ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 : วันที่ 30 ตุลาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

บริหาร

สายงาน

ตรวจราชการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจราชการในฐานะผู้ตรวจราชการ โดยมี
อานาจหน้าที่ตรวจแนะนา ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ภารกิจหลักและภารกิจที่สาคัญเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผน นโยบาย ข้อบังคับ แผนงาน โครงการของประธานศาลฎีกาและสานักงานศาลยุติธรรม
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการ
บริหารราชการ อาทิ อิทธิพลของการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
หรือภูมิภาคในด้านต่างๆ เป็นต้น รับผิดชอบในการพิจารณาข้อคิดเห็นประกอบการกาหนดนโยบาย
แผนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ รวมทั้งสืบสวนสอบสวน หรือสอบข้อเท็จจริง
สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติด ตาม ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเยี่ยมหรือ
ดาเนิ น การอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ร าชการของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านัก งานศาลยุติ ธ รรมและ
เจ้าหน้าที่ได้ผลสมประโยชน์ต่อทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ชือ่ ตาแหน่งในสายงานและระดับของตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้ มีชื่อและระดับของตาแหน่ง ดังนี้
ผู้ตรวจราชการ
ระดับสูง

หมายเหตุ : ผู้ตรวจราชการ ระดับสูง ก.ศ. กาหนดวันที่ 17 สิงหาคม 2554 (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 11/2554)
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 : วันที่ 30 ตุลาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

บริหาร

ชื่อสายงาน

ตรวจราชการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ผู้ตรวจราชการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจแนะนา ติดตาม เร่งรัด และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในภารกิจหลักและภารกิจที่สาคัญของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
แนะนาการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม สืบสวนสอบสวน สดับตรับฟัง
เหตุการณ์ เสนอแนะ ติดตาม ประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่อยู่ในความ
รับผิด ชอบในฐานะผู้สอดส่องดูแ ลแทนเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเร่งรัด การปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการปฏิบัติราชการ และ
เป้าหมายทุกด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และทันต่อ สภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารราชการ อาทิ อิทธิพลของการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศหรือภูมิภาคในด้านต่างๆ เป็นต้น
1.2 ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมที่ อยู่ ในความรั บ ผิด ชอบ เพื่ อ ให้ก ารปฏิบั ติ ราชการเป็ นไปตามเป้า หมายนโยบาย
ประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการปฏิบัติราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และรายงานต่อประธานศาลฎีกา คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณีเพื่อทราบหรือ
พิจารณาสั่งการ
1.3 สั่ง เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร ให้ผู้ รับ ตรวจปฏิ บัติ หรื องดเว้น การปฏิบั ติง านใดๆ ใน
ระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อนหากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์
ของประชาชนอย่างร้ายแรง เพื่อระงับความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่หรือประชาชน
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1.4 รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในท้องที่ต่างๆ และหน่วยงาน
ในสั ง กั ด ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางระหว่ า งส านั ก งาน
ศาลยุติธรรมกับประชาชนหรือหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมในการประสานประโยชน์
หรือให้ความช่วยเหลือตามความถูกต้องและเหมาะสม
1.5 ให้คาแนะนาวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสม ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักและภารกิจที่สาคัญของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผน และจัดทาแผนการตรวจราชการประจาปีแบบบูรณาการเสนอเลขาธิการ
สานักงานศาลยุติธรรมหรือคณะกรรมการที่เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้ง
2.2 วางแผน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข หรือข้อคิดเห็นประกอบการ
กาหนดนโยบาย แผนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และงบประมาณของสานักงานศาลยุติธรรม
หรือหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สานักงานศาลยุติธรรม
หรื อหน่ วยงานในสั งกั ด ส านั กงานศาลยุ ติ ธรรมน าไปปฏิ บั ติ ราชการได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า และตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ จะส่ งผลกระทบต่ อ
การบริหารราชการ อาทิ อิทธิพลของการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศหรือภูมิภาคในด้านต่างๆ เป็นต้น
2.3 วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนเพื่อกาหนดแนวทางและติดตามแก้ไขปัญหาใน
การดาเนินโครงการหรือภารกิจที่สาคัญให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ภายในเวลาที่เหมาะสม
2.4 พัฒนาระบบการรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนแก้ ไ ขปั ญหา การปรั บปรุ งผลการปฏิ บั ติ ราชการอย่ างจริ งจั งและเกิ ดผลสั มฤทธิ์
อย่างแท้จริง
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกในการพิ จารณา
ข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือข้าราชการทุกระดับ เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้ง ภายในและระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย ในการพิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในด้านกฎหมายและการยุติธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของศาลยุติธรรม
และสานักงานศาลยุติธรรม
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4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 ตรวจเยี่ยมข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคลากรประเภทอื่นในหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อรับฟังปัญหา ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือ
และให้กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2 สืบสวนสอบสวน สอบข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์เกี่ยวกับการร้องเรียน
กล่าวหาข้าราชการศาลยุติธรรม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในระบบราชการ
4.3 บารุงรักษาขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคลากร
ประเภทอื่นในสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคลากรประเภทอื่นเต็มใจที่
จะอุทิศตนแก่ งานในหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนและ
มีค่านิยมการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กรศาลยุติธรรม
4.4 ประเมิน ผลและปรับ ปรุง ผลการปฏิบ ัต ิร าชการของผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา เพื่อ ให้
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4.5 ก ากั บดู แ ลการจั ด ท าแผนและงบประมาณ บริ ห ารการจั ด หาปั จ จั ยที่ จ าเป็ นใน
การปฏิบัติราชการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการใน
ความรับผิดชอบ เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4.6 ประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
4.7 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ หมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชกรของส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมและหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ศาลยุติธรรม
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทบริหาร ระดับสูง
2.2 ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และเคยดารงตาแหน่งประเภท
บริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรสาหรับผู้ตรวจราชการของสานักงานศาลยุติธรรมหรือหลักสูตร
สาหรับผู้ตรวจราชการที่ ก.ศ. รับรอง
4. ผ่านกระบวนการคัดเลือกและการประเมินสมรรถนะด้านปฏิบัติการ ด้านการวางแผน
ด้านการประสานงาน ด้านการบริหารจัดการ และสมรรถนะของตาแหน่ง ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หรือหลายวิธีรวมกันตามที่ ก.ศ. กาหนด

๖

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 ความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจราชการ
1.1.2 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในนโยบาย ภารกิ จ ของศาลยุ ติ ธ รรม ส านั ก งาน
ศาลยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
1.1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศในงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.1.4 มี ความรู้ ความสามารถในการแนะน า ให้ ค าปรึ กษา และแก้ ไขปั ญหาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการแผ่นดิน และ
การบริหารราชการศาลยุติธรรม
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะในการบริหารจัดการ
2.2 ทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
2.3 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.4 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.5 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

