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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่การตรวจราชการเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดิน ที่จะทําให
การปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย และแกไขปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ อัน เกิดจากการดําเนิน การดังกล าว เพื่อก อ ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการปฏิบัติราชการ
หรือการจัดทําภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๓๒
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใชสมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูตรวจราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการของหนวยงานของรัฐ
ทุกหนวย ยกเวนการตรวจราชการในหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม
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ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“ผูตรวจราชการ” หมายความวา ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวง
ผูตรวจราชการกรม หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีหนาที่ในการตรวจราชการ แตไมรวมถึง
ผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน
“ผูรับการตรวจ” หมายความวา หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ข องรัฐ ซึ่งปฏิบัติหนา ที่
อยูในหนวยงานของรัฐ
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา
(๑) ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น
(๒) หนวยงานในการบริหารราชการในตางประเทศ
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(๔) หนวยงานของรัฐที่อยูในกํากับของฝายบริหาร
“เจาหนาที่ของรัฐ ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐแตไมรวมถึงสมาชิก
สภาทองถิ่น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี และทบวงดวย
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงดวย
“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และสวนราชการทีไ่ มมฐี านะเปนกรม
แตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการเปนอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการของกรมดวย
ขอ ๖ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจราชการ
ขอ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงคดังนี้
(๑) เพื่อชี้แจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับ
แนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนตาง ๆ ของชาติ
และของหนวยงานของรัฐ
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(๒) เพื่อตรวจติดตามวาหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งของนายกรัฐมนตรี และเปนไปตามความมุงหมาย วัตถุประสงค
เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน แผนหรือยุทธศาสตรใด ๆ ที่กําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ หรือวาระแหงชาติหรือไม
(๓) เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐ
(๔) เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน
(๕) เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณในพื้นที่
ขอ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ใหดําเนิน การตามแผนการตรวจราชการประจําป
หรือตามที่ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี
แผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําตามรอบปงบประมาณโดยใหหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐและผูตรวจราชการรวมกันจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปงบประมาณนั้น
ถาในกระทรวงใดมีผูตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจราชการ
ประจําปของกรม ตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง
ภายในเดือนกันยายนของทุกป ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหนาหนวยงาน
ที่มีแ ผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคสอง หรือผูตรวจราชการที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย
มารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปใหสอดคลองโดยไมซ้ําซอนกัน
และเกิ ดการบู รณาการ รวมตลอดทั้ง การกํา หนดมาตรฐานและเครื่อ งมื อในการตรวจติดตามของ
ผูตรวจราชการใหเปนแนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได
เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามไดขอยุติเปนประการใด ใหหนวยงานทุกหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตามขอยุตินั้น
ขอ ๙ ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวยในฐานะ ผูสอดสอง
ดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
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ผูตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ใ นการตรวจราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่
ของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแ ลแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
และปลัดกระทรวง
ผูตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่ของกรม ในฐานะ
ผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี
ขอ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ตองตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการ
ในเรื่องเดียวกัน ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจราชการกรม
ที่เกี่ยวของประสานงานหรือรวมกันดําเนินการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชนสุขของประชาชน
ขอ ๑๑ การแบงพื้นที่การตรวจราชการ ใหเปนไปตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
หมวด ๒
อํานาจและหนาที่ของผูตรวจราชการ
ขอ ๑๒ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจราชการตามขอ ๗ ใหผูตรวจราชการ
มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี
(๒) สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ในระหวาง
การตรวจราชการไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือประโยชนของประชาชน
อยางรายแรง และเมื่อไดสั่งการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยดวน
(๓) สั่งใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการรองเรียน
หรือมีเหตุอัน สมควร โดยประสานการดําเนิน งานกับหนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อ แกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
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(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการตรวจ และรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ
(๖) เรียกประชุมเจาหนาที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือรวมกัน
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูตรวจราชการสั่งตามขอ ๑๒ (๒) ใหผูรับการตรวจปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
โดยพลัน ในกรณีที่ผูรับการตรวจไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวได ใหผูรับการตรวจชี้แจงขอขัดของ
พรอมเหตุผลใหผูตรวจราชการทราบ และใหผูตรวจราชการรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตอไป
ขอ ๑๔ ในการตรวจราชการ ใหผูตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียม
ของทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการตามหมวด ๔
ขอ ๑๕ เพื่อใหการตรวจราชการ เปนไปอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหนาผูตรวจราชการ ใหผูมีอํานาจตามกฎหมาย
มีอํานาจแตงตั้งผูตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเปนหัวหนาผูตรวจราชการ และจะใหมีรองหัวหนาผูตรวจ
ราชการดวยก็ได
ในกรณีมีความจําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ อาจขอกําหนดใหมีตําแหนงหัวหนา
ผูตรวจราชการเปนการเฉพาะก็ได
ใหหัวหนาผูตรวจราชการมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูตรวจราชการ เพื่อให
การปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๑๖ ผูรับการตรวจมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจราชการในการเขาไปในสถานที่ปฏิบัตงิ าน
เพื่อประโยชนในการตรวจราชการ
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานใหครบถวน และพรอมที่จะให
ผูตรวจราชการตรวจสอบได
(๓) ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจราชการ
(๔) ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผูตรวจราชการไดสั่งการในระหวางตรวจราชการ
ไวกอน หากไมสามารถดําเนิน การไดตามที่ผูตรวจราชการสั่งการ ใหชี้แจงขอขัดของพรอมเหตุผ ล
ใหผูตรวจราชการทราบโดยเร็ว
(๕) ดําเนินการอื่นที่เปนประโยชนในการตรวจราชการ
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หมวด ๓
การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ
ขอ ๑๗ ภายใตบังคับขอ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแตละคราว ใหผูตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณี ผู ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ให ร ายงานถึ ง ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
และในกรณี ที่ ปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี เห็ นว ามี ป ญหาสํ าคั ญ ให สรุ ปรายงานเสนอรั ฐ มนตรี หรื อ
รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติราชการ หรือกํากับการบริหารราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลเขตพื้นที่เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป
(๒) กรณีผูตรวจราชการกระทรวง ใหรายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหนากลุมภารกิจที่รับผิดชอบ
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหนากลุมภารกิจที่รับผิดชอบเห็นวามีปญหาสําคัญใหสรุปรายงาน
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป
(๓) กรณีผูตรวจราชการกรม ใหรายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี เห็นวามีปญหาสําคัญ
ใหสรุปรายงานเสนอหัวหนากลุมภารกิจเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป ในกรณีที่ไมมีหัวหนา
กลุมภารกิจ ใหรายงานปลัดกระทรวงเจาสังกัดแทน
การรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการตอรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ไดรับ
มอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
สั่งการ ในกรณีที่ผูตรวจราชการรายงานถึงปญหาหรืออุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการแกไขหรือปรับปรุง
ใหเปน หนาที่ของผูตรวจราชการซึ่งจัดทํารายงานที่จะคอยติดตามผลการดําเนิน การของหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ และถาพนหกสิบวันแลวยังมิไดมีการดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงอยางหนึ่งอยางใด
ใหรายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้น ที่
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
สําหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามขอ ๑๐ ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจราชการกรม แลวแตกรณี พิจารณา ประมวลผลวิเคราะห และจัดลําดับ
ความสําคัญเรงดวนของปญหารวมกัน และนํารายงานเสนอแนะผูมีอํานาจ หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ แลวแตกรณี
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๕ กันยายน ๒๕๔๘

ขอ ๑๘ ในการตรวจราชการแตละครั้ง ถาผูตรวจราชการพบเห็นปญหา อุปสรรค หรือแนวโนม
ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเปนสวนรวม หรือตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หรือแผนงาน ใหรีบจัดทํารายงานโดยสรุปพรอมทั้งขอเสนอแนะตอหัวหนาหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ในเรื่องนั้น เพื่อดําเนินการแกไขใหลุลวงโดยเร็ว แลวแจงใหผูตรวจราชการทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูตรวจราชการ
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาผูตรวจราชการยังมิไดรับแจงผลการดําเนินการ หรือไดรับแจง
วาปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวอยูนอกเหนืออํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น ใหผูตรวจราชการรายงาน
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานของรัฐ นั้น เหนือขึ้น ไปชั้น หนึ่ง และในกรณีที่ยังมิไดแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคดังกลาวภายในเวลาอันสมควร สําหรับกรณีเปนรายงานของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือผูตรวจราชการกระทรวงใหรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเปนรายงานของผูตรวจราชการกรม
ใหรายงานใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ
ขอ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรายงานหรือจะตองขอคําวินิจฉัย
สั่งการจากผูมีอํานาจ ใหผูตรวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น
และใหบันทึกการดําเนินการดังกลาวไวในรายงานผลการตรวจราชการดวย
ขอ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการ ใหจัดทําโดยสรุปใหเห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค
ของการตรวจราชการพรอมทั้งปญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแกไขดวยก็ได
ในกรณีที่ไดแนะนําหรือสั่งการดวยวาจาไวใหสรุปคําแนะนําและการสั่งการนั้นไวในรายงานดวย
หมวด ๔
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการ
ขอ ๒๑ ผู ต รวจราชการพึ ง รวบรวมข อ มู ล และติ ด ตามข า วสารเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะตรวจ
อยางครบถวนสมบูรณ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และทําหนาที่สอดสองดูแลงานราชการทั้งที่เปน
ของหนวยงานของรัฐตนสังกัดของตนและราชการของหนวยงานของรัฐอื่น ตรวจติดตามงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพื่อใหผูบังคับบัญชา
วินิจฉัยสั่งการในการแกไขปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตอง
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ในกรณีที่พบเห็นปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไมวาจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
ของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม ใหเปนหนาที่ที่จะตองรายงานใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในกิจการนั้น
ไดทราบโดยทันทีดวย และใหนําความในขอ ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๒ ผูตรวจราชการตองรวมมือและประสานงานระหวางกันทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทั้งประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของสวนราชการตาง ๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการบริหารราชการแผนดิน
ขอ ๒๓ ผูตรวจราชการตองไมรับสิ่งของมีคาหรือผลประโยชนใด ๆ จากผูรับการตรวจ
หรือผูเกี่ยวของ
หมวด ๕
สมุดตรวจราชการ
ขอ ๒๔ ใหหนวยงานของรัฐที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคจัดใหมีสมุดตรวจราชการไวประจํา ณ
สํานักงานหรือที่ทําการ
หนวยงานของรัฐ อื่น ที่มิใ ชหนวยงานของรัฐ ตามวรรคหนึ่ง จะจัดใหมีสมุดตรวจราชการ
ตามที่เห็นสมควรหรือจําเปนก็ได
สมุดตรวจราชการอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) วัน เดือน ป ที่ตรวจ
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงคที่ตรวจ โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่ งาน หรือโครงการที่ตรวจ
ไวดวยก็ได
(๓) ขอเสนอแนะหรือการสั่งการของผูต รวจราชการที่จําเป น ตองดํ าเนิน การโดยรีบดว น
และไดแนะนําหรือสั่งการไวดวยวาจาแลว
(๔) การดําเนินการของผูรับการตรวจ
ขอ ๒๕ เมื่อผูตรวจราชการไปตรวจราชการที่สํานักงานหรือที่ทําการของหนวยงานของรัฐ
ใหผูตรวจราชการบัน ทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พรอมทั้งลงลายมือชื่อ ตําแหนง
และวัน เดือน ป ที่ตรวจไวเปนหลักฐาน
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ในกรณีที่ผูตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับหนวยงานของรัฐ
หลายหนวยและไดบันทึกการตรวจราชการไวในสมุดตรวจราชการที่หนวยงานของรัฐหนวยใดหนวยหนึ่งแลว
อาจไม ล งบั น ทึ ก รายละเอี ย ดที่ ต รวจนั้ น ในสมุ ด ตรวจราชการเล ม อื่ น ในเขตท อ งที่ เ ดี ย วกั น ก็ ไ ด
แตตองบันทึกอางอิงไวในสมุดตรวจราชการของหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่ตรวจนั้นดวย
ขอ ๒๖ ใหผูรับการตรวจดําเนิน การตามที่ผูตรวจราชการบัน ทึกไวใ นขอ ๒๕ ในกรณี
ที่สามารถดําเนินการไดโดยทันที ใหรีบดําเนินการโดยไมชักชา แลวบันทึกไวในสมุดตรวจราชการ
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามที่ผูตรวจราชการบันทึกไดทันทีหรือไมสามารถดําเนินการได ใหบนั ทึก
ชี้แจงขอขัดของ พรอมทั้งเหตุผลไวในสมุดตรวจราชการ
ขอ ๒๗ ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ผูตรวจราชการไดบันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามขอ ๒๕ ใหผูรับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของผูตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการ และผลการดําเนินการของผูรับการตรวจเสนอตอผูบังคับบัญชา
ในกรณีที่ผูรับการตรวจหรือกิจกรรมที่ตรวจอยูในเขตพื้นที่ของจังหวัดนอกกรุงเทพมหานคร
ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบดวย
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๘ หนวยงานของรัฐใดมีระเบียบวาดวยการตรวจราชการของหนวยงานของตนเปนการเฉพาะ
และไมสอดคลองกับระเบียบนี้ ใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหสอดคลองกับระเบียบนี้
ในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิไดมีการปรับปรุงระเบียบ ใหผูตรวจราชการ
และผูรับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงใชได
ตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

