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ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน
วาดวยการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. ความทั่วไป
ในระเบียบนี้ (ขอ ๔)
“หนวยงาน” หมายความวา สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ /
กิ่งอําเภอ และรวมถึงเขตพื้นที่ตําบล / หมูบานตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
และหมูบานตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายใต
การกํากับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง พนักงานราชการหรือผูปฏิบัติงาน
ในสถานภาพอื่นในหนวยงาน
“สมประโยชนตอทางราชการ” หมายความวา เปนไปตามกฎหมาย นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบแบบแผน กฎ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศของทางราชการ และเปาหมายความมุง หมาย และวัตถุประสงค
ของแผนงาน งาน โครงการของรัฐบาล สวนราชการ ตลอดจนยุทธศาสตรของชาติในระดับตาง ๆ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
“เขตตรวจราชการ” หมายความวา พืน้ ทีแ่ ละหนวยงาน ซึ่งกําหนดขอบเขตอํานาจการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
“ผูตรวจราชการกรม” หมายความวา ผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งดํารงตําแหนง
ตามคุณสมบัติที่ ก.พ. กําหนด และใหหมายความรวมถึงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่ง ก.พ. กําหนดใหปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน ในกรณีที่ยังมิไดมีการกําหนดตําแหนงผูตรวจราชการกรม ใหหมายรวมถึง ผูที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนดวย แตไมรวมถึงหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน
“ตรวจราชการ” หมายความวา ตรวจ ติดตามผล เรงรัด แนะนํา สืบสวนสอบสวน สอบ
ขอเท็จจริง สดับตรับฟงเหตุการณ เสนอแนะ ติดตอ ประสานงาน ตรวจเยี่ยมหรือดําเนินการอื่นใดเพื่อให
การปฏิบัติงานของหนวยงานและเจาหนาที่ไดผลสมประโยชนตอทางราชการ
“ผูรับการตรวจ” หมายความวา หนวยงานและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในหนวยงาน
“หนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการ” หมายความวา หนวยงานที่ทาํ หนาที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของผูตรวจราชการตามที่ ก.พ. กําหนด

-๒-

๒. วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจราชการ
๒.๑ การตรวจราชการมีวัตถุประสงค ดังนี้ (ขอ ๖)
(๑) เพื่อชี้แจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับหนวยงานและเจาหนาที่เกี่ยวกับแนวทาง
และการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
และยุทธศาสตรหรือแผนตาง ๆ ของชาติ กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน
(๒) เพื่อตรวจติดตามวาหนวยงานไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งที่เกี่ยวของ และเปนไปตามความมุงหมาย วัตถุประสงค เปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
แผนหรือยุทธศาสตรที่กําหนดเปนยุทธศาสตรชาติหรือวาระแหงชาติ ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนหรือไม
(๓) เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุมคาในการปฏิบัตงิ านหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงาน
(๔) เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการของเจาหนาที่และประชาชน
(๕) เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสอบขอเท็จจริงเกีย่ วกับเหตุการณ
หรือสถานการณในพื้นที่ สําหรับนําไปประกอบการเสนอแนะ ปรับปรุง แกไข
(๖) เพื่อศึกษา ประมวล วิเคราะห ประเมินผล และเสนอแนะตออธิบดีหรือปลัดกระทรวง
มหาดไทย หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูเปนหัวหนากลุมภารกิจที่เกี่ยวของแลวแตกรณี เพื่อทราบ
พิจารณาหรือวินิจฉัยสั่งการในอันที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสมประโยชนทางราชการ รวมทั้งเสนอ
ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล
๒.๒ ขอบเขตของการตรวจราชการ (ขอ ๗)
ผูตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของหนวยงานและเจาหนาที่ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชน
ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย

๓. การตรวจราชการ
๓.๑ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ แบงเปน ๒ กรณี (ขอ ๘)
(๑) การตรวจราชการกรณีปกติ ไดแก การตรวจราชการตามแผน แผนงาน งานและ
โครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน
ตามที่ไดพิจารณาคัดเลือกและกําหนดแผนการตรวจราชการไวลวงหนาเปนรายป
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(๒) การตรวจราชการกรณีพเิ ศษ ไดแก การตรวจราชการที่นอกเหนือจาก (๑) ตามที่
ผูบังคับบัญชาเห็นชอบและมอบหมาย ดังตอไปนี้
(ก) เรื่องที่ไดรับการรองขอจากหนวยงานใหชวยเหลือสนับสนุน หรือประสาน
การปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการ ที่ดําเนินการอยูแตมีปญหาขัดของไมสามารถแกไข
หรือดําเนินการใหแลวเสร็จตามขั้นตอนปกติ สมควรไดรับการแกไขประสานการปฏิบัติหรือสนับสนุนจาก
หนวยเหนือหรือหนวยบังคับบัญชาในระดับที่สูงกวา
(ข) เรื่องที่ราษฎรรองเรียนขอความเปนธรรมหรือขอความชวยเหลือเพื่อคลี่คลาย
หรือแกไขความทุกขยากเดือดรอน
(ค) เรื่องเกีย่ วกับสถานการณหรือเหตุการณสําคัญ หรือสาธารณภัย อันจําเปนที่
รัฐบาลและหนวยงาน ตลอดจนเจาหนาทีต่ องเขาไปดําเนินการชวยเหลือและแกไขใหทันการ
(ง) งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ การตรวจราชการตามหมวดนี้ ใหหมายความรวมถึง (ขอ ๙)
(๑) การตรวจงาน
(๒) การตรวจบุคคล
(๓) การตรวจสถานที่

๔. ผูตรวจราชการกรม
๔.๑ ใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปนผูแตงตั้งผูตรวจราชการกรมหรือผูอํานวยการศูนย
ชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต ปฏิบัติหนาที่ผูตรวจราชการกรม โดยใหรับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจ
ราชการ (ขอ ๑๐)
๔.๒ ผูตรวจราชการกรมผูใดไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในเขตตรวจราชการใดแลว ให
ผูตรวจราชการผูนั้น ปฏิบัติตามระเบียบนี้ (ขอ ๑๑)
๔.๓ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อาจพิจารณาแตงตั้งผูตรวจราชการคนหนึ่งเปนหัวหนา
ผูตรวจราชการกรม และอีกคนหนึ่งเปนรองหัวหนาผูตรวจราชการกรม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ประโยชนสูงสุดที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ (ขอ ๑๒)
๔.๔ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกรมประจําเขตตรวจราชการใด หรือมีแต
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หัวหนาผูตรวจราชการกรมหรือกองการเจาหนาที่อาจเสนอใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
สั่งใหผูตรวจราชการในเขตตรวจราชการอื่น ไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจําเขตตรวจราชการนั้นไดเปนการ
ชั่วคราว (ขอ ๑๓)
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๕. อํานาจและหนาที่ของผูตรวจราชการกรม และหนาที่ของผูรับการตรวจ
๕.๑ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจราชการตาม ขอ ๖ และขอบเขตการ
ตรวจราชการตาม ขอ ๗ ใหผูตรวจราชการกรมมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ (ขอ ๑๔)
(๑) ตรวจ ติ ด ตามความก า วหน า ความสํ า เร็ จ ป ญ หา อุ ป สรรค และรั บ ทราบ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน งาน และโครงการ
รวมทั้งผลกระทบอันจะพึงมี และตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบัติราชการของหนวยงานและของเจาหนาที่
ตลอดจนเรียกประชุมเจาหนาที่เพื่อชี้แจง แนะนํา หรือหารือรวมกัน
(๒) สั่งการเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ
ในระหวางการตรวจราชการไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือประโยชนของ
ประชาชนอยางรายแรง และเมื่อผูตรวจราชการกรมไดสั่งการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ
และพิจารณาโดยดวน
ในกรณีผูรับการตรวจไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งนี้ได ใหผูรับการตรวจชี้แจงขอขัดของ
พรอมเหตุผลใหผูตรวจราชการกรมทราบ และใหผูตรวจราชการกรมรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
สั่งการตอไป
(๓) สั่งใหหนวยงานและเจาหนาที่ ใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานเกีย่ วกับ
การปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับคําสั่ง /
การรองเรียน หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานและเจาหนาที่
(๕) ตรวจเยี่ยม สดับตรับฟงทุกขสุข และความคิดเห็น ตลอดจนใหคําแนะนํา ชี้แจง
ทําความเขาใจ และใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจ และบํารุงขวัญ เพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
(๖) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการตรวจ พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผูบ ังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงาน และการบริหารงานบุคคล
(๗) ศึกษา วิเคราะห ประมวล สรุป และเสนอแนะตออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อทราบ เพือ่ พิจารณา หรือวินิจฉัยสั่งการเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติเพื่อใหสมประโยชนตอทางราชการ
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

