๒
 ทิศทางองค์กร : วิสัยทัศน์ พั นธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ผลการดําเนินการที่คาดหวัง
๓-๕
 ผูต้ รวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
๖
 ผูช้ ่วยผูต้ รวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
๗
 การแบ่งเขตตรวจราชการ
๘
 แผนภูมิเชื่อมโยงนโยบายรั ฐบาล กับแผนตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และแผนตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๙
 แผนการตรวจราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๙
 หลักการและเหตุผล
๙-๑๐
 วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
๑๐
 อํานาจหน้าที่ผูต้ รวจราชการกรม
๑๐
 ขอบเขตการตรวจราชการ
๑๑
 แนวทางการตรวจราชการ
๑๑-๑๒
- การตรวจราชการแบบบูรณาการ
๑๒
- การตรวจราชการกรณีปกติ
๑๓
- ประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ
๑๔
- การตรวจราชการกรณีพิเศษ
๑๕
 ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๖
 เครื่ องมือสนับสนุนการตรวจราชการ
๑๖
 งบประมาณการตรวจราชการ
๑๖
 แนวทางการติดตามผลการตรวจราชการ

 ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
 คําสัง่ กระทรวงมหาดไทยที่ ๕๘/๒๕๖๓ เรื่ องแผนการตรวจราชการ
ของผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ก
ข
ค

เป็ นองค์กรแกนนําของประเทศในด้านการผั งเมื อง การพั ฒนาเมื อง และการอาคาร
ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รั กษาสภาพแวดล้อม ประหยั ดพลังงาน และมีอัตลักษณ์

๑. สนับสนุน กําหนด กํากั บ และพัฒนาปรั บปรุงให้ง านผั ง เมื อ งและโยธาธิ ก าร
มีมาตรฐานวิ ชาการที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้อ ม
เพื่อการพัฒนาอย่ างยั ่งยื น
๒. สร้างการมีส่วนร่ วมกั บภาครั ฐและประชาชน ในการวางแผนการดํา เนิ น การ
พัฒนาเมือง ท้องถิ่ น และชุมชน
๓. พั ฒ นา ปรั บปรุง ส่ ง เสริ มธรรมาภิ บ าลและประสิ ท ธิ ภ าพการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน

๑. มีจิตสาธารณะ
๓. ไม่เลือกปฏิบัติ
๕. โปร่ งใส ตรวจสอบได้

๒. กล้ายื นหยั ดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
๔. ซื่ อสัตย์และมีความรั บผิดชอบ
๖. มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน

๑. เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดีมีมาตรฐานเมืองน่าอยู่และสอดคล้องกั บสภาพแวดล้อม
๒. ประชาชนตระหนักถึ งประโยชน์และคุณค่ าของการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
๓. ประชาชนได้รับการบริ การด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่ างทัว่ ถึ ง

๑. มีการพัฒนาเมืองที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกั บสภาพแวดล้อมของเมือง
๒. ประชาชนได้รับบริ การด้านช่างที่ได้มาตรฐาน

เขตตรวจราชการ ที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู
เขตตรวจราชการ ที่ ๑๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

เขตตรวจราชการ ที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

นโยบาย
รัฐบาล

ข้อ ๙.
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิ น
ที่ มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามทจุ ริต
และประพฤติ มิชอบในภาครัฐ

ข้อ ๑๑.
การปรับปร ุงกฎหมายและกระบวนการ
ยตุ ิ ธรรม

ยทุ ธศาสตร์ที่ ๑
ด้านความมัน่ คง

ยทุ ธศาสตร์ที่ ๒
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

ยทุ ธศาสตร์ที่ ๕
ด้านการสร้างการเติ บโตบนค ุณภาพชีวิต
ที่ เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม

ยทุ ธศาสตร์ที่ ๖
ด้านการปรับสมด ุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนการตรวจราชการ
ของผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๖.
การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
๒. การธํารงรั กษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ โครงการ
ขั บ เคลื่ อ นการ พั ฒ นาพื้ นที่ ต าม แนวพร ะราชดํ า ริ และ
หลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง โครงการขั บ เคลื่ อ น
หลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงสู่สถานศึกษา
๓. โครงการจิตอาสาพระราชทาน
๔. โครงการจิตอาสาเพื่ อการพั ฒนาลํานํา้ กับชีวติ บนวิถี
แห่งความพอเพี ยง
๕. การสร้างความพร้อมในการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัย
๖. การเสริ มสร้างประสิทธิภาพการป้องกั นและแก้ไขปั ญ หา
ยาเสพติด
๗. การสร้างปลูกจิตสํานึกรั กสามัคคี และส่งเสริ ม
ความปรองดองของคนในชาติ
๘. การขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑. การบริ หารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและ
๑. การพั ฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ การบริ หารจัดการขยะมูลฝอย
ศักยภาพของพื้ นที่
๒. การพั ฒนาพื้ นที่เศรษฐกิจเฉพาะให้มีขี ดความสามารถ การแก้ไขปั ญหานํา้ เสีย การแก้ไขปั ญหาผักตบชวาและวัชพื ช
๒. การบริ หารจัดการทรัพยากรนํา้ ได้แก่ การส่งเสริ สนับสนุน
ในการแข่งขัน
การบริ หารจัดการนํา้ ทั้งระบบ การฟื้ นฟู บูรณะแหล่งนํา้ เดิม
๓. การบูรณาการการบริ หารจัดการเชิงพื้ นที่
๔. การพั ฒนาพื้ นที่เศรษฐกิจพิ เศษ และการค้าชายแดน เพื่ อป้องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การบริ ห าร
จั ดการนํา้ เพื่ อป้ องกั นและบรรเทาสาธารณ ย การป้ องกั น
๕. การพั ฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
นํา้ ท่วมชุมชน การวางและจัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัย
๖. การพั ฒนาพื้ นที่ระดับภาค และเมือง
ลุ่มนํา้ การก่อสร้างเขื่อนป้ องกั นตลิ่ งริ มแม่ นาํ้ ภายในประเทศ
การปรั บปรุงฟื้ นฟู และบริ หารจัดการคุณภาพนํา้
๓. การบริ หารจัดการความเสีย่ งจากภั ยพิ บั ติ ได้แก่ การป้ องกั น
และแก้ไขปั ญหาสาธารณภัยทัว่ ไป การให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย มาตรการการบู ร ณาการการแก้ไขปั ญ หา
อุบัติเหตุทางถนนช่ ว งเทศกาลและช่ ว งปกติ การพั ฒ นา
ปรั บปรุงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารและเครื่ องเล่น

