เอกสาร 1
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง สายงานตรวจราชการกระทรวง
(ตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
1. หนาที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติง านตรวจราชการในฐานะผู ตรวจราชการกระทรวง โดยมี อํา นาจหนาที่ ต รวจและเร# ง รั ด
การปฏิ บัติร าชการของกระทรวง เพื่อใหเป' นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ขอบัง คั บ และตามนโยบาย
แผนงาน โครงการของรั ฐบาล มติ ค ณะรั ฐมนตรี หรื อ คํ า สั่ ง การของนายกรั ฐมนตรี คํ า สั่ง ของกระทรวง และ
การพิจารณาขอคิดเห็นประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ รวมทั้ง
สืบสวนสอบสวน หรือสอบขอเท็จจริง สืบสวน สดับตรับฟ1งเหตุการณ2 เสนอแนะ ติดต#อประสานงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย ตรวจเยี่ยมหรือดําเนินการอื่น ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานของหน#วยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐไดผล
สมประโยชน2ต#อทางราชการตามที่ไดรับมอบหมาย
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.ฎ.ว#าดวยการบริหารงาน
จั ง หวั ด และกลุ# ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ พ.ศ. 2551 ไดแก# เร# ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ นผลการดํ า เนิ น การ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ#มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป:ของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป:ของกลุ#มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ#มจังหวัด โดยใหรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล#าวต#อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ#มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) อย#างนอยป:ละสองครั้ง
นอกจากนี้ ร ะเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว# า ดวยการตรวจราชการของผู ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 กําหนดใหผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่ตรวจ และแนะนํา
การปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง กรม สํานักงาน หรือหน#วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส#วนกลาง
ราชการบริหารส#วนภูมิภาค ราชการบริหารส#วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน#วยงานของรัฐ
ภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรี ว#าการกระทรวงมหาดไทย ใหเป' นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อขอบั งคั บของ
กระทรวง กรม รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน#วยงานของรั ฐ หรื อมติ ของคณะรั ฐมนตรี หรื อการสั่ งการของรั ฐมนตรี ว#าการ
กระทรวงมหาดไทย หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ประกอบดวย
2.1 ดานปฏิบัติการ
(1) ตรวจการปฏิบัติราชการในภารกิจของกระทรวง หรือหน#วยงานของรัฐ ในฐานะผูสอดส#อง
ดูแลแทนนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย เพื่อเร#งรัดใหการปฏิบัติราชการในหน#วยงาน
ที่รับตรวจเป'นไปตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และเป@าหมายทุกดานของกระทรวง และรัฐบาลอย#างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2) ตรวจและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติง านของหน# วยงานของรั ฐในภารกิ จ ของกระทรวงหรื อ
หน#วยงานรัฐ เพื่อประเมินและควบคุมการปฏิบัติการใหเป'นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการของกระทรวง รัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี คําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม และระเบียบขอบังคับ
(3) รับฟ1งความคิดเห็นและความตองการของประชาชนในทองถิ่นที่ต#าง ๆ หน#วยงานของรัฐใน
สั งกั ดกระทรวงหรื อหน# วยงานของรั ฐทุ กกระทรวง ทบวง กรม ในฐานะผู สอดส# องดู แลแทนนายกรั ฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเป'นสื่อกลางระหว#างรัฐกับประชาชนในการประสานประโยชน2หรือใหความช#วยเหลือตามความถูกตองและเหมาะสม
(4) ใหคําแนะนํา แกไขป1ญหา หรือตัดสินใจในเรื่องต#าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจหลักของกระทรวง
หรือหน#วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเป@าหมายที่กําหนดไวไดอย#างถูกตอง
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-22.2 ดานแผนงาน
(1) วางแผนและใหขอเสนอแนะในการปรั บปรุ งแกไข หรื อขอคิ ดเห็ นประกอบในการกํ าหนด
นโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณของส#วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อใหส#วนราชการนําไป
ปฏิบัติงาน ใหสมประโยชน2ราชการและเป'นไปตามนโยบายของรัฐบาล
(2) วิ เ คราะห2 ค วามเสี่ ย งและวางแผนเพื่ อ กํ า หนดแนวทางและติ ด ตามการแกไขป1 ญ หา
ในการดําเนินโครงการใหประสบผลสําเร็จ
2.3 ดานประสานงาน
ประสานงานกั บหน# วยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภายในและภายนอกส# วนราชการ ในการพิ จารณาขอ
กล# าวหา หรือขอรองเรีย นจากประชาชน หรื อขาราชการทุ กระดั บ เพื่ อใหสามารถดํ าเนินการแกไขป1 ญหาของ
เจาหนาที่หรือประชาชนไดอย#างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 ดานการบริหารจัดการ
(1) ตรวจเยี่ ยมขาราชการและหน# วยงานในสั งกั ด เพื่ อรั บ ฟ1 งป1 ญหา ใหคํ า แนะนํ าและความ
ช#วยเหลือและใหกําลังใจแก#เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
(2) สืบสวนสอบสวนหรือสอบขอเท็จเกี่ยวกับการรองเรียนกล#าวหาขาราชการในสังกัดเพื่อให
เกิดความยุติธรรมและโปร#งใสในระบบราชการ
(3) บํารุงรักษาขวัญกําลังใจและสรางแรงจูงใจใหแก#ขาราชการในสังกัด เพื่อใหขาราชการเต็มใจ
ที่จะอุทิศตนแก#งานในหนาที่ราชการอย#างเต็มกําลังความรู ความสามารถ และศักยภาพของตน
(4) บริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหการปฏิบัติราชการบรรลุภารกิจ
หลักของหน#วยงานอย#างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมค#ามากที่สุด
(5) กํากับดูแลงานจัดทําแผนและงบประมาณ บริหารการจัดหาป1จจัยที่จําเป'นในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการในความรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุภารกิจหลัก
และวัตถุประสงค2ของหน#วยงาน
(6) ประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของส#วนราชการร#วมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพคุมค#า
และบรรลุเป@าหมายของหน#วยงาน
******************************

