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1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

เกี่ยวกับแนวทาง และการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงยุติธรรม  
1.2 เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบ

ข้อบังคับ ประกาศมติของคณะรัฐมนตรี และคำสั่งของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใด ๆ ที่กำหนด
เป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติ   

1.3 เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

1.4 เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน  
1.5 เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
 

2. ขอบเขต   
ก่อนตรวจราชการ  
1. รวบรวมศึกษาข้อมูลของหน่วยรับตรวจจากระบบ E - inspection (ผต.ยธ. , ผช. , หน่วยรับตรวจ) 
2. วางแผนกำหนดการออกตรวจราชการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการตามที่ได้รับมอบหมาย  

เช่น กำหนดพ้ืนที่ กำหนดวัน/เวลา วิธีการ (ลงพื้นที่ตรวจราชการ/การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์)       
และแจ้งประเด็นการตรวจของผู้ตรวจราชการเพ่ิมเติม (ถ้ามี) (ผต.ยธ. , ผช.) 

3. ประชุมร่วมกับทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เพื่อซักซ้อมเตรียมการตรวจราชการ  
4. ประสานหน่วยรับตรวจ (ผช. , หน่วยรับตรวจ) 
ขณะตรวจราชการ  
1. ประชุมร่วมกับหน่วยรับตรวจเพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ รวมไปถึง

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ หรือทำความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับ
แนวทางและการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง (ผต.ยธ. , ผช. , หน่วย
รับตรวจ) 

2. สรุปประเด็นการประชุมระหว่างผู้ตรวจราชการ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ถ้ามี) และหัวหน้า
ส่วนราชการเพ่ือให้ผู้ตรวจราชการใช้เป็นข้อสั่งการ เพราะข้อเสนอแนะในสมุดตรวจราชการของหน่วยงาน (ผช.) 

3. บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง และวันเดือนปีที่ตรวจ ไว้เป็นหลักฐาน   
ณ สถานที่รับตรวจ  (ผต.ยธ. , ผช.) 

หลังตรวจราชการ 
1. จัดทำสรุปผลการตรวจราชการเพื ่อให้ผู ้ตรวจราชการให้ความเห็นชอบตามเขตตรวจราชการที ่ได้รับ

มอบหมาย และนำมาสรุปในภาพรวมเพ่ือเสนอไปยังรองปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงต่อไป  (ผช. , ผต.ยธ.) 
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2. จัดทำรายงานเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทราบหรือพิจารณาต่อไป 
ในกรณีพบว่ามีปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน (ผช. , ผต.ยธ.) 

3. กำกับติดตามหน่วยรับตรวจในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผช. , ผต.ยธ.) 
 

3. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 1. ผู้ตรวจราชการได้ตรวจติดตามครบถ้วนตามแผนการตรวจ
ราชการ ร้อยละ 100 
2. หน่วยรับตรวจราชการได้นำข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ  
ของผู้ตรวจราชการไปดำเนินการได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ  
 

ข้อกำหนดด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ  
พ.ศ. 2548 
2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561 เรื่อง กำหนดพ้ืนที่
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
3. คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 387/2564เรื่อง การแบ่งเขตการ
ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
4. ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง ต้นทุนที่เกินความจำเป็น 
งบประมาณ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 
เวลา 
- ก่อนตรวจ  
ใช้ระยะเวลา 16 ชั่วโมง ในการประชุมร่วมกับทีมผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เพื่อซักซ้อมเตรียมการตรวจราชการ  
- ขณะตรวจราชการ  
ใช้ระยะเวลา 1 - 2 ชั่วโมง ในการบันทึกการตรวจราชการลง  
ในสมุดตรวจ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง และวันเดือนปี  
ที่ตรวจ ไว้เป็นหลักฐาน จากสถานที่รับตรวจ มาเป็นส่งผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เมื่อกลับมายังสำนักงานแล้ว 
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ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต้องทำ 
- ก่อนตรวจ  
ขั้นตอนการประชุมร่วมกับทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เพื่อซักซ้อม
เตรียมการตรวจราชการ  
- ขณะตรวจราชการ  
บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 
ตำแหน่ง และวันเดือนปีที่ตรวจ ไว้เป็นหลักฐาน  
ปัญหาที่ควรแก้ไข 
งบประมาณ 
กำหนดวางแผนการตรวจให้มีความเชื่อมโยงในเขตจังหวัด 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
ขั้นตอนการตรวจ 
- ก่อนตรวจ  
ยกเลิกข้ันตอนการประชุมร่วมกับทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ  
เพ่ือซักซ้อมเตรียมการตรวจราชการ  
- ขณะตรวจราชการ  
ปรับเปลี่ยนแนวทางบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจ 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง และวันเดือนปีที่ตรวจ ไว้เป็น
หลักฐาน จากสถานที่รับตรวจ มาเป็นส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อกลับมายังสำนักงานแล้ว 