แผนการตรวจราชการ
ของผูต้ รวจราชการกรมโยธาธิ การและผังเมือง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑.
การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์

๑. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
๒. โครงการจิตอาสาพระราชทาน

๑. การดําเนินการด้านการผังเมือง
๒. การวางผังเมืองในพื้ นที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษ
๑๐ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร
ตาก ตราด หนองคาย นครพนม นราธิวาส
เชียงราย และกาญจนบุรี
๓. การดําเนินงานด้านผังเมืองตามนโยบาย EEC

๑. การติดตามเร่ งรั ดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี
๒.การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครั ฐ
๓. การสนับสนุนการแก้ไขปั ญหาความเดื อ ดร้ อ น
เร่ งด่วนของประชาชนในระดับพื้ นที่และ
นโยบายสําคัญของรั ฐ
๔. การขับเคลื่อนแผนพั ฒนาพื้ นที่ระดับภาค
๕. การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
การบริ การภาครั ฐ (Linkage Center)

๑. การตรวจสอบอาคารภาครั ฐ
๑. การติ ดตามเร่ งรั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณ
๒. การแก้ไขปั ญหาผักตบชวา
ประจําปี
๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริ มแม่นาํ้ ภายในประเทศ ๒. การกํากับดูแลตามกฎหมายและสนับสนุนงาน
และระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั ่ง
บริ หารงานด้านช่างและผังเมือง
ทะเล
๓. การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางวิ ช าการด้า นช่ า ง
๔. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันนํา้ ท่วมในพื้ นที่เมืองชุมชน
และผังเมือง
พื้ นที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจ และพื้ นที่การเกษตร

แผนการตรวจราชการกรมโยธาธิ การและผังเมือง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของผูต้ รวจราชการกรมโยธาธิ การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

๑. หลักการและเหต ุผล
การตรวจราชการเป็ นกลไกและเครื่ อ งมื อ สํา คั ญ ของรั ฐ ในการตรวจสอบความสํา เร็ จ
ในการดําเนินงานตามนโยบายแห่งรั ฐ เป็ นการสนับสนุนให้การบริ หารราชการแผ่ นดิ น และการพั ฒ นา
ประเทศเป็ นไปอย่างมีประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะการติ ด ตามผลการดํา เนินงาของหน่ว ยงานของรั ฐ
ด้านนโยบายและแผนงานที่สาํ คัญซึ่งระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระบุว่า ให้ผูต้ รวจราชการจัดทําแผนการตรวจราชการตามรอบปี งบประมาณ โดยผูต้ รวจราชการกรม
รั บผิดชอบและมีอาํ นาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ว ยงานของรั ฐ
และเจ้าหน้าทีข่ องรั ฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจหน้า ที่ ข องกรมในฐานะผู ้ส อดส่ อ งดูแลแทนอธิ บ ดี ก รณี
ผูต้ รวจราชการสํานักนายกรั ฐมนตรี ผูต้ รวจราชการกระทรวง และผูต้ รวจราชการกรมมีภารกิจในการ
ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในเรื่ องเดียวกัน ให้ประสานงานหรื อร่ วมกันดําเนินการตรวจราชการ
เพื่ อก่อให้เกิดประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และความคุ้ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ และประโยชน์ส ุข
ของประชาชน
ดังนัน้ เพื่ อให้การตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ซึ่งกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วย
การตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้จัดทําแผนการตรวจราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้ น โดยคํา นึง ถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ พั นธกิ จ
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนการตรวจราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองกับแผนการตรวจราชการ
ระดับกระทรวงมหาดไทย และนโยบายรั ฐบาล เพื่ อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการบริ หารราชการ
๒. วัตถ ุประสงค์ของการตรวจราชการ
๒.๑ เพื่ อชี้แจง แนะนํา หรื อทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสั งกั ดสํานักงานโยธาธิ การและผั งเมื อง
จังหวัด เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงาน หรื อการจัดทําภารกิจตามนโยบายของกรมโยธาธิ ก ารและ
ผังเมือง ตลอดจนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายรั ฐ บาลที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ภารกิ จ หน้า ที่
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

๒.๒ เพื่ อตรวจ...

