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 ทิศทางองค์กร : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ผลการดำเนินการที่คาดหวัง
 ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
 การแบ่งเขตตรวจราชการ
 แผนภูมิเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กับแผนตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
และแผนตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
• หลักการและเหตุผล
• วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
• อำนาจหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม
• ขอบเขตการตรวจราชการ
• แนวทางการตรวจราชการ
1. การตรวจราชการแบบบูรณาการ
2. การตรวจราชการกรณีปกติ
3. ประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ
4. การตรวจราชการกรณีพิเศษ
 ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 เครื่องมือสนับสนุนการตรวจราชการ
 งบประมาณการตรวจราชการ
 แนวทางการติดตามผลการตรวจราชการ

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย
 คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๔/๒๕๖๔ เรื่องแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๑. หลักการและเหตุผล
การตรวจราชการเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญของรัฐในการตรวจสอบความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามนโยบายแห่งรัฐ เป็นการสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการติด ตามผลการดำเนิ น งาของหน่ ว ยงานของรัฐ ด้านนโยบายและแผนงานที่ ส ำคั ญ ซึ่ งระเบี ย บ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุว่า ให้ผู้ตรวจราชการจัดทำแผนการตรวจราชการ
ตามรอบปี งบประมาณ โดยผู้ ตรวจราชการกรมรับ ผิ ด ชอบและมีอ ำนาจหน้ าที่ ในการตรวจราชการเกี่ย วกั บ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรม ในฐานะ
ผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดีกรณีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม
มีภารกิจในการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในเรื่องเดียวกัน ให้ประสานงานหรือร่วมกันดำเนินการตรวจราชการ
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการ
ของผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำแผนการตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงความเชื่อมโยงแผนการตรวจราชการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกับแผนการตรวจราชการระดับกระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล เพื่อมุ่งหวัง
ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการ
๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
๒.๑ เพื่อชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงาน หรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจน
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
๒.๒ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการ และตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒ นา ปรับปรุง รวมถึง
การเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหารงานและการบริห ารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
และตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเสนอต่ออธิบดีเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
ในอันที่จะปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