-๕–
๕.๒ ผูรับการตรวจ มีหนาที่ดังตอไปนี้ (ขอ ๑๕)
(๑) อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือแกผูตรวจราชการกรม ในการเขาไปใน
สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการตรวจราชการ
(๒) จัดเตรียมบุคลากร เอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหครบถวน และ
พรอมที่จะใหผูตรวจราชการกรมตรวจสอบได
(๓) ชี้แจงตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจราชการกรม
(๔) ดําเนินการอื่นใดที่จะเปนประโยชนในการตรวจราชการ
(๕) ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผูตรวจราชการไดสั่งการระหวางการตรวจ
ราชการไวกอน หากไมสามารถดําเนินการตามที่ผูตรวจราชการไดสั่งการ ใหชี้แจงขอขัดของ พรอมเหตุผล
ใหผูตรวจราชการกรมทราบดวย

๖. เขตตรวจราชการ
๖.๑ เขตตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม ใหกําหนดโดยสอดคลองกับเขตตรวจราชการ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดดูจาก คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 158/2551 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551
แนบทาย)
การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม ใหดําเนินการ
โดยออกคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน (ขอ ๑๖)
๖.๒ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อาจมอบหมายใหผูตรวจราชการกรมผูใดปฏิบัติหนาที่
ครอบคลุมพื้นที่ตรวจราชการมากกวาหนึ่งเขตตรวจราชการก็ได และกรณีมีความจําเปนอาจมอบหมายให
ผูตรวจราชการกรมผูใดปฏิบัติราชการเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง นอกเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบก็ได (ขอ ๑๗)

๗. การกําหนดแผน และติดตามผลการตรวจราชการ
๗.๑ ใหมีคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการระดับกรม ประกอบดวย
อธิบดี เปนประธาน รองอธิบดีที่ไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเกี่ยวกับงานตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการกรม ผูตรวจราชการกรมที่ไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาผูตรวจราชการกรม ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการกองที่อธิบดีเห็นสมควร หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน รวมแลวไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ
โดยใหผูอํานวยการกองที่กํากับดูแลหนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการเปนกรรมการและเลขานุการ และ
หัวหนาหนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการตามขอ ๒๗ เปนผูชวยเลขานุการ (ขอ ๑๘)

-๖–
๗.๒ ใหคณะกรรมการตามขอ ๑๘ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (ขอ ๑๙)
(๑) พิจารณากําหนดแผนการตรวจราชการกรณีปกติประจําปของผูตรวจราชการกรม
เพื่อนําเสนอรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจ และหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหความ
เห็นชอบ ภายหลังจากไดรับความเห็นชอบแลว ใหผูตรวจราชการกรมดําเนินการตรวจตามแผนดังกลาวตอไป
ทั้งนี้การกําหนดแผนการตรวจราชการประจําปตองใหสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของ
กระทรวงมหาดไทย
(๒) พิจารณารายงานการตรวจ ติดตามผลการดําเนินงานของแตละแผน แผนงาน
งาน และโครงการที่ไดกําหนดไวในแผนการตรวจราชการตามขอ (๑) ในลักษณะภาพรวม เพื่อทราบถึง
ความกาวหนา ความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพื่อนําเสนออธิบดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหรือรองปลัดกระทรวงหัวหนากลุมภารกิจที่เกี่ยวของรับทราบหรือพิจารณาสั่งการ
(๓) ประสานการตรวจราชการกับคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามของ
กระทรวงมหาดไทยและองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๕) ดําเนินการอื่นใดโดยตรงกับการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกรม

๘. การรายงานผลการตรวจราชการ
๘.๑ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแตละคราว ใหผูตรวจราชการกรมรีบรายงานผลการ
ตรวจราชการตออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณาสั่งการแลวแตกรณี ในกรณีที่อธิบดีเห็นวามีปญหา
สําคัญ ใหสรุปรายงานเสนอรองปลัดกระทรวงหัวหนากลุมภารกิจและหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย (ขอ ๒๐)
๘.๒ การรายงานผลการตรวจราชการ ใหทําเปนลายลักษณอกั ษร โดยแสดงเรื่องทีม่ ีการตรวจ
ขอเท็จจริง ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย พยานหลักฐานขอมูลตาง ๆ ปญหาอุปสรรคหรือขอขัดของ และ
ขอเสนอแนะ แลวแตกรณี ซึ่งจะตองมีความชัดเจน กะทัดรัด เขาใจงาย และเปนรูปธรรม ทั้งนี้ใหพิจารณา
ประมวลผล วิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหา (ขอ ๒๑)
๘.๓ ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรายงาน หรือตองขอคําวินิจฉัยสั่งการจากผูมีอํานาจ
ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาที่ไดจําแนกพื้นที่ไว หรือรายงานตออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
โดยทางวิทยุสื่อสาร โทรศัพท โทรภาพ หรือทางอื่น ตามความเหมาะสม แตเมื่อกลับจากตรวจราชการแลว
ใหแสดงรายละเอียดไวในรายงานผลการตรวจราชการดวย (ขอ ๒๒)