๒.๒ เพื่ อตรวจติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการ และตรวจประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ตลอดจนจั ด ทํา ข้อ เสนอแนะในการแก้ไขปั ญ หา หรื อ แนวทาง
การพั ฒนา ปรั บปรุง รวมถึงการเสนอความเห็ นเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาในการบริ ห ารงานและ
การบริ หารงานบุ คคลตามระบบคุณ ธรรมและตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลสํา หรั บ การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี เพื่ อเสนอต่ออธิบดีเพื่ อทราบ หรื อพิ จารณาสัง่ การในอันที่จะปรั บปรุงแก้ไขการปฏิ บั ติ ง าน
ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
๒.๓ เพื่ อสืบสวน สอบสวน ข้อ เท็ จ จริ ง หรื อ สดั บ ตรั บ ฟั ง เหตุก ารณ์ เมื่ อ ได้รั บ คํา สั ่ง
คําร้องเรี ยน หรื อเมื่อมีเหตุอันสมควร
๒.๔ เพื่ อตรวจเยี่ ย ม ช่ ว ยเหลื อ แนะนํา ชี้ แจง สดั บ ตรั บ ฟั ง ทุก ข์ส ุข ความคิ ด เห็ นและ
ความต้องการของบุคลากร เพื่ อ เป็ นการสร้ า งขวั ญ และกํา ลั ง ใจในการทํา งานให้เ จ้า หน้า ที่ ใ นสั ง กั ด
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๓. อํานาจหน้าที่ ของผูต้ รวจราชการกรม
๓.๑ สั ่ง เป็ นลายลั ก ษ ณ์อั ก ษรใ ห้ผู ้รั บตร วจป ฏิ บั ติ ใ นเ รื่ อ ง ใดเ รื่ อ ง หนึ่ง ให้ถู ก ต้อ ง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง หรื อ คํา สั ่ง ของอธิ บ ดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
๓.๒ สัง่ เป็ นลายลักษณ์อักษรให้ผรู ้ ั บตรวจปฏิบัติหรื องดเว้นการปฏิบัติในเรื่ องใด ๆ ในระหว่ าง
การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรื อประโยชน์ของประชาชน
อย่างร้ายแรง และเมื่อได้สงั ่ การดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผูบ้ ังคับบัญชาเพื่ อทราบหรื อพิ จารณาโดยด่วน
๓.๓ สัง่ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจง ให้ถอ้ ยคํา หรื อ ส่ ง เอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่ อประกอบการพิ จารณา
๓.๔ สอบข้อเท็จจริ ง สืบสวน สอบสวน หรื อสดับตรั บฟั งเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรี ยน
หรื อมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่ น ๆ เพื่ อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อน
ของประชาชน หรื อปั ญหาอุปสรรคของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรื อ เจ้า หน้า ที่ ใ นสั ง กั ด
ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๓.๕ ประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของผูร้ ั บการตรวจ และรายงานผูบ้ ังคับบัญชาเพื่ อทราบ
๓.๖ เรี ยกประชุมเจ้าหน้าที่ของสํานักงานโยธาธิการและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด เพื่ อ ชี้ แจง แนะนํา
หรื อปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
๔. ขอบเขตการตรวจราชการ
๔.๑ ชี้ แจง แนะนํา หรื อ ทํา ความเข้า ใจกั บ หน่ว ยงาน และเจ้า หน้า ที่ เกี่ ย วกั บ แนวทาง
การปฏิบัติงานหรื อการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรั ฐบาล ของกระทรวง และของหน่วยงาน
๔.๒ เพื่ อตรวจเยี่ยม ช่ว ยเหลื อ แนะนํา ชี้ แจง สดั บ ตรั บ ฟั ง ทุก ข์ส ุข ความคิ ด เห็ น และ
ความต้องการของบุคลากร เพื่ อ เป็ นการสร้ า งขวั ญ และกํา ลั ง ใจในการทํา งานให้เ จ้า หน้า ที่ ใ นสั ง กั ด
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๔.๓ ตรวจเยี่ยมเพื่ อสดับตรั บฟั งทุกข์สขุ ความคิ ด เห็ น และความต้อ งการของบุ คลากร
เพื่ อเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ
๔.๔ ตรวจติดตามเพื่ อสืบหาข้อเท็จจริ ง หรื อสืบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อ สถานการณ์
ในพื้ นที่
๔.๕ ตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยรั บตรวจในขอบเขตอํา นาจหน้า ที่
ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวมทั้ง แผนงาน/โครงการในพื้ นที่ ในฐานะผูส้ อดส่ อ งดูแล
แทนอธิบดี
๕. แนวทาง...

๕. แนวทางการตรวจราชการ
การจัดทําแผนการตรวจราชการของกรมโยธาธิการและผั ง เมื อ ง ประจํา ปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทําขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู ้ต รวจราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กาํ หนดแนวทางการตรวจราชการ
แบ่งเป็ น ๓ กรณี ดังนี้
๕.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการ
เป็ นการตรวจราชการในพื้ นที่ร่วมกันในจังหวัดที่มีพื้นที่เ ป้ าหมายในแต่ ล ะเขตตรวจ
ราชการ ระหว่างผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผูต้ รวจราชการกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
เพื่ อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญ (Hot Issue) ของรั ฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมโยธาธิ ก าร
และผังเมืองสําหรั บการกําหนดกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สํานักงานผูต้ รวจราชการกรมได้พิ จ ารณานํา แผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่ อ งที่ เ ป็ นอํา นาจหน้า ที่ ข องกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งมาเป็ นกรอบ
การตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งในแผนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ได้บรรจุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้
๑. การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล
๒. การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
๒.๑ ยทุ ธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านความมัน่ คง
๒.๑.๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
๒.๑.๒ การธํารงรั กษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนการพั ฒนา
พื้ นที่ตามแนวพระราชดําริ และหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โครงการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยงสู่สถานศึกษา
๒.๑.๓ โครงการจิตอาสาพระราชทาน
๒.๑.๔ โครงการจิตอาสาเพื่ อการพั ฒนาลํานํา้ กับชีวติ บนวิถีแห่งความพอเพี ยง
๒.๑.๗ การสร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๑.๘ การเสริ มสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
๒.๑.๙ การสร้างปลูกจิตสํานึกรั กสามัคคี และส่งเสริ มความปรองดองของคนในชาติ
๒.๑.๑๐ การขับเคลื่อนการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๒ ยทุ ธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒.๒.๑ การพั ฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้ นที่
๒.๒.๒ การพั ฒนาพื้ นที่เศรษฐกิจเฉพาะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
๒.๒.๓ การบูรณาการการบริ หารจัดการเชิงพื้ นที่
๒.๒.๕ การพั ฒนาพื้ นที่เศรษฐกิจพิ เศษ และการค้าชายแดน
๒.๒.๖ การพั ฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
๒.๒.๗ การพั ฒนาพื้ นที่ระดับภาค และเมือง

๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕...