 

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ประเด็นการตรวจราชการตามแผน 
มีความครบถ้วน 

ร้อยละความสำเร็จของการตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ตาม
แผนการตรวจราชการ  

ร้อยละ 100 

2. หน่วยรับตรวจสามารถนำ
ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของผู้ตรวจ
ราชการไปดำเนินการและรายงานผล
กลับไปยังผู้ตรวจราชการภายใน 15 วัน 

ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ราชการที่ได้รับการตอบสนองสู่การปฏิบัติ
หรือนำไปศึกษาหาแนวทางในการปฏิบัติที่
เหมาะสม 

ร้อยละ 100 

5. ระบบติดตามประเมินผล 
    ติดตามผลการดำเนินงาน รอบระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
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6. ผังกระบวนการ 

ขั้นตอนการในการปฏิบัติงาน 
การออกตรวจราชการ 

เลขานุการผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงยุติธรรม  

ผู้ตรวจราชการ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

หน่วยรับตรวจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
ก่อนการตรวจราชการ 

1. วางแผนการลงพืน้ทีต่รวจราชการ 

2. ขออนุมตัเิดนิทางไป
ราชการ 

3. แจง้แนวทางไปยงัหน่วยรบั
ตรวจตรวจ 

4. ส่งขอ้มลูกลบัมายงัผช.ผต. 

5. ศกึษาวเิคราะห ์และ
น าเสนอแก่ผต.ยธ. 

7. ยมืเงนิทดรองไปราชการ 
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ขั้นตอนการในการปฏิบัติงาน 
การออกตรวจราชการ 

เลขานุการผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงยุติธรรม  

ผู้ตรวจราชการ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

หน่วยรับตรวจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะตรวจราชการ 

3. รวบรวมและตรวจสอบความ

ถูกต้องของเอกสารประกอบการ

เบิกจ่ายฯ 

2. ถ่ายรูปและจดประเด็นสำคญั 

1. ลงพื้นที่ประชุมการตรวจราชการ 

4. สรุปประเด็นการประชุม 
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ขั้นตอนการในการปฏิบัติงาน 
การออกตรวจราชการ 

เลขานุการผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงยุติธรรม  

ผู้ตรวจราชการ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 

หน่วยรับตรวจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

หลงัตรวจราชการ 1. ส่งใบเบกิค่าใชจ้่ายฯ 

 

 

6.สรุปผลการตรวจในภาพรวมของส านักฯ (ผต.ยธ. , ก.แผนฯ , ก.สนับสนุน) 

5.สรุปผลการตรวจตามเขตตรวจ 

4. ก ากบัตดิตามหน่วยรบัตรวจ 

3.จดัท ารายงานเสนอป.ยธ. 
(กรณีพบปัญหาเร่งด่วน) 

2.บนัทกึการตรวจราชการ  

ลงในสมุดตรวจ 

 

7. ใหค้วามเหน็ชอบ 
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ต้นฉบับ 

 
 

7. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

ก่อนตรวจราชการ  
1. วางแผนการลง
พ้ืนที่ตรวจราชการ 

- วางแผนการลงพื้นที่ตรวจราชการเพ่ือ
กำหนดเส้นทางในการเดินทาง กำหนดวัน
เวลา ที่พัก สถานที่การจัดประชุม ประสานที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ถ้ามี) 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  
( เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก 
ยานพาหนะ ) 

ผู้ตรวจราชการ  
ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการและ
เลขานุการ
ผู้ตรวจราชการ 

14 วันก่อนการ
เดินทาง 

   

2. ขออนุมัติเดินทาง
ไปราชการ 

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เลขานุการ
ผู้ตรวจราชการ 

14 วันก่อนการ
เดินทาง 

   

3. แจ้งแนวทางไปยัง
หน่วยรับตรวจ 

แจ้งแนวทางไปยังหน่วยรับตรวจ 
ประกอบด้วย 
- กำหนดการตรวจราชการ 
- รูปแบบการตรวจ  
- รายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจ
ราชการ 

ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 

30 วันก่อนการ
เดินทาง 

⚫ เวลาในการ
นำเสนอ (ไม่เกิน
10นาที) 

⚫ หัวข้อนำเสนอ 
(ประเด็นการตรวจ
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ต้นฉบับ 