-๗–
๘.๔ ใหประมวลรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ สรุปเปนภาพรวมของแตละแผน
แผนงาน งาน และโครงการ แลว แตก รณีต ามที่กํา หนดไวใ นแผนตรวจราชการประจํา ป เสนอให
คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการระดับกรมพิจารณาตอไป
การตรวจราชการกรณีพิเศษ หากสามารถประมวลรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม
ได ก็ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม (ขอ ๒๓)
๘.๕ ในกรณีที่ตองตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการในเรื่องเดียวกัน ใหผูตรวจ
ราชการกรมใหความรวมมือในการประสานงานหรือรวมกันดําเนินการกับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูตรวจราชการกระทรวง เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
และประโยชนสุขของประชาชน (ขอ ๒๔)
๘.๖ ในการตรวจราชการแตละครั้ง ถาผูตรวจราชการกรมพบเห็นปญหา อุปสรรค หรือ
แนวโนมที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเปนสวนรวม หรือตอผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการหรือแผนงาน ใหรีบจัดทํารายงานโดยสรุป พรอมทั้งขอเสนอแนะตอหัวหนาหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้น เพื่อดําเนินการแกไขใหลุลวงโดยเร็ว และไดแจงใหผูตรวจราชการกรมทราบภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูตรวจราชการกรม
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาผูตรวจราชการกรมยังมิไดรับแจงผลการดําเนินการ
หรือไดรับแจงวาปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวอยูนอกเหนืออํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น ใหผูตรวจราชการกรม
รายงานผูบังคับบัญชาของหนวยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง และในกรณีที่ยังมิไดแกไขปญหาหรือ
อุปสรรคดังกลาวภายในเวลาอันสมควร ใหรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทราบ (ขอ ๒๕)

๙. การสนับสนุนการตรวจราชการ
๙.๑ ใหหนวยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนใหขอมูลเอกสาร และใหความ
รวมมือในการตรวจราชการใหเปนไปตามระเบียบนี้ (ขอ ๒๖)
๙.๒ ในระดับกรม ใหมีหนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการ โดยใหมอบหมายหนวยงาน
ระดับต่ํากวากอง ที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดระบบการติดตาม และรายงานผลตามนโยบายและ
แผนงานพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการตามระเบียบนี้ โดยใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(ขอ ๒๗)
(๑) จัดทํารางแผนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม เพื่อเสนอคณะกรรมการ
กําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ
(๒) ประสานแผนและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ตามขอเสนอแนะ
ของผูตรวจราชการกรม ตามความเห็นของผูบังคับบัญชา

-๘(๓) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูล เพือ่ ประกอบการตรวจราชการและจัดทํา
รายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม
(๔) สนับสนุนใหการตรวจราชการของผูตรวจราชการกรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกีย่ วของหรือ
ไดรับมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผล
การตรวจราชการตามขอ ๑๘ และ ๑๙ แลวแตกรณี
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

๑๐. มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการกรม
ผูตรวจราชการกรม ตองปฏิบัติหนาที่ดว ยความสํานึกในความมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ
รักษาและสงเสริมไวซึ่งเกียรติคุณ ความเลื่อมใสศรัทธาของขาราชการและประชาชน จึงใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูตรวจราชการ
ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด ดังนี้ (ขอ ๒๙)
(๑) ผูตรวจราชการกรมพึงรวบรวมขอมูลและติดตามขาวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจ
อยางครบถวนสมบูรณ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และทําหนาที่สอดสองดูแลงานราชการทั้งที่เปนของ
หนวยงานของรัฐตนสังกัดของตนและราชการของหนวยงานของรัฐอื่น ตรวจติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพื่อใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ
ในการแกไขปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตอง
ในกรณีที่พบเห็นปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเปนสวนรวม หรือตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงาน ไมวาจะอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนหรือไม ใหเปนหนาที่ที่จะตองรายงานใหหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในกิจการนั้นไดทราบโดยทันทีดวย และใหนําความในขอ ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๒) ผูตรวจราชการกรมตองรวมมือและประสานงานระหวางกันทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทั้งประสานงาน และรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลของสวนราชการตาง ๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการบริหารราชการแผนดิน
(๓) ผูตรวจราชการกรมตองไมรับสิ่งของมีคาหรือผลประโยชนใด ๆ จากผูรับการตรวจ
หรือผูเกี่ยวของ
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๑๑. สมุดตรวจราชการ
ใหหนวยงานในสวนภูมภิ าค จัดใหมีสมุดตรวจราชการไวประจํา ณ สํานักงานหรือทีท่ ําการ
โดยสมุดตรวจราชการอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ในเรือ่ งดังตอไปนี้ (ขอ ๓๐)
(๑) วัน เดือน ป ที่ตรวจ
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงคที่ตรวจ โดยจะระบุเกีย่ วกับสถานที่ งาน หรือ
โครงการที่ตรวจไวดว ยก็ได
(๓) ขอเสนอแนะหรือการสั่งการของผูตรวจราชการที่จําเปนตองดําเนินการโดย
รีบดวน และไดแนะนําหรือสั่งการไวดว ยวาจาแลว
(๔) การดําเนินการของผูรับการตรวจ
เมื่อผูตรวจราชการกรมไปตรวจราชการทีส่ ํานักงานหรือที่ทําการของหนวยงาน
ใหผูตรวจราชการกรมบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พรอมทั้งลงลายมือชื่อ ตําแหนง และ
วัน เดือน ป ที่ตรวจ ไวเปนหลักฐาน
ในกรณีที่ผูตรวจราชการกรม ไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกีย่ วของกับ
หลายหนวยงานและไดบันทึกการตรวจราชการไวในสมุดตรวจราชการที่หนวยงานหนวยใดหนวยหนึ่งแลว
อาจไมลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเลมอื่นในเขตทองที่เดียวกันก็ได แตตองบันทึก
อางอิงไวในสมุดตรวจราชการของหนวยงานแหงอื่นที่ตรวจนั้นดวย (ขอ ๓๑)
ใหผูรับการตรวจดําเนินการตามที่ผูตรวจราชการกรมบันทึกไวในขอ ๓๑ ใน
กรณีที่สามารถดําเนินการไดโดยทันที ใหรีบดําเนินการโดยไมชักชา แลวบันทึกไวในสมุดตรวจราชการ ใน
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามที่ผูตรวจราชการกรมบันทึกไดทันทีหรือไมสามารถดําเนินการได ใหบันทึก
ชี้แจงขอขัดของ พรอมทั้งเหตุผลไวในสมุดตรวจราชการ (ขอ ๓๒)
ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ผูตรวจราชการไดบันทึกการตรวจราชการใน
สมุดตรวจราชการตามขอ ๓๑ ใหผูรับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของผูตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการและผลการดําเนินการของผูรับการตรวจเสนอตอผูบังคับบัญชา และใหรายงานผูวาราชการ
จังหวัดทราบดวย (ขอ ๓๓)

๑๒. ผูรกั ษาการตามระเบียบ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิบดีถือเปนที่สุด
----------------------------------------

คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๕๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เรื่อง การแตงตั้งผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
-------------------------------------รับผิดชอบ

๑. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑๐
เขตตรวจราชการที่ ๑ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

รับผิดชอบ

๒. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑
เขตตรวจราชการที่ ๒ ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง

รับผิดชอบ

๓. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๒
เขตตรวจราชการที่ ๓ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ ๙ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด

รับผิดชอบ

๔. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๗
เขตตรวจราชการที่ ๔ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ ๕ ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

รับผิดชอบ

๕. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๘
เขตตรวจราชการที่ ๖ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
เขตตรวจราชการที่ ๗ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

รับผิดชอบ

๖. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๙
เขตตรวจราชการที่ ๘ สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส

รับผิดชอบ

๗. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๔
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู
เขตตรวจราชการที่ ๑๒ รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ

รับผิดชอบ

๘. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๓
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
เขตตรวจราชการที่ ๑๓ อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

รับผิดชอบ

๙. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑๑
เขตตรวจราชการที่ ๑๔ สุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ
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รับผิดชอบ

๑๐. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๕
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ นาน พะเยา เชียงราย แพร

รับผิดชอบ

๑๑. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๖
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ

รับผิดชอบ

๑๒. ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑๒
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี

กรณีที่ผูตรวจราชการกรมฯ ตามคําสั่งนี้ จะไปตรวจราชการในเขตจังหวัดซึ่งมิไดอยูใน
เขตพื้นที่ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ตนดูแลรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการศูนยชวยเหลือ
ทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต ก็ใหประสานแจงผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ดูแล
รับผิดชอบเขตพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ไดทราบลวงหนากอนที่จะไปตรวจราชการในเขตพื้นที่ดังกลาวดวย

------------------------------------------