สิ่งแวดล้อม

๒.๕ ยทุ ธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการสร้างการเติ บ โตบนค ณ
ุ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ

๒.๕.๑ การบริ หารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มี ความเหมาะสมและเติ บ โตอย่ า งยั ่ง ยื น
ได้แก่ การบริ หารจัดการขยะมูลฝอย การแก้ไขปั ญหานํา้ เสีย การแก้ไขปั ญหาผักตบชวาและวัชพื ช
๒.๕.๒ การบริ หารจัดการทรั พยากรนํา้ ได้แก่ การส่งเสริ มสนับสนุนการบริ หารจั ดการ
นํา้ ทั้งระบบ การฟื้ นฟู บูรณะแหล่งนํา้ เดิมเพื่ อป้องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การบริ หารจัดการ
นํา้ เพื่ อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันนํา้ ท่วมชุมชน การวางและจัดทํา ผั ง นโยบายบรรเทา
อุทกภัยลุ่มนํา้ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นาํ้ ภายในประเทศ การปรั บปรุงฟื้ นฟู และบริ หารจัดการ
คุณภาพนํา้
๒.๕.๓ การบริ หารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิ บัติ ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปั ญ หา
สาธารณภัยทัว่ ไป การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย มาตรการการบูรณาการการแก้ไขปั ญหาอุบั ติ เ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลและช่ ว งปกติ การพั ฒ นาปรั บ ปรุง มาตรฐานความปลอดภั ย ด้า นอาคารและ
เครื่ องเล่น
๒.๖ ยทุ ธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมด ุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๖.๑ การติดตามเร่ งรั ดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
๒.๖.๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครั ฐ
๒.๖.๔ การสนับสนุนการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนเร่ งด่วนของประชาชนในระดับ
พื้ นที่และนโยบายสําคัญของรั ฐ
๒.๖.๕ การขับเคลื่อนแผนพั ฒนาพื้ นที่ระดับภาค
๒.๖.๖ การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครั ฐ (Linkage Center)
๕.๒ การตรวจราชการกรณีปกติ
เป็ นการตรวจติดตามมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมโยธาธิการและผังเมือ ง และมุ่ ง เน้นผลสั ม ฤทธิ์ ข องตั ว ชี้ วั ด ตามที่ ก ํา หนดในแผน
การตรวจราชการประจําปี ซึ่งเป็ นผลงานเชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยจะต้องวิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง
ปั จจัยที่ทาํ ให้ผลงานสําเร็ จ หรื อสาเหตุของปั ญหา ปั จจั ย ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การดํา เนินงาน
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาํ หนด นําเสนอสภาพปั ญ หาของแต่ ล ะงาน พร้ อ มทั้ ง ให้คํา ปรึ ก ษา แนะนํา
การดําเนินการแก้ไขปั ญหาของพื้ นที่นนั้ ๆ ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานของสํา นัก งานโยธาธิ ก าร
และผังเมือง ดังนี้

ประเด็น...

ประเด็นการตรวจกรณีปกติ

ตัวชี้วัด

๑. การแก้ไขปั ญหาผักตบชวา
๒. การตรวจสอบอาคารภาครั ฐ



๓. การวางผังเมืองในพื้ นที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษ ๑๐ จังหวัด ได้แก่
สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตาก ตราด หนองคาย นครพนม
นราธิวาส เชียงราย และกาญจนบุรี

แผนงาน นโยบาย
ปกติ รั ฐบาล









๔. การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓





๕. การดําเนินการด้านผังเมือง





๖. การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางวิชาการด้านช่างและผังเมือง





๗. การกํากับดูแลตามกฎหมายและสนับสนุนงานบริ การด้านช่ างและผังเมือง



๘. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั ตราชสุดาฯ



๙. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่ อพั ฒนาพื้ นที่



๑๑. ภารกิจการพั ฒนาเมือง
๑๑.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริ มแม่นาํ้ ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั ่งทะเล
๑๑.๒ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันนํา้ ท่วมในพื้ นที่เมืองชุมชนพื้ นที่
สําคัญทางเศรษฐกิจ และพื้ นที่การเกษตร
๑๒. การปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของจังหวัด งานตามภารกิจอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย











๕.๓ การตรวจราชการ...

๕.๓ การตรวจราชการกรณีพิเศษ
เป็ นการตรวจติดตามเพื่ อให้ทราบข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่ได้รับการร้องเรี ยนหรื อที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้
๑. เรื่ องที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน ให้ช่วยเหลือสนับสนุนหรื อประสานการปฏิ บั ติ งาน
ตามนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ดาํ เนินการอยู่ แต่มีปัญหาข้อขัดข้องซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรื อดําเนินการ
ให้แล้วเสร็ จได้ตามขั้นตอนปกติ สมควรได้รับการแก้ไขหรื อสนับ สนุนจากหน่ว ย บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ส งู กว่ า
เช่น สํานักสนับสนุนและพั ฒนาตามผังเมืองสํานักผังเมืองรวม กองนิติการ เป็ นต้น
๒. เรื่ องที่มีการร้องเรี ยนขอความเป็ นธรรมหรื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ คลี่ คลาย
หรื อแก้ไขความเดือดร้อนทั้ง ของประชาชน และบุ คลากร/เจ้า หน้า ที่ ผู ้ป ฏิ บั ติ ห น้า ที่ สั ง กั ด สํา นัก งาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๓. เรื่ อ งที่ เกี่ ยวกั บ สภาพการณ์ หรื อ เหตุก ารณ์ส ํ าคั ญจํ าเป็ นที่ รั ฐบาลหรื อกรม
พิ จารณาเห็นควรให้บรรจุไว้ในประเด็นการตรวจราชการ
๔. เรื่ องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิทิน...