 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

ราชการตามแผนฯ
โดยสรุป/ปัญหา
อุปสรรค/ผลงาน
โดดเด่น)กรอก
ข้อมูลครบถ้วน 
ตามประเด็นการ
ตรวจ 

⚫ ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน(โดยผ่าน
การรับรองจากหน.
หน่วยงานโดย
ตำแหน่ง) 

⚫ จัดส่งข้อมูลภายใน
ระยะเวลาที่
กำหนด 
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ต้นฉบับ 

 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

4. ส่งข้อมูลกลับมา
ในระบบ  
e-Inspection 

หน่วยรับตรวจส่งข้อมูลกลับมายัง  
e-Inspection 

หน่วยรับตรวจ,
ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 

15 วันก่อนการ
เดินทาง 

   

5. ศึกษาวิเคราะห์ 
และนำเสนอ
แก่ผต.ยธ. 

รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดทำ
รูปเล่ม นำเสนอให้กับผต.ยธ. 

ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 

7 วันหลังได้รับ
เอกสาร 

⚫ ศึกษาประเด็นการ
ตรวจราชการตาม
เป้าหมายของ
กระทรวงยุติธรรม 

      นโยบายที่สำคัญ    
      เร่งด่วน ของ 
      ผู้บริหารกระทรวง 

ประเด็นการ
ตรวจ 

⚫ แผนการ
ตรวจ
ราชการ  

⚫ นโยบายที่
สำคัญ 
เร่งด่วน ของ
ผู้บริหาร
กระทรวง 

6. ยืมเงินทดรองไป
ราชการ 

ประสานไปยังกองคลัง  
- ยืมเงินทดรองไปราชการ 
- ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

 3 วันก่อน
เดินทาง 

   

ขณะตรวจราชการ 
1. ลงพื้นที่ประชุม
การตรวจราชการ 

 

ประชุมร่วมกับหน่วยรับตรวจเพื่อรับฟังการ
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆ รวมปถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคใน

ผู้ตรวจราชการ 
และ 

   ⚫ เอกสาร 
ประกอบการ
ประชุม 
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ต้นฉบับ 

 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

การทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ หรือทำ
ความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับ
แนวทางและการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวง     

ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการและ
เลขานุการ
ผู้ตรวจราชการ 

2. ถ่ายรูปและจด
ประเด็นสำคัญ 

 

ถ่ายรูปทำข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจ
ราชการ รวมถึงจดประเด็นสำคัญเพ่ือจัดทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจราชการ 

เลขานุการ
ผู้ตรวจราชการ 

    

3. รวบรวมและ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่ายฯ 

รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเดินทาง
ไปราชการ (ใบลงทะเบียน ใบสำคัญรับเงิน) 
 

เลขานุการ
ผู้ตรวจราชการ 

    

4. สรุปประเด็นการ
ประชุม 

 

สรุปประเด็นการประชุมระหว่างผู้ตรวจ
ราชการ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน (ถ้ามี) และหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการ ใช้เป็นข้อสั่งการ  
 

ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการควบคุมคุณภาพ บันทึก เอกสารอ้างอิง 

หลังตรวจราชการ  
1. ส่งใบเบิก
ค่าใช้จ่ายฯ 

ส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เลขานุการ
ผู้ตรวจราชการ 

ภายใน 3 วัน
หลังการตรวจ
ราชการเสร็จ 

   

2. บันทึกการตรวจ
ราชการ ลงในสมุด
ตรวจ 

 

บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจ 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ตำแหน่ง และวันเดือน
ปีที่ตรวจ ไว้เป็นหลักฐาน จากสถานที่รับ
ตรวจ มาเป็นส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อ
กลับมายังสำนักงานแล้ว 

ผู้ตรวจราชการ 
และผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

ภายใน 10 วัน
หลังการตรวจ
ราชการเสร็จ 

   

3. จัดทำรายงาน
เสนอป.ยธ. (กรณี
พบปัญหาเร่งด่วน) 

 

จัดทำรายงานเสนอความเห็นต่อ
ปลัดกระทรวง เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทราบหรือพิจารณาต่อไป ในกรณี
พบว่ามีปัญหาสำคัญท่ีควรได้รับการแก้ไข
เร่งด่วน (กรณี ถ้ามีเรื่องด่วน) 

ผู้ตรวจราชการ 
และผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

ภายใน 1 
สัปดาห์ 

   

4. กำกับติดตาม
หน่วยรับตรวจ 

กำกับติดตามหน่วยรับตรวจในการ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง 

ผู้ตรวจราชการ 
และผู้ช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

ภายใน 15 วัน   ⚫ รายงาน 
ผลการดำเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ
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ของหน่วยรับ
ตรวจ 

5. สรุปผลการตรวจ
ตามเขตตรวจฯ 

 

จัดทำสรุปผลการตรวจราชการเพื่อให้ผู้ตรวจ
ราชการให้ความเห็นชอบตามเขตตรวจ
ราชการที่ได้รับมอบหมาย  

ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 

รอบ๖เดือนแรก
ภายในเดือน
ก.พ./รอบ 6 
เดือนหลัง
ภายในเดือน
ส.ค. 

   

6. สรุปผลการตรวจ
ในภาพรวมของ
สำนักฯ 

จัดทำสรุปผลการตรวจเสนอผู้ตรวจ 
ในภาพรวมของสำนักฯ 

ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ 

ไม่เกินสัปดาห์ที่ 
2 ของเดือน
มี.ค./ก.ย. 

   

7. ให้ความเห็นชอบ ผู้บริหารให้ความเห็นชอบในรายงานการ
ตรวจฯ 

ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 

    

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน (SOP) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แตว่นัที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565



ต้นฉบับ 

 
 

8. การควบคุมบันทึก 

บันทึก เก็บไว้ที่หน่วยงาน เก็บไว้อ้างอิง 
คำสั่งแบ่งเขต ย้อนหลัง 3 ปี ย้อนหลัง 7 ปี 
แผนการตรวจราชการ ย้อนหลัง 3 ปี ย้อนหลัง 7 ปี 
ประเด็นการตรวจ ย้อนหลัง 2 ปี ย้อนหลัง 8 ปี 
เอกสารประกอบการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ ย้อนหลัง 2 ปี ย้อนหลัง 3 ปี 
สรุปรายงานการตรวจราชการ (ตามเขตตรวจราชการ) ย้อนหลัง 3 ปี ย้อนหลัง 7 ปี 
สรุปรายงานการตรวจราชการ (ภาพรวมการตรวจ
ราชการ) 

ย้อนหลัง 3 ปี ย้อนหลัง 7 ปี 

 
9. การบริหารสารสนเทศ 

รายการสารสนเทศที่จำเป็น รูปแบบ 
ข้อมูลทั่วไป และผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ ระบบ E - inspection 

คำสั่งแบ่งเขตตรวจราชการ 
แผนการตรวจราชการ 
รายงานสรุปผลการตรวจราชการ 

ระบบ E - inspection 

หนังสือรับ - ส่ง ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบ E - document 
บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจ โดยส่งผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เมื่อกลับมายังสำนักงานแล้ว 

E - mail /Application Line 

 
10. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 
ผู้ตรวจราชการ 1. ภาวะผู้นำ สามารถสดับตรับฟังทุกข์สุข

ความคิดเห็น และความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 
2. การบริหารงานเพ่ือติดตามความก้าวหน้า 
ปัญหาและอุปสรรครวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ 

1.หลักสตร
ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง 
2.หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง 
3. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) 
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บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ 

วิจัย นโยบายรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรม ยุทธศาสตร์และแผน 
สถานการณ์ทิศทาง แนวโน้มทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ตรวจ 
2. การประสานงานส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน
ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งถ่ายทอด
นโยบายหรือข้อสั่งการเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 
และใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมได้ 
 3. มีความรู ้เรื ่องความเข้าใจในเรื ่องของ
ระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในหมวดต่างๆ 
4. มีความรู ้ความสามารถเกี ่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และหมั่น
ศึกษาและฝึกฝนเรียนรู้ระบบงานสารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
5. พัฒนาแนวทางหรือกำหนดเครื่องมือที่
จำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 
 
 

1. หลักสูตร
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมือใหม่ 
2. หลักสูตร
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ 
3. หลักสูตรการจดรายงานการประชุม 
4. หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. หลักสูตรทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
 

เลขานุการผู้ตรวจราชการ 1. การประสานงานส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน
ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งถ่ายทอด
นโยบายหรือข้อสั่งการเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 
และใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมได้ 

1. หลักสูตรการเป็นเลขานุการ 
2. หลักสูตรการจดรายงานการประชุม 
3. หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. หลักสูตรทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
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ต้นฉบับ 

 
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะท่ีจำเป็น การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น 
 2. มีความรู้เรื ่องความเข้าใจในเรื ่องของ
ระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในหมวดต่างๆ 
3. มีความรู ้ความสามารถเกี ่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และหมั่น
ศึกษาและฝึกฝนเรียนรู้ระบบงานสารสนเทศ
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
4. พัฒนาแนวทางหรือกำหนดเครื่องมือที่
จำเป็นเพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 
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