต�องการของประชาชนในท�องท่ีต1าง ๆ หน1วยงานของรัฐ 
ในสังกัดกระทรวงหรือหน1วยงานของรัฐทุกกระทรวง ทบวง กรม ในฐานะผู�สอดส1องดูแลแทนนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี เพ่ือเป7นสื่อกลางระหว1างรัฐกับประชาชนในการประสานประโยชน<หรือให�ความช1วยเหลือ
ตามความถูกต�องและเหมาะสม 
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      (4)  ให�คําแนะนํา แก�ไขปFญหา หรือตัดสินใจในเรื่องต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจหลัก     
ของกระทรวงหรือหน1วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบเพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุเปAาหมายท่ีกําหนดไว�ได� 
อย1างถูกต�อง 
 
    2.  ด�านแผนงาน 

      (1)  วางแผนและให�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงแก�ไข หรือข�อคิดเห็นประกอบในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณของส1วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อให�
ส1วนราชการนําไปปฏิบัติงานให�สมประโยชน<ราชการและเป7นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
      (2)  วิเคราะห<ความเสี่ยงและวางแผนเพ่ือกําหนดแนวทางและติดตามการแก�ไขปFญหา 
ในการดําเนินโครงการให�ประสบผลสําเร็จ 
 

    3.  ด�านประสานงาน 

      ประสานงานกับหน1วยงานที่เกี่ยวข�องทั้งภายในและภายนอกส1วนราชการในการพิจารณา
ข�อกล1าวหา หรือข�อร�องเรียนจากประชาชน หรือข�าราชการทุกระดับ เพ่ือให�สามารถดําเนินการแก�ไขปFญหา
ของเจ�าหน�าท่ีหรือประชาชนได�อย1างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

    4.  ด�านการบริหารจัดการ 

      (1)  ตรวจเยี่ยมข�าราชการและหน1วยงานในสังกัด เพ่ือรับฟFงปFญหา ให�คําแนะนําและ    
ความช1วยเหลือและให�กําลังใจแก1เจ�าหน�าท่ีในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ 
      (2)  สืบสวนสอบสวน หรือสอบข�อเท็จจริงเก่ียวกับการร�องเรียนกล1าวหาข�าราชการ         
ในสังกัด เพ่ือให�เกิดความยุติธรรมและโปร1งใสในระบบราชการ 
      (3)   บํารุงรักษาขวัญกําลังใจ และสร�างแรงจูงใจให�แก1ข�าราชการในสังกัด เพ่ือให�ข�าราชการ  
เต็มใจท่ีจะอุทิศตนแก1งานในหน�าท่ีราชการอย1างเต็มกําลังความรู� ความสามารถ และศักยภาพของตน 
      (4)  บริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชาเพ่ือให�การปฏิบัติราชการ
บรรลุภารกิจหลักของหน1วยงานอย1างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ�มค1ามากท่ีสุด 
      (5)  กํา กับดูแลงานจัด ทําแผนและงบประมาณ บริหารการจัดหาปFจจัย ท่ีจํ า เป7น 
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการในความรับผิดชอบ
เพ่ือให�บรรลุภารกิจหลักและวัตถุประสงค<ของหน1วยงาน 
      (6)  ประสานกิจกรรมให�มีการใช�ทรัพยากรของส1วนราชการร1วมกันเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ 
คุ�มค1าและบรรลุเปAาหมายของหน1วยงาน 



3 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  

    1. ดํารงตําแหน1งใดตําแหน1งหนึ่ง มาแล�วดังต1อไปนี้ 
  1.1  ประเภทบริหาร ระดับสูง 
  1.2  ประเภทบริหาร ระดับต�น ไม1น�อยกว1า 1 ปI   
  1.3  ประเภทบริหาร ระดับต�น และประเภทอํานวยการ รวมกันไม1น�อยกว1า 3 ปI 
  1.4  ประเภทบริหาร ระดับต�น และตําแหน1งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเช1นเดียวกับประเภท

อํานวยการ ตามหลักเกณฑ<และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด รวมกันไม1น�อยกว1า 3 ปI 
  1.5  ประเภทบริหาร ระดับต�น ประเภทอํานวยการ และตําแหน1งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการ

เช1นเดียวกับประเภทอํานวยการ ตามหลักเกณฑ<และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด รวมกันไม1น�อยกว1า 3 ปI 
  1.6  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเคยดํารงตําแหน1งประเภทอํานวยการมาแล�ว     

ไม1น�อยกว1า 2  ปI หรือเคยดํารงตําแหน1งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเช1นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแล�ว
ไม1น�อยกว1า 2 ปI ตามหลักเกณฑ<และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด หรือเคยดํารงตําแหน1งข�างต�น รวมกันมาแล�ว 
ไม1น�อยกว1า 2 ปI 

  1.7  ตําแหน1งอย1างอ่ืนท่ีเทียบเท1า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 แล�วแต1กรณี ตามหลักเกณฑ<และ
เง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

และ 

2.  ผ1านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผ1านการอบรมหลักสูตรใด ๆ 
ท่ี ก.พ. พิจารณาให�เป7นผู�ท่ีมีคุณสมบัติเสมือนได�ผ1านการฝNกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. 
หากยังไม1เคยผ1านการอบรมหลักสูตรดังกล1าวมาก1อน จะต�องเข�ารับการฝNกอบรมภายในระยะเวลา 1 ปI  
หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเข�าอบรมได� นับจากวันท่ีได�รับการแต1งต้ังให�ดํารงตําแหน1ง 

ในกรณีท่ีเป7นผู�ดํารงตําแหน1งตาม 1.6 หรือ 1.7 ต�องผ1านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ของสํานักงาน ก.พ.   

ความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป0นสําหรับตําแหน�ง    

    1.  มีความรู�ท่ีจําเป7นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน1ง 
    2.  มีทักษะท่ีจําเป7นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน1ง 
    3.  มีสมรรถนะท่ีจําเป7นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน1ง 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 