๖. เครื่องมือสนับสน ุนการตรวจราชการ
สํานักงานผูต้ รวจราชการกรมมีเครื่ องมือสนับสนุนการตรวจราชการกรม ดังนี้
๖.๑ ผูช้ ่วยผูต้ รวจราชการกรมปฏิบัติงานเพื่ อทําหน้า ที่ ส นับ สนุน ประสานงาน วางแผน
รวมถึง การวิเคราะห์ สรุปรายงาน และรวบรวมข้อมูล ไว้ใช้สาํ หรั บ ผู ้ต รวจราชการกรมใช้เ ป็ นข้อ มู ล
ในการตรวจราชการ
๖.๒ ระบบติดตามผลการดํา เนินงานสํา หรั บ การตรวจราชการแบบ Online โดยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศได้พั ฒ นาขึ้ นในรูป แบบ Web Application คื อ “ระบบบริ ห ารจั ด การ ONE DPT”
ให้สาํ นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รายงานผลความก้า วหน้า ของการดํา เนินงาน/โครงการ
การรายงานเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบัติราชการผ่า นระบบดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ผู ้ต รวจราชการกรม
สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการตรวจราชการ
๖.๓ แบบรายงานการตรวจราชการ (กตร.๑) ถื อ ว่ า เป็ นเครื่ อ งมื อ สนับ สนุนการตรวจ
ราชการของผู ้ต รวจราชการกร ม โดยสามารถตรวจสอบข้อ มู ล จากแบบ กตร.๑ เพื่ อ รั บ ทราบ
ถึงความก้าวหน้าของงาน/โครงการ รวมถึงข้อปั ญหาและอุปสรรคของงาน/โครงการต่ า ง ๆ กรณี ที่
ไม่อยู่ในช่วงเวลาตามแผนการตรวจราชการ รวมถึงผูช้ ่วยผู ้ต รวจราชการสามารถนํา ข้อ มู ล จากแบบ
ดังกล่าว มาประกอบการจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกรม เพื่ อ นํา เสนอ
ต่อผูบ้ ริ หารกรม
๗. งบประมาณในการตรวจราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสรรงบประมาณในการตรวจราชการ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดงบดําเนินงาน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กรณีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพี ยงพอ
และมีความจําเป็ นเพื่ อใช้ในการตรวจราชการ ให้แสดงเหตุผลความจํา เป็ น นํา เสนอกรมโยธาธิ ก ารและ
ผังเมือง เพื่ อพิ จารณาการสนับสนุนของบประมาณเพิ่ มเติม
๘. แนวทางการติ ดตามผลการตรวจราชการ ตามแผนตรวจราชการ
(๑) สํานักงานผูต้ รวจราชการกรมจะประมวลผล และจั ด ทํา สรุป รายงานผลการตรวจ
ติดตามของผูต้ รวจราชการกรมเสนอให้อธิบดีทราบในที่ประชุมผูบ้ ริ หารกรมเป็ นประจําทุกเดือน
(๒) เมื่อสิ้นปี งบประมาณ สํานักงานผูต้ รวจราชการกรมจะดํา เนินการประมวลผล และ
รายงานผลการตรวจติดตามของผูต้ รวจราชการกรม เพื่ อ จั ด ทํา เป็ นภาพรวมของแต่ ล ะแผนงาน/
โครงการ ตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นแผนการตรวจราชการประจํา ปี โดยแสดงให้เ ห็ นถึ ง ความก้า วหน้า
ความสําเร็ จ ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินการตลอดจนผลกระทบที่ มี รวมทั้ ง เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั ญหา ที่เหมาะสม และเป็ นไปได้เพื่ อใช้เป็ นแนวทางประกอบการพิ จารณาวินจิ ฉัยสัง่ การของผูบ้ ริ หาร

ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่ การตรวจราชการเป็ นมาตรการสําคัญประการหนึ่ งในการบริ หารราชการแผ่นดิ น
ที่จะทําให้การปฏิบตั ิ ราชการหรื อการจัดทําภารกิจของหน่ วยงานของรัฐเป็ นไปตามเป้ าหมาย และแก้ไข
ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิ ดจากการดําเนิ นการดังกล่าว เพื่อก่ อให้เกิ ดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
สมควรที่จะได้มีการปรับปรุ งการตรวจราชการให้มีประสิ ทธิภาพ และเกิดความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิ ราชการ
หรื อการจัดทําภารกิจยิ่งขึ้ น รวมทั้งเป็ นไปตามหลักการการบริ หารแบบบูรณาการและการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่ งพระราชบัญญัติร ะเบี ยบบริ หารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ยบสํานัก นายกรั ฐมนตรี ว่าด้ว ยการตรวจราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๒
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
ของผูต้ รวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับกับการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการของหน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วย ยกเว้นการตรวจราชการในหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม

(๒)

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ผูต้ รวจราชการ” หมายความว่ า ผูต้ รวจราชการสํานักนายกรั ฐมนตรี ผูต้ รวจ
ราชการกระทรวง ผูต้ รวจราชการกรม หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่ในการตรวจราชการ
แต่ไม่รวมถึงผูท้ าํ หน้าที่ตรวจสอบภายใน
“ผูร้ ับการตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบตั ิ
หน้าที่อยูใ่ นหน่ วยงานของรัฐ
“หน่ วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ราชการบริ หารส่วนกลาง ราชการบริ หารส่วนภูมิภาค ราชการบริ หาร
ส่วนท้องถิ่น
(๒) หน่ วยงานในการบริ หารราชการในต่างประเทศ
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(๔) หน่ วยงานของรัฐที่อยูใ่ นกํากับของฝ่ ายบริ หาร
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผูซ้ ่ึงปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐแต่ไม่
รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี และทบวงด้วย
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงด้วย
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็ นกรม และส่ วนราชการที่ไม่มี
ฐานะเป็ นกรมแต่มีผบู ้ งั คับบัญชาของส่ วนราชการเป็ นอธิบดีหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เป็ นอธิบดี
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการของกรมด้วย
ข้อ ๖ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ
ข้อ ๗ การตรวจราชการมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
(๑) เพื่อชี้แจง แนะนํา หรื อทําความเข้าใจกับหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบตั ิ งานหรื อการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของ
ชาติและของหน่ วยงานของรัฐ