๒.๓ เพื่อสืบสวน…
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๒.๓ เพื่อสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับคำสั่งคำร้องเรียน หรือ
เมื่อมีเหตุอันสมควร
๒.๔ เพื่อตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แจง สดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็นและความต้องการ
ของบุ คลากร เพื่อเป็ น การสร้างขวัญ และกำลั งใจในการทำงานให้ เจ้าหน้าที่ ในสั งกัดสำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
๓. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรม
๓.๑ สั่งเป็นลายลักษณ์อัก ษรให้ผู้รับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือคำสั่งของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๓.๒ สั่ งเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรให้ ผู้ รั บตรวจปฏิ บั ติ หรื องดเว้ นการปฏิ บั ติ ในเรื่ องใด ๆ ในระหว่ าง
การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็ น ว่าจะก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการ หรือประโยชน์ของประชาชน
อย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน
๓.๓ สั่ ง ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ในสั ง กั ด กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ชี้ แ จง ให้ ถ้ อ ยคำ หรื อ ส่ ง เอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
๓.๔ สอบข้ อเท็ จจริ ง สื บสวน สอบสวน หรือสดับตรับฟั งเหตุ การณ์ เมื่ อได้รับการร้องเรียน หรื อ
มีเหตุอันสมควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หรือปัญหาอุปสรรคของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
๓.๕ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
๓.๖ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อชี้แจง แนะนำ หรือ
ปรึกษาหารือร่วมกัน
๔. ขอบเขตการตรวจราชการ
๔.๑ ชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
หรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวง และของหน่วยงาน
๔.๒ เพื่อตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แจง สดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็ น และความต้องการ
ของบุ คลากร เพื่อเป็ น การสร้างขวัญ และกำลั งใจในการทำงานให้ เจ้าหน้าที่ ในสั งกัดสำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
๔.๓ ตรวจเยี่ยมเพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของบุคลากร เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
๔.๔ ตรวจติดตามเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง หรือสืบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในพื้นที่
๔.๕ ตรวจราชการเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยรั บ ตรวจในขอบเขตอำนาจหน้ า ที่
ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวมทั้ง แผนงาน/โครงการในพื้นที่ ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี
๕. แนวทางการตรวจราชการ
การจัดทำแผนการตรวจราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดทำขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการพ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดแนวทางการตรวจราชการแบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้
๕.๑ การตรวจราชการ…
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๕.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการ
เป็นการตรวจราชการในพื้นที่ร่วมกันในจังหวัดที่มีพื้นที่เป้าหมายในแต่ละเขตตรวจราชการ
ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายสำคัญ (Hot Issue) ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมโยธาธิการและผังเมืองสำหรับการกำหนด
กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมได้พิจารณา
นำแผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่
ของกรมโยธาธิก ารและผั งเมื อ งมาเป็ น กรอบการตรวจราชการแบบบู รณาการ ซึ่ งในแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้บรรจุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ดังนี้
๑. การตรวจราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
๑.๑.๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑.๒ การธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่ตามพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา
๑.๑.๓ โครงการจิตอาสาพระราชทาน
๑.๑.๔ การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๑.๑.๕ การปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
๑.๑.๖ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๑.๗ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๑.๑.๘ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน
๑.๑.๙ การส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๑.๑๐ การสร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๑.๑๑ การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑.๒.๑ การพัฒนาภูมิภาค เมือง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
๑.๒.๒ การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑.๒.๓ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
๑.๒.๔ การพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและเมือง
๑.๒.๕ การบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
พื้นที่การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
๑.๓.๑ โครงการ “น้ อ มนำแนวพระราชดำริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผั กสวนครัว เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร”
๑.๓.๒ การพัฒนา...
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๑.๓.๒ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ได้ แ ก่ การดำเนิ น การจั ด ที่ ดิ น
ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๓.๓ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓.๔ การส่ งเสริม และพัฒ นาคุณภาพชีวิตของผู้สู งอายุ คนพิการ ผู้ ด้อยโอกาส
และคนยากจน
๑.๓.๕ การเสริม สร้างความสุ ขของชุม ชน ความสุ ข มวลรวมของหมู่บ้ าน/ชุม ชน
(Gross Village Happiness : GVH)
๑.๓.๖ การสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๓.๗ การส่งเสริมและการพัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๓.๘ การพั ฒ นาเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ การสร้างความมั่ นคงด้านอาชีพและ
รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการพัฒ นาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน และการพัฒนาตลาดสาขาองค์การตลาด
๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต
๑.๔.๑ การพัฒ นาสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การบูรณาการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช
๑.๔.๒ การบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๔.๓ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
การแก้ไขปั ญหาอุทกภัย การบริหารจัดการน้ำเสีย การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสารธารณภั ย
การป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ
๑.๔.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัย ทั่วไป การให้ ความช่วยเหลื อผู้ ประสบภัย มาตรการบูรณาการการแก้ไขปัญ หาอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลและช่วงปกติ
๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
๑.๕.๑ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑.๕.๒ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑.๕.๓ การสนับสนุนและการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
๑.๕.๔ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่
และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
๑.๕.๕ การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
๑.๕.๖ การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
๒. การตรวจราชการตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๖
๓. การตรวจราชการกรณีพิเศษตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่อง
๓.๑ การตรวจติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
๓.๒ การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
๓.๓ เรื่องที่หน่วยงาน…
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๓.๓ เรื่องที่หน่วยงานปฏิบัติร้องขอความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือประสานการปฏิบัติ
๓.๔ เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกติ โรคระบาด และสาธารณภัยต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งจำเป็นที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
๓.๕ การติดตามโครงการเน้นหนักตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓.๖ การตรวจราชการเพื่อให้สอดรับกับการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค
ของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
๓.๗ การติดตามโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตามพระราชกำหนดให้ อำนาจกระทรวงการคลั งกู้เงิน เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาเยีย วยาและฟื้ น ฟู เศรษฐกิจ และสั งคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๔. การตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติร าชการประจำปี ตามมติคณะรั ฐมนตรี
และตามตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. กำหนด
๔.๑ การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชการกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวัด แบบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยตรวจติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น การตาม
แผนพั ฒ นาจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริห าร
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๔.๒ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับ รองการปฏิบั ติราชการของสำนั กนายกรัฐมนตรีร่วมกับทุก กระทรวง ซึ่งเป็นแผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล
๔.๓ การตรวจติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
๖. เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยให้ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยการจัดเตรียมบุคลากร เอกสาร สถานที่ และข้อมูลต่าง ๆ
ทั้งก่อนการตรวจราชการ ขณะตรวจราชการ และภายหลั งการตรวจราชการ เพื่อให้ผลการตรวจราชการมีความ
สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์ต่อการวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป
๕.๒ การตรวจราชการกรณีปกติ
การตรวจติดตามมุ่งเน้นผลสั มฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามที่กำหนดในแผนการตรวจราชการประจำปี
ซึ่งเป็นผลงานเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยจะต้องวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้ผลงานสำเร็จ หรือสาเหตุ
ของปัญหา ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นำเสนอสภาพปัญหา
ของแต่ละงาน พร้อมทั้งให้ คำปรึกษา แนะนำการดำเนินการแก้ไขปัญ หาของพื้นที่นั้น ๆ ตลอดจนติดตามผล
การปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้
ประเด็นการตรวจราช...
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ประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ

ประเด็นการตรวจกรณีปกติ

ตัวชี้วัด

๑. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา



๒. การตรวจสอบอาคารภาครัฐ



แผนงาน นโยบาย
ปกติ รัฐบาล













๕. การดำเนินการด้านผังเมือง





๖. การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านช่างและผังเมือง





๓. การวางผังเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด ได้แก่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตาก
ตราด หนองคาย นครพนม นราธิวาส เชียงราย กาญจนบุรี
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๗. การกำกับดูแลตามกฎหมายและสนับสนุนงานบริการด้านช่างและผังเมือง



๘. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ



๙. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
๑๐. ภารกิจการพัฒนาเมือง
๑๐.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
๑๐.๒ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เมืองชุมชนพื้นที่
สำคัญทางเศรษฐกิจ และพื้นที่การเกษตร
๑๑. การปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของจังหวัด งานตามภารกิจอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย













๕.๓ การตรวจราชการ...
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๕.๓ การตรวจราชการกรณีพิเศษ
การตรวจติดตามเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนหรือที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๑. เรื่ องที่ ได้ รั บการร้ องขอจากหน่ วยงาน ให้ ช่ วยเหลื อสนั บสนุ นหรื อประสานการปฏิ บั ติ งาน
ตามนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการอยู่ แต่มีปัญหาข้อขัดข้องซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ตามขั้นตอนปกติ สมควรได้รับการแก้ไขหรือสนับสนุนจากหน่วย บังคับบัญชาที่สูงกว่า เช่น สำนักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมืองสำนักผังเมืองรวม กองนิติการ เป็นต้น
๒. เรื่องที่มีการร้องเรีย นขอความเป็นธรรมหรือขอความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายหรือแก้ไข
ความเดือดร้อนทั้งของประชาชน และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๓. เรื่ องที่ เกี่ ย วกั บ สภาพการณ์ หรื อเหตุ การณ์ ส ำคั ญ จำเป็ น ที่ รั ฐ บาลหรื อกรมพิ จารณา
เห็นควรให้บรรจุไว้ในประเด็นการตรวจราชการ
๔. เรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการ
งานการตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ปฏิทินการปฏิบัตงิ านการตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระยะเวลา (ช่วงระหว่างเดือน)

วิธีการตรวจราชการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ตรวจเยี่ยมเพื่อนำนโยบายที่สำคัญ
ข้อสั่งการต่าง ๆ ชี้แจงให้หน่วยรับการตรวจ ( ๒๔ ครั้ง )
ทราบ เพื่อถือปฏิบัติ (๑๘ เขต)
๒. การตรวจราชการ ๓ กรณี
๒.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการ (๑๘ เขต)
๒.๒ การตรวจราชการกรณีปกติ (๑๘ เขต)
๒.๓ การตรวจราชการกรณีพิเศษ (๑๘ เขต)
๓. การตรวจประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัด
ในแผนการตรวจราชการ ตลอดจนประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการของโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด (๑๘ เขต)

( ๑๐๘ ครั้ง )
( ๒๑๖ ครั้ง )
( ๗๒ ครั้ง )
( ๑๘ ครั้ง )

( ๑๘ ครั้ง )

๖. เครื่องมือสนับสนุนการตรวจราชการ
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมมีเครื่องมือสนับสนุนการตรวจราชการกรม ดังนี้
๖.๑ ผู้ ช่วยผู้ ตรวจราชการกรมปฏิ บั ติงานเพื่ อทำหน้ าที่ สนั บสนุ น ประสานงาน วางแผน รวมถึ ง
การวิเคราะห์ สรุปรายงาน และรวบรวมข้อมูล ไว้ใช้สำหรับผู้ตรวจราชการกรมใช้เป็นข้อมูลในการตรวจราชการ
๖.๒ ระบบติดตามผลการดำเนินงานสำหรับการตรวจราชการแบบ Online โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ พั ฒ นาขึ้ น ในรู ป แบบ Web Application คื อ “ระบบบริห ารจั ด การ ONE DPT” ให้ ส ำนั ก งาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้รายงานผลความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน/โครงการ การรายงานเครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ ในการปฏิ บั ติ ร าชการผ่ า นระบบดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจราชการกรม สามารถนำไปใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ในการตรวจราชการ

๖.๓ แบบรายงาน…

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 17
๖.๓ แบบรายงานการตรวจราชการ (กตร.๑/๒๕๖๔) ถือว่าเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรม โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากแบบ กตร.๑/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้า
ของงาน/โครงการ รวมถึงข้อปัญหาและอุปสรรคของงาน/โครงการต่าง ๆ กรณีที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาตามแผนการตรวจ
ราชการ รวมถึ งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสามารถนำข้อมูลจากแบบดังกล่าว มาประกอบการจัดทำสรุปรายงานผล
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารกรม
๖.๔ การประชุมทางไกล (Video Conference) โดยผ่านโปรแกรม Freeware ร่วมกับสำนักงาน
โยธาธิก ารและผั งเมื อ งจั งหวัด เพื่ อ ตรวจติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ราชการ เมื่ อเกิด สถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
๗. งบประมาณในการตรวจราชการ
กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ด สรรงบประมาณในการตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดงบดำเนิ น งาน ๒,๖๖๗,๓๐๐ บาท (สองล้ านหกแสนหกหมื่ น เจ็ ด พั น สามร้อ ยบาทถ้ ว น)
ทั้งนี้ กรณีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุ นไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการตรวจราชการ ให้แสดง
เหตุผลความจำเป็น นำเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อพิจารณาการสนับสนุนของบประมาณเพิ่มเติม
๘. แนวทางการติดตามผลการตรวจราชการ ตามแผนตรวจราชการ
(๑) สำนั กงานผู้ ต รวจราชการกรมจะประมวลผล และจัดทำสรุป รายงานผลการตรวจติ ดตาม
ของผู้ตรวจราชการกรมเสนอให้อธิบดีทราบในที่ประชุมผู้บริหารกรมเป็นประจำทุกเดือน
(๒) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมจะดำเนินการประมวลผล และรายงานผล
การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรม เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมของแต่ละแผนงาน/โครงการ ตามที่กำหนดไว้
ในแผนการตรวจราชการประจำปี โดยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
ตลอดจนผลกระทบที่มี รวมทั้ งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา ที่เหมาะสม และเป็นไปได้เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

.

.

.

.

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
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