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หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สายงานตรวจราชการกระทรวง
(ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจราชการในฐานะผู้ ต รวจราชการกระทรวง โดยมี อานาจหน้ า ที่ ต รวจและเร่ ง รั ด
การปฏิบัติราชการของกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ และตามนโยบาย
แผนงาน โครงการของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งการของนายกรัฐมนตรี คาสั่งของกระทรวง และการพิจารณา
ข้อคิดเห็นประกอบในการกาหนดนโยบาย แผนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ รวมทั้งสืบสวน
สอบสวน หรื อสอบข้อเท็จ จริ ง สืบ สวน สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงานตามที่ ได้รับ
มอบหมาย ตรวจเยี่ยมหรือดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ผลสมประโยชน์ต่อทางราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ย
การบริหารงานเชิง พื้น ที่แ บบบูร ณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แ ก่ เร่ง รัด ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล
การด าเนิน การตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จัง หวั ด เป้ า หมาย และแนวทางการพั ฒ นาภาค
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อรายงานผลการเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิ งพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2545 กาหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจหน้าที่ตรวจ และแนะนาการปฏิบัติราชการ
อันเกี่ยวกับกระทรวง กรม สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานของรัฐภายใต้
การกากั บ ดู แ ลของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ
ของกระทรวง กรม รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี หรื อ การสั่ ง การ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
2.1 ด้านปฏิบัติการ
(1) ตรวจการปฏิบัติราชการในภารกิจของกระทรวง หรือหน่วยงานของรัฐ ในฐานะผู้สอดส่อง
ดูแลแทนนายกรั ฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี หรือรัฐ มนตรีที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ เร่ง รัด ให้ก ารปฏิบัติร าชการ
ในหน่วยงานที่รับตรวจเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน และเป้าหมายทุกด้านของกระทรวง และรัฐบาล
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(2) ตรวจและติ ด ตามผลการปฏิ บัติ ง านของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในภารกิ จ ของกระทรวงหรื อ
หน่วยงานรัฐ เพื่อประเมินและควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการของกระทรวง รัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งการของนายกรัฐมนตรี คาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม และระเบียบข้อบังคับ
(3) รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐทุกกระทรวง ทบวง กรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับประชาชนในการประสานประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ
ตามความถูกต้องและเหมาะสม
(4) ให้คาแนะนา แก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจหลักของกระทรวง
หรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
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-22.2 ด้านแผนงาน
(1) วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข หรือข้อคิดเห็นประกอบในการกาหนด
นโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณของส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ส่วนราชการ
นาไปปฏิบัติงาน ให้สมประโยชน์ราชการและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
(2) วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางและติดตามการแก้ไขปัญหาในการดาเนิน
โครงการให้ประสบผลสาเร็จ
2.3 ด้านประสานงาน
ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส่ว นราชการ ในการพิจ ารณา
ข้อกล่าวหา หรือข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือข้ าราชการทุกระดับ เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหา
ของเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 ด้านการบริหารจัดการ
(1) ตรวจเยี่ยมข้าราชการและหน่วยงานในสังกัด เพื่อรับฟังปัญหา ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือ
และให้กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
(2) สืบสวนสอบสวนหรือสอบข้อเท็จเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการในสังกัดเพื่อให้เกิด
ความยุติธรรมและโปร่งใสในระบบราชการ
(3) บารุงรักษาขวัญกาลังใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการในสังกัด เพื่อให้ข้าราชการเต็มใจ
ที่จะอุทิศตนแก่งานในหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตน
(4) บริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุ
ภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ามากที่สุด
(5) กากับดูแลงานจัดทาแผนและงบประมาณ บริหารการจัดหาปัจจัยที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุภารกิจ
หลักและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(6) ประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
******************************
กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