(๓ )

(๒) เพื่ อ ตรวจติ ด ตามว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ป ฏิ บัติ ถู ก ต้อ งตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสัง่ ของนายกรัฐมนตรี และเป็ นไปตามความมุ่ง
หมาย วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรั ฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน แผนหรื อยุทธศาสตร์ ใด ๆ ที่ กาํ หนดเป็ นยุทธศาสตร์ ชาติ หรื อ
วาระแห่งชาติหรื อไม่
(๓) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิงานหรื อการจัดทําภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
(๔) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชน
(๕) เพื่ อแสวงหาข้อ เท็จ จริ ง และสื บสวนสอบสวนเกี่ ยวกับเหตุ ก ารณ์ หรื อ
สถานการณ์ในพื้นที่
ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ดาํ เนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปี
หรื อตามที่ได้รับคําสัง่ จากผูบ้ งั คับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี
แผนการตรวจราชการประจําปี ตามวรรคหนึ่ง ให้จดั ทําตามรอบปี งบประมาณโดย
ให้หัว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐ และผูต้ รวจราชการร่ ว มกัน จัด ทํา ให้แ ล้ว เสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคมของ
ปี งบประมาณนั้น
ถ้าในกระทรวงใดมีผตู้ รวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการ
ตรวจราชการประจําปี ของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจําปี ของกระทรวง
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้สาํ นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เชิญหัวหน้า
หน่ ว ยงานที่ มีแผนการตรวจราชการประจําปี ตามวรรคสอง หรื อผูต้ รวจราชการที่หัว หน้าหน่ ว ยงาน
มอบหมาย มาร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปี ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ าํ ซ้อน
กันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกําหนดมาตรฐานและเครื่ องมือในการตรวจติดตามของผูต้ รวจ
ราชการให้เป็ นแนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
เมื่อที่ ประชุ มตามวรรคสามได้ขอ้ ยุติ เป็ นประการใด ให้หน่ วยงานทุก หน่ วยที่
เกี่ยวข้องดําเนิ นการตามข้อยุติน้ นั
ข้อ ๙ ผูต้ รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอาํ นาจและหน้าที่ในการตรวจ
ราชการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่ วยในฐานะ
ผูส้ อดส่ องดู แลแทนคณะรั ฐมนตรี นายกรั ฐมนตรี รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ป ระจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี

(๔)

ผูต้ รวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอาํ นาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหน้าที่
ของกระทรวง ในฐานะผูส้ อดส่ องดูแลแทนรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง
ผูต้ รวจราชการกรม รั บผิด ชอบและมีอาํ นาจและหน้าที่ ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหน้าที่
ของกรมในฐานะผูส้ อดส่องดูแลแทนอธิบดี
ข้อ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณี ที่ตอ้ งตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการใน
เรื่ องเดียวกัน ให้ผตู้ รวจราชการสํานักนายกรั ฐมนตรี ผูต้ รวจราชการกระทรวง และผูต้ รวจราชการกรม ที่
เกี่ยวข้องประสานงานหรื อร่ วมกันดําเนิ นการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล และความคุม้ ค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน
ข้อ ๑๑ การแบ่งพื้นที่การตรวจราชการ ให้เป็ นไปตามคําสัง่ สํานักนายกรัฐมนตรี

หมวด ๒
อํานาจและหน้ าที่ของผู้ตรวจราชการ
ข้อ ๑๒ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ ๗ ให้ผตู้ รวจราชการ
มีอาํ นาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผรู ้ ับการตรวจปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรื อคําสัง่ ของนายกรัฐมนตรี
(๒) สัง่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผรู้ ับการตรวจปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิในเรื่ อง
ใด ๆ ในระหว่ างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็น ว่าจะก่อให้เกิด ความเสี ยหายแก่ทางราชการหรื อ
ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อทราบ
หรื อพิจารณาโดยด่วน
(๓) สัง่ ให้หน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถอ้ ยคํา หรื อส่ งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเพื่อประกอบการพิจารณา

(๕ )

(๔) สอบข้อเท็จจริ ง สื บสวนสอบสวน หรื อสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการ
ร้องเรี ยน หรื อมีเหตุอนั สมควร โดยประสานการดําเนิ นงานกับหน่ วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปั ญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนหรื อปั ญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูร้ ั บการตรวจ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อทราบ
(๖) เรี ยกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนํา หรื อปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ผตู ้ รวจราชการสัง่ ตามข้อ ๑๒ (๒) ให้ผรู ้ ับการตรวจปฏิบตั ิ ตามคําสั่งนั้น
โดยพลัน ในกรณี ที่ผรู ้ ับการตรวจไม่สามารถปฏิบตั ิตามคําสัง่ ดังกล่าวได้ ให้ผรู้ ับการตรวจชี้ แจงข้อขัดข้อง
พร้อมเหตุผลให้ผตู ้ รวจราชการทราบ และให้ผตู้ รวจราชการรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อพิจารณาสัง่ การต่อไป
ข้อ ๑๔ ในการตรวจราชการ ให้ผตู้ รวจราชการถือและปฏิบตั ิตามระเบียบและธรรมเนียม
ของทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบตั ิหน้าที่และจริ ยธรรมของผูต้ รวจราชการตามหมวด ๔
ข้อ ๑๕ เพื่อให้ก ารตรวจราชการ เป็ นไปอย่างมีเอกภาพและประสิ ทธิภ าพ สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรื อกรมใด โดยสภาพและปริ มาณงานสมควรมีหัวหน้าผูต้ รวจราชการ ให้ผมู้ ี
อํานาจตามกฎหมายมีอาํ นาจแต่ งตั้งผูต้ รวจราชการคนใดคนหนึ่ งเป็ นหัวหน้าผูต้ รวจราชการ และจะให้มี
รองหัวหน้าผูต้ รวจราชการด้วยก็ได้
ในกรณี มีความจําเป็ นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาจขอกําหนดให้มี
ตําแหน่งหัวหน้าผูต้ รวจราชการเป็ นการเฉพาะก็ได้
ให้หัว หน้าผูต้ รวจราชการมีอาํ นาจและหน้าที่ ให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนําแก่ ผตู้ รวจ
ราชการ เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการของผูต้ รวจราชการเป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ผูร้ ับการตรวจมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) อํานวยความสะดวกและให้ความร่ วมมือแก่ผตู้ รวจราชการในการเข้าไปใน
สถานที่ปฏิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจราชการ
(๒) จัดเตรี ยมบุคคล เอกสาร หรื อหลักฐานในการปฏิบตั ิ งานให้ครบถ้วน และ
พร้อมที่จะให้ผตู ้ รวจราชการตรวจสอบได้
(๓) ชี้ แจงและตอบข้อซัก ถามต่ างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติ มให้แก่ผตู้ รวจ
ราชการ

