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 สารบัญสารบัญ                                                                                                                                                          หนา้หนา้  
  

 ภารกิจ ๔ ด้าน          ๒ 

 ทิศทางองค์กร           ๓ 

 ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง             ๔-๕ 

 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง      ๖ 

 การแบ่งเขตตรวจราชการ         ๗ 

 แผนภูมิความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๘ 

 แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕              ๙ 
✓ หลักการและเหตุผล        ๙ 
✓ วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ       ๙ 
✓ อำนาจหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม       ๑๐ 
✓ ขอบเขตการตรวจราชการ        ๑๐ 
✓ แนวทางการตรวจราชการ        ๑๐ 

๑) การตรวจราชการแบบบูรณาการ          ๑๐-๑๓ 
๒) การตรวจราชการกรณีปกติ                ๑๓ 
๓) ประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ      ๑๔ 
๔) การตรวจราชการกรณีพิเศษ                ๑๕ 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ๑๖ 

 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง     ๑๗ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 เครื่องมือสนับสนุนการตรวจราชการ       ๑๘ 

 งบประมาณการตรวจราชการ        ๑๘ 

 แนวทางการติดตามผลการตรวจราชการ       ๑๘ 
 

 ภาคผนวก 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๑๑/๒๕๖๕ เรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๕  

 
 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจราชการเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญของรัฐในการตรวจสอบความสำเร็จในการดำเนินงาน
ตามนโยบายแห่งรัฐ เป็นการสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐด้านนโยบายและแผนงานที่สำคัญ ซึ่งระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุว่า ให้ผู้ตรวจราชการจัดทำแผนการตรวจราชการ
ตามรอบปีงบประมาณ โดยผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรม ในฐานะ 
ผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดีกรณีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม 
มีภารกิจในการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในเรื่องเดียวกัน  ให้ประสานงานหรือร่วมกันดำเนินการตรวจราชการ
เพ่ือก่อให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำแผนการตรวจราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยคำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงความเชื่อมโยงแผนการตรวจราชการ
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกับแผนการตรวจราชการระดับกระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล เพ่ือมุ่งหวัง
ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการ 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ 
 ๒.๑ เพ่ือชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงาน หรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจน
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๒.๒ เพ่ือตรวจติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการ และตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง รวมถึง 
การเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการบริหารงานและการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม  
และตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเสนอต่ออธิบดีเพ่ือทราบ หรือพิจารณาสั่งการ 
ในอันที่จะปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
 ๒.๓ เพ่ือสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับคำสั่งคำร้องเรียน หรือ
เมื่อมีเหตุอันสมควร 
 ๒.๔ เพ่ือตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แจง สดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็นและความต้องการ
ของบุคลากร เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและ  
ผังเมืองจังหวัด 
 
 

๓. อำนาจหน้าที่... 
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๓. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรม 
 ๓.๑ สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือคำสั่งของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ๓.๒ สั่งเป็นลายลักษณ์ อักษรให้ผู้รับตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ในระหว่าง 
การตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือประโยชน์ของประชาชน 
อย่างร้ายแรง และเม่ือได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน 
 ๓.๓ สั่งให้เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจง ให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสาร  
และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 
 ๓.๔ สอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือ 
มีเหตุอันสมควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
หรือปัญหาอุปสรรคของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด 
 ๓.๕ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ 
 ๓.๖ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพ่ือชี้แจง แนะนำ หรือ
ปรึกษาหารือร่วมกัน 
 

๔. ขอบเขตการตรวจราชการ 
 ๔.๑ ชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
หรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวง และของหน่วยงาน 
 ๔.๒ เพ่ือตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แจง สดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของ
บุคลากร เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 ๔.๓ ตรวจเยี่ยมเพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของบุคลากร เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 ๔.๔ ตรวจติดตามเพ่ือสืบหาข้อเท็จจริง หรือสืบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในพื้นที่ 
 ๔.๕ ตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยรับตรวจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวมทั้ง แผนงาน/โครงการในพื้นท่ี ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบด ี
 

๕. แนวทางการตรวจราชการ 
 การจัดทำแผนการตรวจราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จัดทำขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการพ.ศ. ๒๕๔๘ และสอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕  
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดแนวทางการตรวจราชการแบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้ 
 ๕.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 เป็นการตรวจราชการในพ้ืนที่ร่วมกันในจังหวัดที่มีพ้ืนที่เป้าหมายในแต่ละเขตตรวจราชการ 
ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายสำคัญ (Hot Issue) ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมโยธาธิการและผังเมืองสำหรับการกำหนด
กรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมได้พิจารณา
นำแผนการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองมาเป็นกรอบการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งในแผนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้บรรจุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ดังนี้ 

๑. การตรวจราชการ... 
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 ๑. การตรวจราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญรัฐบาล และนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
 ๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 
 ๑.๑.๑ การธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
พ้ืนที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑.๒ การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 ๑.๑.๒.๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๑.๑.๒.๒ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 
 ๑.๑.๒.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 ๑.๑.๒.๔ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภายใต้ 
 ๑.๑.๒.๕ โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน
บทบาทของฝ่ายปกครอง (เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์) 
 ๑.๑.๒.๖ โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 
 ๑.๑.๒.๗ การสร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ 
๑) แผน/มาตรการ/แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒) การแจ้งเตือนภัย ๓) การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูเมื่อ
เกิดสาธารณภัย ๔) การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และ ๕) การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
 ๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 ๑.๒.๑ โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง 
 ๑.๒.๒ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามผังเมือง 
 ๑.๒.๓ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่  
๑) การสนับสนุนและพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๒) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 ๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 ๑.๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ โครงการสนับสนุน คทช. 
จังหวัดในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
 ๑.๓.๒ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 ๑.๓.๓ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
 ๑.๓.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ 
 ๑.๓.๔.๑ โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๓.๔.๒ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่นยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๓.๔.๓ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ 
 ๑.๓.๔.๔ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
 ๑.๓.๔.๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 
 ๑.๓.๔.๖ การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 ๑.๓.๔.๗ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
 

๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔… 
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 ๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
 ๑.๔.๑ การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๔.๒ การสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 
 ๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
 ๑.๕.๑ การยกระดับคุณภาพในการให้บริการประชาชน ได้แก่ การสนับสนุนและอำนวยการ
ศูนย์ดำรงธรรม 
 ๑.๕.๒ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 ๑.๕.๓ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้แก่  
๑) โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ๒) การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 ๑.๕.๔ การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๒. การตรวจราชการตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๖ 
 ๓. การตรวจติดตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔. การตรวจราชการกรณีพิเศษตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่อง 
 ๔.๑ การติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 
 ๔.๒ เรื่องท่ีหน่วยงานปฏิบัติร้องขอความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือประสานการปฏิบัติ 
 ๔.๓ เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกติ โรคระบาด และสาธารณภัยต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๗๐ ซึ่งจำเป็นที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
 ๔.๔ การติดตามโครงการเน้นหนักตามนโยบายของรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๔.๕ การตรวจราชการเพ่ือให้สอดรับกับการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค
ของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔.๖ การติดตามโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ๔.๗ การตรวจติดตามการดำเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ๔.๘ การตรวจติดตามโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ๔.๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีความคล่องตัวในระบบงาน 
ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง : 
High Performance Province : HPP) 
 ๔.๑๐ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นท่ี 

 
๕. การตรวจราชการ... 
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 ๕. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด 
 ๕.๑ การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
  ๕.๑.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 
  ๕.๑.๓  การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
 ๕.๒ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่  
  ๕.๒.๑ การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
  ๕.๒.๒ การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก 
 ๕.๓ การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสำคัญในเชิงหพ้ืนที่ ได้แก่ 
  ๕.๓.๑ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน 
  ๕.๓.๒ การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง 
  ๕.๓.๓  การพัฒนาเมืองสมุนไพร 
  ๕.๓.๔  การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
  ๕.๓.๕  การลดอุบัติเหตุทางถนน 
 ๕.๔ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน หรือการผลักดัน 
การดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการ 
 ๕.๕ การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ๕.๖ การตรวจติดตามงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 ๕.๗ การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ หรือกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๖. เรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยการจัดเตรียมบุคลากร เอกสาร สถานที่ และข้อมูลต่าง ๆ 
ทั้งก่อนการตรวจราชการ ขณะตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ เพ่ือให้ผลการตรวจราชการมีความสมบูรณ์ 
และเกิดประโยชน์ต่อการวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 
 

 ๕.๒ การตรวจราชการกรณีปกติ  
 การตรวจติดตามมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามที่กำหนดในแผนการตรวจราชการประจำปี
ซึ่งเป็นผลงานเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยจะต้องวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้ผลงานสำเร็จ หรือสาเหตุ
ของปัญหา ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นำเสนอสภาพปัญหา
ของแต่ละงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่นั้น ๆ ตลอดจนติดตามผล  
การปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ดังนี้ 
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ประเด็นการตรวจกรณีปกติ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน

ปกต ิ
นโยบาย 
รัฐบาล 

๑. การแก้ไขปัญหาผักตบชวา    

๒. การตรวจสอบอาคาร 
 ๒.๑ การตรวจสอบอาคารภาครัฐ 
    ๒.๒ การจัดทำฐานข้อมูลอาคารราชการ 

   

๓. การวางผังเมืองในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
 ๓.๑ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด ได้แก่  
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตาก ตราด 
 หนองคาย นครพนม นราธิวาส เชียงราย กาญจนบุรี 
 ๓.๒ พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ๑๐ จังหวัด ได้แก่  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

   

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕    

๕. การดำเนินการด้านผังเมือง ๘ ขั้นตอน    

๖. การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านช่างและผังเมือง  
 

   

๗. การกำกับดูแลตามกฎหมายและสนับสนุนงานบริการด้านชา่งและผังเมือง    

๘. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ    

๙. โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ๑๖ ขั้นตอน    

๑๐. ภารกิจการพัฒนาเมือง  
 ๑๐.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ  
  และระหว่างประเทศ รวมถึงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
      ๑๐.๒ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพ้ืนที่เมืองชุมชนพื้นที่ 
  สำคัญทางเศรษฐกิจ และพ้ืนที่การเกษตร 

  
 
 
 

 

๑๑. การปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของจังหวัด งานตามภารกิจอ่ืน ๆ  
 ที่ได้รับมอบหมาย  
 

   

 
๕.๓ การตรวจราชการ... 

ประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ 
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 ๕.๓ การตรวจราชการกรณีพิเศษ  
 การตรวจติดตามเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนหรือที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้  
 ๑. เรื่องที่ ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน ให้ช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการอยู่ แต่มีปัญหาข้อขัดข้องซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ตามข้ันตอนปกติ สมควรได้รับการแก้ไขหรือสนับสนุนจากหน่วย บังคับบัญชาที่สูงกว่า เช่น สำนักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมืองสำนักผังเมืองรวม กองนิติการ เป็นต้น  
 ๒. เรื่องที่มีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือขอความช่วยเหลือเพ่ือคลี่คลายหรือแก้ไข 
ความเดือดร้อนทั้งของประชาชน และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
 ๓. เรื่องที่ เกี่ยวกับสภาพการณ์  หรือเหตุการณ์สำคัญจำเป็นที่รัฐบาลหรือกรมพิจารณา 
เห็นควรให้บรรจุไว้ในประเด็นการตรวจราชการ  
 ๔. เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๖. เครื่องมือสนับสนุนการตรวจราชการ 
 สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมมีเครื่องมือสนับสนุนการตรวจราชการกรม ดังนี้ 
 ๖.๑ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมปฏิบัติงานเพ่ือทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน วางแผน รวมถึง  
การวิเคราะห์ สรุปรายงาน และรวบรวมข้อมูล ไว้ใช้สำหรับผู้ตรวจราชการกรมใช้เป็นข้อมูลในการตรวจราชการ  
 ๖.๒ ระบบติดตามผลการดำเนินงานสำหรับการตรวจราชการแบบ Online โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Web Application คือ “ระบบบริหารจัดการ ONE DPT” ให้สำนักงาน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดได้รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน/โครงการ การรายงานเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการผ่านระบบดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกรม สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล 
ในการตรวจราชการ 
 ๖.๓ แบบรายงานการตรวจราชการ (กตร.๑/๒๕๖๕) ถือว่าเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรม โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากแบบ กตร.๑/๒๕๖๕ เพ่ือรับทราบถึงความก้าวหน้า 
ของงาน/โครงการ รวมถึงข้อปัญหาและอุปสรรคของงาน/โครงการต่าง ๆ กรณีที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาตามแผนการตรวจ
ราชการ รวมถึงผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสามารถนำข้อมูลจากแบบดังกล่าว มาประกอบการจัดทำสรุปรายงานผล 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม เพ่ือนำเสนอต่อผู้บริหารกรม  
 ๖.๔ การประชุมทางไกล (Video Conference) โดยผ่านโปรแกรม Freeware ร่วมกับสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพ่ือตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

๗. งบประมาณในการตรวจราชการ  
 กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสรรงบประมาณในการตรวจราชการ ประจำปี  งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดงบดำเนินงาน ๑,๕๑๘,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)  
ทั้งนี้ กรณีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเพ่ือใช้ในการตรวจราชการ  ให้แสดง
เหตุผลความจำเป็น นำเสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือพิจารณาการสนับสนุนของบประมาณเพ่ิมเติม  
 

๘. แนวทางการติดตามผลการตรวจราชการ ตามแผนตรวจราชการ  
 ๘.๑ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมจะประมวลผล และจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจติดตาม 
ของผู้ตรวจราชการกรมเสนอให้อธิบดีทราบในที่ประชุมผู้บริหารกรมเป็นประจำทุกเดือน  
 ๘.๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมจะดำเนินการประมวลผล และรายงานผล
การตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรม เพ่ือจัดทำเป็นภาพรวมของแต่ละแผนงาน/โครงการ  ตามที่กำหนดไว้ 
ในแผนการตรวจราชการประจำปี โดยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
ตลอดจนผลกระทบที่มี รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ที่เหมาะสม และเป็นไปได้เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย >> หน้า 21 
 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบสำนกันายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

โดยท่ีการตรวจราชการเป็นมาตรการสาํคญัประการหน่ึงในการบริหารราชการแผ่นดิน       

ท่ีจะทาํให้การปฏิบติัราชการหรือการจดัทาํภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแกไ้ข

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อนัเกิดจากการดาํเนินการดงักล่าว เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

สมควรท่ีจะไดมี้การปรับปรุงการตรวจราชการใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่าในการปฏิบติัราชการ

หรือการจดัทาํภารกิจยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นไปตามหลกัการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ               

พ.ศ. ๒๕๔๘" 

ขอ้ ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก 

(๑) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 

(๒) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๓) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๔) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการใชส้มุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๕) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ของผูต้รวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ้ ๔ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการตรวจราชการของผูต้รวจราชการของหน่วยงานของ 

รัฐทุกหน่วย ยกเวน้การตรวจราชการในหน่วยงานของรัฐสงักดักระทรวงกลาโหม 

 

 



( ๒ ) 

ขอ้ ๕ ในระเบียบน้ี 

“ผูต้รวจราชการ” หมายความว่า ผูต้รวจราชการสาํนักนายกรัฐมนตรี ผูต้รวจ

ราชการกระทรวง ผูต้รวจราชการกรม หรือผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีในการตรวจราชการ 

แต่ไม่รวมถึงผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 

“ผูรั้บการตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงปฏิบติั 

หนา้ท่ีอยูใ่นหน่วยงานของรัฐ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 

(๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหาร 

ส่วนทอ้งถ่ิน 

(๒) หน่วยงานในการบริหารราชการในต่างประเทศ 

(๓) รัฐวิสาหกิจ 

(๔) หน่วยงานของรัฐท่ีอยูใ่นกาํกบัของฝ่ายบริหาร 

“เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” หมายความว่า ผูซ่ึ้งปฏิบติังานในหน่วยงานของรัฐแต่ไม่

รวมถึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

“กระทรวง” หมายความรวมถึงสาํนกันายกรัฐมนตรี และทบวงดว้ย 

“ปลดักระทรวง” หมายความรวมถึงปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี และปลดัทบวงดว้ย 

“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และส่วนราชการท่ีไม่มี 

ฐานะเป็นกรมแต่มีผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ 

เป็นอธิบดี 

“อธิบดี” หมายความรวมถึงหวัหนา้ส่วนราชการของกรมดว้ย 

ขอ้ ๖ ใหป้ลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 

 

หมวด ๑ 

วตัถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ 

 

ขอ้ ๗ การตรวจราชการมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

(๑) เพ่ือช้ีแจง แนะนาํ หรือทาํความเขา้ใจกบัหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของ

รัฐเก่ียวกบัแนวทางและการปฏิบติังานหรือการจดัทาํภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของ

ชาติและของหน่วยงานของรัฐ 

 
 



( ๓ ) 

 

(๒) เพ่ือตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคาํสัง่ของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่ง

หมาย วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใด ๆ ท่ีกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือ

วาระแห่งชาติหรือไม่ 

(๓) เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และความคุม้ค่าในการปฏิบติังานหรือการจดัทาํภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) เพ่ือสดบัตรับฟังทุกขสุ์ข ความคิดเห็น และความตอ้งการ ของเจา้หนา้ท่ีของ 

รัฐและประชาชน 

(๕) เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในพ้ืนท่ี 

ขอ้ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบน้ี ใหด้าํเนินการตามแผนการตรวจราชการประจาํปี

หรือตามท่ีไดรั้บคาํสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 

แผนการตรวจราชการประจาํปีตามวรรคหน่ึง ใหจ้ดัทาํตามรอบปีงบประมาณโดย

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผูต้รวจราชการร่วมกันจัดทาํให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของ

ปีงบประมาณนั้น 

ถา้ในกระทรวงใดมีผูต้รวจราชการทั้งในระดบักระทรวงและระดบักรม แผนการ

ตรวจราชการประจาํปีของกรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการตรวจราชการประจาํปีของกระทรวง 

ภายในเดือนกนัยายนของทุกปี ใหส้าํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีเชิญหวัหนา้ 

หน่วยงานท่ีมีแผนการตรวจราชการประจาํปีตามวรรคสอง หรือผูต้รวจราชการท่ีหัวหน้าหน่วยงาน

มอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจดัทาํแผนการตรวจราชการประจาํปีใหส้อดคลอ้งโดยไม่ซํ้าซอ้น 

กนัและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกาํหนดมาตรฐานและเคร่ืองมือในการตรวจติดตามของผูต้รวจ 

ราชการใหเ้ป็นแนวเดียวกนัสามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูกนัได ้

เม่ือท่ีประชุมตามวรรคสามไดข้อ้ยุติเป็นประการใด ให้หน่วยงานทุกหน่วยท่ี

เก่ียวขอ้งดาํเนินการตามขอ้ยติุนั้น 

ขอ้ ๙ ผูต้รวจราชการสาํนกันายกรัฐมนตรี รับผดิชอบและมีอาํนาจและหน้าท่ีในการตรวจ

ราชการเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกหน่วยในฐานะ 

ผูส้อดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาํสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 



( ๔ ) 

 

ผูต้รวจราชการกระทรวง รับผดิชอบและมีอาํนาจและหน้าท่ีในการตรวจราชการ

เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอาํนาจและหน้าท่ี

ของกระทรวง ในฐานะผูส้อดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ

ปลดักระทรวง 

ผูต้รวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอาํนาจและหน้าท่ีในการตรวจราชการ

เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของหน่วยงานของรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอาํนาจและหน้าท่ี

ของกรมในฐานะผูส้อดส่องดูแลแทนอธิบดี 

ขอ้ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีท่ีตอ้งตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการใน

เร่ืองเดียวกนั ใหผู้ต้รวจราชการสาํนกันายกรัฐมนตรี ผูต้รวจราชการกระทรวง และผูต้รวจราชการกรม ท่ี

เก่ียวขอ้งประสานงานหรือร่วมกนัดาํเนินการ เพ่ือก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุม้ค่า

ในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

ขอ้ ๑๑ การแบ่งพ้ืนท่ีการตรวจราชการ ใหเ้ป็นไปตามคาํสัง่สาํนกันายกรัฐมนตรี 

 

หมวด ๒ 

อํานาจและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ 

 

ขอ้ ๑๒ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการตรวจราชการตามขอ้ ๗ ใหผู้ต้รวจราชการ 

มีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) สัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้รั้บการตรวจปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหถ้กูตอ้ง

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาํสัง่ของนายกรัฐมนตรี 

(๒) สัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้รั้บการตรวจปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัในเร่ือง

ใด ๆ ในระหว่างการตรวจราชการไวก่้อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือ

ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเม่ือไดส้ั่งการดงักล่าวแลว้ ให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือทราบ

หรือพิจารณาโดยด่วน 

(๓) สัง่ใหห้น่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐช้ีแจง ให้ถอ้ยคาํ หรือส่งเอกสาร 

และหลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิบติังานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 



( ๕ ) 

 

(๔) สอบขอ้เท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดบัตรับฟังเหตุการณ์ เม่ือไดรั้บการ

ร้องเรียน หรือมีเหตุอนัสมควร โดยประสานการดาํเนินงานกบัหน่วยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

(๕) ประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูรั้บการตรวจ และรายงานผูบ้งัคบับญัชา

เพ่ือทราบ 

(๖) เรียกประชุมเจา้หนา้ท่ีของรัฐเพ่ือช้ีแจง แนะนาํ หรือปรึกษาหารือร่วมกนั 

ขอ้ ๑๓ ในกรณีท่ีผูต้รวจราชการสัง่ตามขอ้ ๑๒ (๒) ใหผู้รั้บการตรวจปฏิบติัตามคาํสั่งนั้น

โดยพลนั ในกรณีท่ีผูรั้บการตรวจไม่สามารถปฏิบติัตามคาํสัง่ดงักล่าวได ้ให้ผูรั้บการตรวจช้ีแจงขอ้ขดัขอ้ง

พร้อมเหตุผลใหผู้ต้รวจราชการทราบ และใหผู้ต้รวจราชการรายงานผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือพิจารณาสัง่การต่อไป 

ขอ้ ๑๔ ในการตรวจราชการ ใหผู้ต้รวจราชการถือและปฏิบติัตามระเบียบและธรรมเนียม 

ของทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจริยธรรมของผูต้รวจราชการตามหมวด ๔ 

ขอ้ ๑๕ เพ่ือให้การตรวจราชการ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ สํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหน้าผูต้รวจราชการ ให้ผูมี้

อาํนาจตามกฎหมายมีอาํนาจแต่งตั้งผูต้รวจราชการคนใดคนหน่ึงเป็นหัวหน้าผูต้รวจราชการ และจะให้มี   

รองหวัหนา้ผูต้รวจราชการดว้ยก็ได ้

ในกรณีมีความจาํเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ อาจขอกาํหนดให้มี

ตาํแหน่งหวัหนา้ผูต้รวจราชการเป็นการเฉพาะก็ได ้

ให้หัวหน้าผูต้รวจราชการมีอาํนาจและหน้าท่ีให้คาํปรึกษาแนะนําแก่ผูต้รวจ

ราชการ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัราชการของผูต้รวจราชการเป็นไปตามระเบียบน้ี 

ขอ้ ๑๖ ผูรั้บการตรวจมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑) อาํนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผูต้รวจราชการในการเขา้ไปใน

สถานท่ีปฏิบติังาน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจราชการ 

(๒) จดัเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลกัฐานในการปฏิบติังานให้ครบถว้น และ

พร้อมท่ีจะใหผู้ต้รวจราชการตรวจสอบได ้

(๓) ช้ีแจงและตอบข้อซกัถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผูต้รวจ

ราชการ 

 

 

 

 



( ๖ ) 

 

(๔) ปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติังานใดๆ ท่ีผูต้รวจราชการไดส้ัง่การในระหว่าง

ตรวจราชการไวก่้อน หากไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามท่ีผูต้รวจราชการสัง่การ ใหช้ี้แจงขอ้ขดัขอ้งพร้อม

เหตุผลใหผู้ต้รวจราชการทราบโดยเร็ว 

(๕) ดาํเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 

 

หมวด ๓ 

การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ 

 

ขอ้ ๑๗ ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๑๘ เม่ือเสร็จส้ินการตรวจราชการในแต่ละคราว ให้ผูต้รวจ

ราชการรายงานผลการตรวจราชการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กรณีผูต้รวจราชการสํา นักนายกรัฐมนตรี ให้รายงานถึงปลดัสํา นัก

นายกรัฐมนตรี และในกรณีท่ีปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาสาํคญั ใหส้รุปรายงานเสนอรัฐมนตรี

หรือ รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรั้บมอบหมายให้สั่งและปฏิบติัราชการ หรือกาํกบัการบริหารราชการสาํนัก

นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงกาํกบัดูแลเขตพ้ืนท่ีเพ่ือทราบหรือพิจารณาสัง่การต่อไป 

(๒) กรณีผูต้รวจราชการกระทรวง ใหร้ายงานถึงปลดักระทรวง หรือหัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจท่ีรับผดิชอบ และในกรณีท่ีปลดักระทรวงหรือหวัหนา้กลุ่มภารกิจท่ีรับผดิชอบเห็นว่ามีปัญหาสาํคญั

ใหส้รุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจา้สงักดัเพ่ือทราบหรือพิจารณาสัง่การต่อไป 

(๓) กรณีผูต้รวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิบดี และในกรณีท่ีอธิบดี เห็นว่ามี

ปัญหาสาํคญั ใหส้รุปรายงานเสนอหวัหน้ากลุ่มภารกิจเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีท่ีไม่มี

หวัหนา้กลุ่มภารกิจ ใหร้ายงานปลดักระทรวงเจา้สงักดัแทน 

การรายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการต่อรัฐมนตรี หรือรอง

นายกรัฐมนตรี ท่ีไดรั้บมอบหมายให้กาํกบัการปฏิบติัราชการในเขตพ้ืนท่ี ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี หรือ

รองนายกรัฐมนตรีสัง่การ ในกรณีท่ีผูต้รวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการ

แกไ้ขหรือปรับปรุง ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูต้รวจราชการซ่ึงจดัทาํรายงานท่ีจะคอยติดตามผลการดาํเนินการของ

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และถา้พน้หกสิบวนัแลว้ยงัมิไดมี้การดาํเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงอย่างหน่ึง

อยา่งใด ใหร้ายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรั้บมอบหมายให้กาํกบัการปฏิบติัราชการในเขต

พ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาสัง่การต่อไป 

สาํหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามขอ้ ๑๐ ใหผู้ต้รวจราชการสาํนกันายกรัฐมนตรี 

ผูต้รวจราชการกระทรวง และผูต้รวจราชการกรม แลว้แต่กรณี พิจารณา ประมวลผล 
 



( ๗ ) 

 

วิเคราะห์ และจดัลาํดบัความสาํคญัเร่งด่วนของปัญหาร่วมกนั และนาํรายงานเสนอแนะผูมี้อาํนาจ หรือผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือทราบหรือพิจารณาสัง่การ แลว้แต่กรณี 
ขอ้ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละคร้ัง ถา้ผูต้รวจราชการพบเห็นปัญหา อุปสรรค หรือ

แนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการหรือแผนงาน ใหรี้บจดัทาํรายงานโดยสรุปพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ี

รับผดิชอบในเร่ืองนั้น เพ่ือดาํเนินการแกไ้ขใหลุ้ล่วงโดยเร็ว แลว้แจง้ใหผู้ต้รวจราชการทราบภายในสามสิบ

วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานจากผูต้รวจราชการ 
เม่ือครบกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ถา้ผูต้รวจราชการยงัมิได้รับแจง้ผลการ

ดาํเนินการ หรือไดรั้บแจง้ว่าปัญหาหรืออุปสรรคดงักล่าวอยู่นอกเหนืออาํนาจของหน่วยงานของรัฐนั้น       

ใหผู้ต้รวจราชการรายงานผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานของรัฐนั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึง และในกรณีท่ียงัมิได้

แกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคดงักล่าวภายในเวลาอนัสมควร สาํหรับกรณีเป็นรายงานของผูต้รวจราชการสาํนกั

นายกรัฐมนตรีหรือผูต้รวจราชการกระทรวงใหร้ายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเป็นรายงานของ

ผูต้รวจราชการกรมใหร้ายงานใหรั้ฐมนตรีเจา้สงักดัทราบ 
ขอ้ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งรายงานหรือจะตอ้งขอคาํ

วินิจฉยัสัง่การจากผูมี้อาํนาจ ใหผู้ต้รวจราชการดาํเนินการโดยพลนัโดยทางโทรศพัท ์หรือเคร่ืองมือส่ือสาร

อ่ืน และใหบ้นัทึกการดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานผลการตรวจราชการดว้ยขอ้ ๒๐ การรายงานผลการ

ตรวจราชการ ใหจ้ดัทาํโดยสรุปใหเ้ห็นถึงสภาพตามวตัถุประสงคข์องการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรือ

อุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแกไ้ขดว้ยก็ได ้
ในกรณีท่ีไดแ้นะนาํหรือสัง่การดว้ยวาจาไวใ้หส้รุปคาํแนะนาํและการสัง่การนั้น

ไวใ้นรายงานดว้ย 

 
หมวด ๔ 

มาตรฐานในการปฏบัิตหิน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ 
 

ขอ้ ๒๑ ผูต้รวจราชการพึงรวบรวมขอ้มลูและติดตามข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะตรวจอย่าง

ครบถว้นสมบูรณ์ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และทาํหน้าท่ีสอดส่องดูแลงานราชการทั้งท่ีเป็นของ

หน่วยงานของรัฐตน้สงักดัของตนและราชการของหน่วยงานของรัฐอ่ืน ตรวจติดตามงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

อยา่งเต็มความสามารถ รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาวินิจฉัยสั่ง

การในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจนและถกูตอ้ง 



( ๘ ) 

 

ในกรณีท่ีพบเห็นปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดข้ึน ไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐท่ีตน

สังกดัหรือไม่ ให้เป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งรายงานให้หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในกิจการนั้นไดท้ราบโดย

ทนัทีดว้ย และใหน้าํความในขอ้ ๑๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้ ๒๒ ผูต้รวจราชการต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างกันทุกระดบัการตรวจ

ราชการรวมทั้งประสานงานและร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของส่วนราชการ

ต่าง ๆเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการแผน่ดิน 

ขอ้ ๒๓ ผูต้รวจราชการตอ้งไม่รับส่ิงของมีค่าหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผูรั้บการตรวจ

หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

หมวด ๕ 

สมุดตรวจราชการ 

 

ขอ้ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจดัให้มีสมุดตรวจราชการไวป้ระจาํ      

ณ สาํนักงานหรือท่ีทาํการหน่วยของรัฐอ่ืนท่ีมิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง จะจดัให้มีสมุดตรวจ

ราชการตามท่ีเห็นสมควรหรือจาํเป็นก็ได ้

สมุดตรวจราชการอยา่งนอ้ยตอ้งมีสาระสาํคญั ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑) วนั เดือน ปี ท่ีตรวจ 

(๒) กิจกรรมหรือวตัถุประสงค์ท่ีตรวจ โดยจะระบุเก่ียวกบัสถานท่ี งาน หรือ

โครงการท่ีตรวจไวด้ว้ยก็ได ้

(๓) ขอ้เสนอแนะหรือการสัง่การของผูต้รวจราชการท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการโดย

รีบด่วน และไดแ้นะนาํหรือสัง่การไวด้ว้ยวาจาแลว้ 

(๔) การดาํเนินการของผูรั้บการตรวจ 

ขอ้ ๒๕ เม่ือผูต้รวจราชการไปตรวจราชการท่ีสาํนกังานหรือท่ีทาํการของหน่วยงานของรัฐ

ให้ผูต้รวจราชการบนัทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ ตาํแหน่ง และ      

วนั เดือน ปี ท่ีตรวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ในกรณีท่ีผูต้รวจราชการไปตรวจราชการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน

ของรัฐหลายหน่วยและไดบ้นัทึกการตรวจราชการไวใ้นสมุดตรวจราชการท่ีหน่วยงานของรัฐหน่วยใด 

 

 

 



( ๙ ) 

 

หน่วยหน่ึงแลว้ อาจไม่ลงบนัทึกรายละเอียดท่ีตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเล่มอ่ืนในเขตทอ้งท่ีเดียวกนัก็

ได ้แต่ตอ้งบนัทึกอา้งอิงไวใ้นสมุดตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนท่ีตรวจนั้นดว้ย 

ขอ้ ๒๖ ใหผู้รั้บการตรวจดาํเนินการตามท่ีผูต้รวจราชการบนัทึกไวใ้นขอ้ ๒๕ ในกรณีท่ี

สามารถดาํเนินการไดโ้ดยทนัที ใหรี้บดาํเนินการโดยไม่ชกัชา้ แลว้บนัทึกไวใ้นสมุดตรวจราชการ ในกรณีท่ี

ไม่สามารถเนินการตามท่ีผูต้รวจราชการบนัทึกได้ทนัทีหรือไม่สามารถดาํเนินการได ้ ให้บันทึกช้ีแจง

ขอ้ขดัขอ้ง พร้อมทั้งเหตุผลไวใ้นสมุดตรวจราชการ 

 

ขอ้ ๒๗ ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูต้รวจราชการไดบ้นัทึกการตรวจราชการในสมุด

ตรวจราชการตามขอ้ ๒๕ ใหผู้รั้บการตรวจจดัทาํสาํเนาการตรวจราชการของผูต้รวจราชการในสมุดตรวจ 

ราชการ และผลการดาํเนินการของผูรั้บการตรวจเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ในกรณี ท่ีผู ้รับก ารตรวจหรือกิ จกรรมท่ีตรวจ อยู่ ใน เขตพ้ืน ท่ี ของจังหวัดนอ ก

กรุงเทพมหานคร ใหร้ายงานผูว้่าราชการจงัหวดัทราบดว้ย 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้ ๒๘ หน่วยงานของรัฐใดมีระเบียบว่าดว้ยการตรวจราชการของหน่วยงานของตนเป็น

การเฉพาะและไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบน้ี ใหด้าํเนินการปรับปรุงระเบียบดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบน้ี 

ในกรณีท่ีตอ้งมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหน่ึง และยงัมิไดมี้การปรับปรุง

ระเบียบ ใหผู้ต้รวจราชการและผูรั้บการตรวจปฏิบติัตามระเบียบน้ี 

ขอ้ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัใหค้ง

ใชไ้ดต่้อไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี              สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

พนัตาํรวจโท 

(ทกัษิณ ชินวตัร) 

   นายกรัฐมนตรี 

 

หมายเหตุ   ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดป้ระกาศใน 

     ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๔๘ 
 



สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย >> หน้า 22 
 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 
 
 
 
 

























สำนักงานผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย >> หน้า 23 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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