(๖)

(๔) ปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิงานใดๆ ที่ผตู้ รวจราชการได้สง่ั การในระหว่าง
ตรวจราชการไว้ก่อน หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่ผตู้ รวจราชการสัง่ การ ให้ช้ ีแจงข้อขัดข้องพร้อม
เหตุผลให้ผตู้ รวจราชการทราบโดยเร็ว
(๕) ดําเนิ นการอื่นที่เป็ นประโยชน์ในการตรวจราชการ

หมวด ๓
การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ
ข้อ ๑๗ ภายใต้บงั คับข้อ ๑๘ เมื่อเสร็ จสิ้ นการตรวจราชการในแต่ละคราว ให้ผตู้ รวจ
ราชการรายงานผลการตรวจราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ผตู ้ รวจราชการสํา นัก นายกรั ฐมนตรี ให้ร ายงานถึงปลัด สํา นัก
นายกรัฐมนตรี และในกรณี ที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เห็นว่ามีปัญหาสําคัญ ให้สรุ ปรายงานเสนอรัฐมนตรี
หรื อ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ส่งั และปฏิบตั ิราชการ หรื อกํากับการบริ หารราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงกํากับดูแลเขตพื้นที่เพื่อทราบหรื อพิจารณาสัง่ การต่อไป
(๒) กรณี ผตู้ รวจราชการกระทรวง ให้รายงานถึงปลัดกระทรวง หรื อหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงหรื อหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาสําคัญ
ให้สรุ ปรายงานเสนอรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อทราบหรื อพิจารณาสัง่ การต่อไป
(๓) กรณี ผตู ้ รวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิ บดี และในกรณี ที่อธิ บดี เห็นว่ามี
ปัญหาสําคัญ ให้สรุ ปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพื่อทราบหรื อพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณี ที่ไม่มี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน
การรายงานผลการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการต่อรัฐมนตรี หรื อรอง
นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้กาํ กับการปฏิบตั ิ ราชการในเขตพื้นที่ ให้เป็ นไปตามที่ รัฐมนตรี หรื อ
รองนายกรัฐมนตรี สง่ั การ ในกรณี ที่ผตู ้ รวจราชการรายงานถึงปั ญหาหรื ออุปสรรคที่จาํ เป็ นต้องได้รับการ
แก้ไขหรื อปรับปรุ ง ให้เป็ นหน้าที่ของผูต้ รวจราชการซึ่งจัดทํารายงานที่จะคอยติดตามผลการดําเนินการของ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการดําเนินการแก้ไขหรื อปรับปรุ งอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ให้รายงานรัฐมนตรี หรื อรองนายกรั ฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้กาํ กับการปฏิบตั ิ ราชการในเขต
พื้นที่เพื่อพิจารณาสัง่ การต่อไป
สําหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ ๑๐ ให้ผตู้ รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูต้ รวจราชการกระทรวง และผูต้ รวจราชการกรม แล้วแต่กรณี พิจารณา ประมวลผล

(๗ )

วิเคราะห์ และจัดลําดับความสําคัญเร่ งด่วนของปัญหาร่ วมกัน และนํารายงานเสนอแนะผูม้ ีอาํ นาจ หรื อผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทราบหรื อพิจารณาสัง่ การ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละครั้ ง ถ้าผูต้ รวจราชการพบเห็นปั ญหา อุปสรรค หรื อ
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรื อสังคมหรื อประเทศเป็ นส่ วนรวม หรื อต่ อผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการหรื อแผนงาน ให้รีบจัดทํารายงานโดยสรุ ปพร้ อมทั้งข้อเสนอแนะต่ อหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในเรื่ องนั้น เพื่อดําเนิ นการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ ว แล้วแจ้งให้ผตู้ รวจราชการทราบภายในสามสิบ
วันนับแต่วนั ที่ได้รับรายงานจากผูต้ รวจราชการ
เมื่ อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ถ้าผูต้ รวจราชการยังมิ ได้รั บแจ้งผลการ
ดําเนิ นการ หรื อได้รับแจ้งว่าปั ญหาหรื ออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนื ออํานาจของหน่ วยงานของรัฐนั้น
ให้ผตู้ รวจราชการรายงานผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง และในกรณี ที่ยงั มิได้
แก้ไขปัญหาหรื ออุปสรรคดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร สําหรับกรณี เป็ นรายงานของผูต้ รวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรื อผูต้ รวจราชการกระทรวงให้รายงานให้นายกรัฐมนตรี ทราบ หรื อกรณี เป็ นรายงานของ
ผูต้ รวจราชการกรมให้รายงานให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดทราบ
ข้อ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจําเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องรายงานหรื อจะต้องขอคํา
วินิจฉัยสัง่ การจากผูม้ ีอาํ นาจ ให้ผตู ้ รวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์ หรื อเครื่ องมือสื่อสาร
อื่น และให้บนั ทึกการดําเนิ นการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วยข้อ ๒๐ การรายงานผลการ
ตรวจราชการ ให้จดั ทําโดยสรุ ปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรื อ
อุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้
ในกรณี ที่ได้แนะนําหรื อสัง่ การด้วยวาจาไว้ให้สรุ ปคําแนะนําและการสัง่ การนั้น
ไว้ในรายงานด้วย

หมวด ๔
มาตรฐานในการปฏิบัตหิ น้ าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ
ข้อ ๒๑ ผูต้ รวจราชการพึงรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่ องที่จะตรวจอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งจากภาครั ฐและภาคเอกชน และทําหน้าที่สอดส่ องดูแลงานราชการทั้งที่เป็ นของ
หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของตนและราชการของหน่วยงานของรัฐอื่น ตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาวินิจฉัยสั่ง
การในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

(๘ )

ในกรณี ที่พบเห็นปัญหาหรื ออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในความรั บผิดชอบของหน่ วยงานของรั ฐที่ตน
สังกัดหรื อไม่ ให้เป็ นหน้าที่ ที่จะต้องรายงานให้หน่ วยงานของรั ฐที่ รับผิดชอบในกิ จการนั้นได้ทราบโดย
ทันทีดว้ ย และให้นาํ ความในข้อ ๑๘ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ข้อ ๒๒ ผูต้ รวจราชการต้องร่ วมมือและประสานงานระหว่างกันทุ กระดับการตรวจ
ราชการรวมทั้งประสานงานและร่ วมมือกับหน่ วยงานตรวจสอบหรื อติ ดตามประเมินผลของส่ วนราชการ
ต่าง ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่การบริ หารราชการแผ่นดิน
ข้อ ๒๓ ผูต้ รวจราชการต้องไม่รับสิ่ งของมีค่าหรื อผลประโยชน์ใด ๆ จากผูร้ ับการตรวจ
หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง

หมวด ๕
สมุดตรวจราชการ
ข้อ ๒๔ ให้หน่ วยงานของรัฐที่ต้ งั อยู่ในส่ วนภูมิภาคจัดให้มีสมุดตรวจราชการไว้ประจํา
ณ สํานักงานหรื อที่ ทาํ การหน่ วยของรัฐอื่นที่ มิใช่หน่ วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ ง จะจัด ให้มีสมุดตรวจ
ราชการตามที่เห็นสมควรหรื อจําเป็ นก็ได้
สมุดตรวจราชการอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ตรวจ
(๒) กิ จกรรมหรื อวัตถุประสงค์ที่ตรวจ โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่ งาน หรื อ
โครงการที่ตรวจไว้ดว้ ยก็ได้
(๓) ข้อเสนอแนะหรื อการสัง่ การของผูต้ รวจราชการที่จาํ เป็ นต้องดําเนิ นการโดย
รี บด่วน และได้แนะนําหรื อสัง่ การไว้ดว้ ยวาจาแล้ว
(๔) การดําเนิ นการของผูร้ ับการตรวจ
ข้อ ๒๕ เมื่อผูต้ รวจราชการไปตรวจราชการที่สาํ นักงานหรื อที่ทาํ การของหน่วยงานของรัฐ
ให้ผตู้ รวจราชการบันทึ กการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้ อมทั้งลงลายมือชื่ อ ตําแหน่ ง และ
วัน เดือน ปี ที่ตรวจไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณี ที่ผตู้ รวจราชการไปตรวจราชการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยและได้บนั ทึกการตรวจราชการไว้ในสมุดตรวจราชการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยใด

(๙ )

หน่วยหนึ่งแล้ว อาจไม่ลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเล่มอื่นในเขตท้องที่เดียวกันก็
ได้ แต่ตอ้ งบันทึกอ้างอิงไว้ในสมุดตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่ตรวจนั้นด้วย
ข้อ ๒๖ ให้ผรู ้ ับการตรวจดําเนิ นการตามที่ผตู้ รวจราชการบันทึกไว้ในข้อ ๒๕ ในกรณี ที่
สามารถดําเนิ นการได้โดยทันที ให้รีบดําเนินการโดยไม่ชกั ช้า แล้วบันทึกไว้ในสมุดตรวจราชการ ในกรณี ที่
ไม่สามารถเนิ น การตามที่ ผูต้ รวจราชการบัน ทึก ได้ทนั ทีหรื อไม่สามารถดําเนิ นการได้ ให้บันทึ กชี้ แจง
ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในสมุดตรวจราชการ
ข้อ ๒๗ ภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ที่ผตู้ รวจราชการได้บนั ทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามข้อ ๒๕ ให้ผรู ้ ับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการดําเนิ นการของผูร้ ับการตรวจเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ในกรณี ที่ ผู้รั บ การตรวจหรื อกิ จกรรมที่ ต รวจอยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ของจั ง หวัด นอก
กรุ งเทพมหานคร ให้รายงานผูว้ ่าราชการจังหวัดทราบด้วย

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ หน่ วยงานของรัฐใดมีระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการของหน่ วยงานของตนเป็ น
การเฉพาะและไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ ให้ดาํ เนินการปรับปรุ งระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบนี้
ในกรณี ที่ตอ้ งมีการปรั บปรุ งระเบี ยบตามวรรคหนึ่ ง และยังมิได้มีการปรับปรุ ง
ระเบียบ ให้ผตู้ รวจราชการและผูร้ ับการตรวจปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรื อแบบตรวจราชการที่มีอยูใ่ นวันที่ระเบียบนี้ ใช้บงั คับให้คง
ใช้ได้ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท

(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘

