
 

 
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี 

วาดวยการตรวจราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    

 
  โดยที่การตรวจราชการเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดิน  
ที่จะทําใหการปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย  และแกไข
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  อันเกิดจากการดําเนินการดังกลาว เพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  
สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงการตรวจราชการใหมีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุมคาในการปฏิบัติราชการ
หรือการจัดทําภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  

  ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา “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 วาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของผูตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการของหนวยงานของ
รัฐทุกหนวย ยกเวนการตรวจราชการในหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม 
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   ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
   “ผูตรวจราชการ”  หมายความวา  ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจ
ราชการกระทรวง  ผูตรวจราชการกรม หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีหนาที่ในการตรวจราชการ 
แตไมรวมถึงผูทําหนาที่ตรวจสอบภายใน 
   “ผูรับการตรวจ”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่อยูในหนวยงานของรัฐ 
   “หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา 

(๑) ราชการบริหารสวนกลาง  ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหาร 
สวนทองถ่ิน 

(๒) หนวยงานในการบริหารราชการในตางประเทศ 
(๓) รัฐวิสาหกิจ 
(๔) หนวยงานของรัฐที่อยูในกํากับของฝายบริหาร 

   “เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา    ผู ซ่ึงปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ  
แตไมรวมถึงสมาชิกสภาทองถ่ิน 
   “กระทรวง”   หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี และทบวงดวย 
   “ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงดวย 
   “กรม”  หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และสวนราชการที่ไมมี
ฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการเปนอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เปนอธิบดี 
   “อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการของกรมดวย 

  ขอ ๖   ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงคและขอบเขตของการตรวจราชการ 

    

  ขอ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงคดังนี้ 
(๑) เพื่อช้ีแจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของ

รัฐเกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนตางๆ ของชาติ
และของหนวยงานของรัฐ 
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(๒) เพื่อตรวจติดตามวาหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี  และคําสั่งของนายกรัฐมนตรี และเปนไปตามความ 
มุงหมาย  วัตถุประสงค เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนหรือยุทธศาสตรใด ๆ ที่กําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ หรือวาระ
แหงชาติหรือไม 

(๓) เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานของรัฐ 

(๔) เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาที่ของ
รัฐและประชาชน 

(๕) เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณในพื้นที่ 

  ขอ ๘  การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําป 
หรือตามที่ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 
   แผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําตามรอบปงบประมาณ  
โดยใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและผูตรวจราชการรวมกันจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมของ
ปงบประมาณนั้น  
   ถาในกระทรวงใดมีผูตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการ
ตรวจราชการประจําปของกรม  ตองสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง 
   ภายในเดือนกันยายนของทุกป ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหนา
หนวยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจําปตามวรรคสอง หรือผูตรวจราชการที่หัวหนาหนวยงาน
มอบหมาย  มารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปใหสอดคลองโดยไมซํ้าซอน
กันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผูตรวจ
ราชการใหเปนแนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได 
   เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามไดขอยุติเปนประการใด ใหหนวยงานทุกหนวย 
ที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอยุตินั้น 

  ขอ ๙   ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการ
ตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐทุกหนวยใน
ฐานะ  ผูสอดสองดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
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   ผูตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่
ของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง 
   ผูตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาที่
ของกรม ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนอธิบดี 

  ขอ ๑๐   ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ตองตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการใน
เร่ืองเดียวกัน ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจราชการกรม  ที่
เกี่ยวของประสานงานหรือรวมกันดําเนินการ  เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชนสุขของประชาชน 

  ขอ ๑๑   การแบงพื้นที่การตรวจราชการ ใหเปนไปตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมวด ๒ 
อํานาจและหนาที่ของผูตรวจราชการ 

    

  ขอ ๑๒  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการตรวจราชการตามขอ ๗ ใหผูตรวจราชการ
มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให
ถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  มติของคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี 

(๒) ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่อง
ใด ๆ   ในระหวางการตรวจราชการไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือ
ประโยชนของประชาชนอยางรายแรง และเมื่อไดส่ังการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ
หรือพิจารณาโดยดวน 

(๓) ส่ังใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 
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(๔) สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการ
รองเรียน  หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการตรวจ และรายงานผูบังคับบัญชา
เพื่อทราบ 

(๖) เรียกประชุมเจาหนาที่ของรัฐเพื่อช้ีแจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือรวมกัน 

  ขอ ๑๓   ในกรณีที่ผูตรวจราชการสั่งตามขอ ๑๒ (๒)  ใหผูรับการตรวจปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
โดยพลัน ในกรณีที่ผูรับการตรวจไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวได ใหผูรับการตรวจชี้แจงขอขัดของ
พรอมเหตุผลใหผูตรวจราชการทราบ และใหผูตรวจราชการรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

  ขอ ๑๔ ในการตรวจราชการ  ใหผูตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียม
ของทางราชการ  และมาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการตามหมวด   ๔ 

  ขอ ๑๕  เพื่อใหการตรวจราชการ  เปนไปอยางมี เอกภาพและประสิทธิภาพ  สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหนาผูตรวจราชการ ให 
ผูมีอํานาจตามกฎหมายมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเปนหัวหนาผูตรวจราชการ และจะใหมี
รองหัวหนาผูตรวจราชการดวยก็ได 
   ในกรณีมีความจําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ อาจขอกําหนดใหมี
ตําแหนงหัวหนาผูตรวจราชการเปนการเฉพาะก็ได 
   ใหหัวหนาผูตรวจราชการมีอํานาจและหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูตรวจ
ราชการ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของผูตรวจราชการเปนไปตามระเบียบนี้ 

  ขอ ๑๖   ผูรับการตรวจมีหนาที่ดังตอไปนี้  
   (๑) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจราชการในการเขาไปใน
สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนในการตรวจราชการ 
   (๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานใหครบถวน และ
พรอมที่จะใหผูตรวจราชการตรวจสอบได 
   (๓) ช้ีแจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจ
ราชการ 
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   (๔) ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผูตรวจราชการไดส่ังการในระหวาง
ตรวจราชการไวกอน หากไมสามารถดําเนินการไดตามที่ผูตรวจราชการสั่งการ ใหช้ีแจงขอขัดของพรอม
เหตุผลใหผูตรวจราชการทราบโดยเร็ว 
   (๕) ดําเนินการอื่นที่เปนประโยชนในการตรวจราชการ 

หมวด ๓  
การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ 

    

  ขอ ๑๗   ภายใตบังคับขอ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแตละคราว ใหผูตรวจ
ราชการรายงานผลการตรวจราชการ  ดังตอไปนี้   

(๑) กรณี ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  ใหรายงานถึงปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และในกรณีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นวามีปญหาสําคัญ ใหสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี 
หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหส่ังและปฏิบัติราชการ  หรือกํากับการบริหารราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงกํากับดูแลเขตพื้นที่เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป 

(๒) กรณีผูตรวจราชการกระทรวง ใหรายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหนากลุม
ภารกิจที่รับผิดชอบ  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหนากลุมภารกิจที่รับผิดชอบเห็นวามีปญหาสําคัญ    
ใหสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป 

(๓) กรณีผูตรวจราชการกรม ใหรายงานถึงอธิบดี  และในกรณีที่อธิบดี เห็นวามี
ปญหาสําคัญ ใหสรุปรายงานเสนอหัวหนากลุมภารกิจเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป  ในกรณีที่ไมมี
หัวหนากลุมภารกิจ  ใหรายงานปลัดกระทรวงเจาสังกัดแทน 

การรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการตอรัฐมนตรี  หรือรอง
นายกรัฐมนตรี  ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี หรือ
รองนายกรัฐมนตรีส่ังการ  ในกรณีที่ผูตรวจราชการรายงานถึงปญหาหรืออุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการ
แกไขหรือปรับปรุง ใหเปนหนาที่ของผูตรวจราชการซึ่งจัดทํารายงานที่จะคอยติดตามผลการดําเนินการของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ และถาพนหกสิบวันแลวยังมิไดมีการดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงอยางหนึ่ง
อยางใด ใหรายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับการปฏิบัติราชการในเขต
พื้นที่เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

สําหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามขอ ๑๐  ใหผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวง และผูตรวจราชการกรม แลวแตกรณี พิจารณา ประมวลผล 
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วิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหารวมกัน และนํารายงานเสนอแนะผูมีอํานาจ หรือผูมี
สวนเกี่ยวของ เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ แลวแตกรณี 

  ขอ ๑๘  ในการตรวจราชการแตละครั้ง ถาผูตรวจราชการพบเห็นปญหา อุปสรรค  หรือ
แนวโนมที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเปนสวนรวม หรือตอผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการหรือแผนงาน ใหรีบจัดทํารายงานโดยสรุปพรอมทั้งขอเสนอแนะตอหัวหนาหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบในเรื่องนั้น เพื่อดําเนินการแกไขใหลุลวงโดยเร็ว แลวแจงใหผูตรวจราชการทราบภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากผูตรวจราชการ 

   เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาผูตรวจราชการยังมิไดรับแจงผลการ
ดําเนินการ  หรือไดรับแจงวาปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวอยูนอกเหนืออํานาจของหนวยงานของรัฐนั้น  ให
ผูตรวจราชการรายงานผูบังคับบัญชาของหนวยงานของรัฐนั้นเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง และในกรณีที่ยังมิได
แกไขปญหาหรืออุปสรรคดังกลาวภายในเวลาอันสมควร สําหรับกรณีเปนรายงานของผูตรวจราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูตรวจราชการกระทรวงใหรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเปนรายงาน
ของผูตรวจราชการกรมใหรายงานใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ 

  ขอ ๑๙  ในการตรวจราชการ หากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรายงานหรือจะตองขอ 
คําวินิจฉัยส่ังการจากผูมีอํานาจ ใหผูตรวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท หรือเครื่องมือ
ส่ือสารอื่น และใหบันทึกการดําเนินการดังกลาวไวในรายงานผลการตรวจราชการดวย 

  ขอ ๒๐  การรายงานผลการตรวจราชการ   ใหจัดทําโดยสรุปให เห็นถึงสภาพตาม
วัตถุประสงคของการตรวจราชการพรอมทั้งปญหาหรืออุปสรรค  โดยจะเสนอแนะแนวทางแกไขดวยก็ได 
   ในกรณีที่ไดแนะนําหรือส่ังการดวยวาจาไวใหสรุปคําแนะนําและการสั่งการนั้นไว
ในรายงานดวย 

หมวด ๔ 
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจริยธรรมของผูตรวจราชการ 

    

  ขอ ๒๑ ผูตรวจราชการพึงรวบรวมขอมูลและติดตามขาวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอยาง
ครบถวนสมบูรณ  ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  และทําหนาที่สอดสองดูแลงานราชการทั้งที่เปนของ
หนวยงานของรัฐตนสังกัดของตนและราชการของหนวยงานของรัฐอื่น  ตรวจติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ ตลอดจนใหขอเสนอแนะเพื่อใหผูบังคับบัญชาวินิจฉัยส่ังการ
ในการแกไขปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตอง 
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   ในกรณีที่พบเห็นปญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไมวาจะอยูในความรับผิดชอบ
ของหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม ใหเปนหนาที่ที่จะตองรายงานใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
กิจการนั้นไดทราบโดยทันทีดวย  และใหนําความในขอ  ๑๘   มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ ๒๒ ผูตรวจราชการตองรวมมือและประสานงานระหวางกันทุกระดับการตรวจราชการ 
รวมทั้งประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของสวนราชการตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการบริหารราชการแผนดิน 

  ขอ ๒๓ ผูตรวจราชการตองไมรับสิ่งของมีคาหรือผลประโยชนใด ๆ จากผูรับการตรวจ
หรือผูเกี่ยวของ 

หมวด ๕ 
สมุดตรวจราชการ 

    

  ขอ ๒๔ ใหหนวยงานของรัฐที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคจัดใหมีสมุดตรวจราชการไวประจํา   
ณ  สํานักงานหรือที่ทําการ 
   หนวยของรัฐอื่นที่มิใชหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง จะจัดใหมีสมุดตรวจ
ราชการตามที่เห็นสมควรหรือจําเปนก็ได 
   สมุดตรวจราชการอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) วัน เดือน ป ที่ตรวจ 
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงคที่ตรวจ  โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่  งาน  หรือ

โครงการที่ตรวจไวดวยก็ได 
(๓) ขอเสนอแนะหรือการสั่งการของผูตรวจราชการที่จําเปนตองดําเนินการ 

โดยรีบดวน  และไดแนะนําหรือส่ังการไวดวยวาจาแลว 
(๔) การดําเนินการของผูรับการตรวจ 

  ขอ ๒๕  เมื่อผูตรวจราชการไปตรวจราชการที่สํานักงานหรือที่ทําการของหนวยงานของรัฐ 
ใหผูตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พรอมทั้งลงลายมือช่ือ  ตําแหนง และ  
วัน เดือน ป ที่ตรวจไวเปนหลักฐาน 
   ในกรณีที่ผูตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ของรัฐหลายหนวยและไดบันทึกการตรวจราชการไวในสมุดตรวจราชการที่หนวยงานของรัฐหนวยใด
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หนวยหนึ่งแลว อาจไมลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเลมอื่นในเขตทองที่เดียวกัน 
ก็ได แตตองบันทึกอางอิงไวในสมุดตรวจราชการของหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่ตรวจนั้นดวย 

  ขอ ๒๖ ใหผูรับการตรวจดําเนินการตามที่ผูตรวจราชการบันทึกไวในขอ ๒๕ ในกรณีที่
สามารถดําเนินการไดโดยทันที  ใหรีบดําเนินการโดยไมชักชา แลวบันทึกไวในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่
ไมสามารถดําเนินการตามที่ผูตรวจราชการบันทึกไดทันทีหรือไมสามารถดําเนินการได ใหบันทึกชี้แจง
ขอขัดของ พรอมทั้งเหตุผลไวในสมุดตรวจราชการ 

 

  ขอ ๒๗ ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ผูตรวจราชการไดบันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามขอ ๒๕  ใหผูรับการตรวจจัดทําสําเนาการตรวจราชการของผูตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการดําเนินการของผูรับการตรวจเสนอตอผูบังคับบัญชา  

   ในกรณีที่ผู รับการตรวจหรือกิจกรรมที่ตรวจอยูในเขตพื้นที่ของจังหวัดนอก
กรุงเทพมหานคร  ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบดวย 

บทเฉพาะกาล 
   

  ขอ ๒๘ หนวยงานของรัฐใดมีระเบียบวาดวยการตรวจราชการของหนวยงานของตนเปน
การเฉพาะและไมสอดคลองกับระเบียบนี้ ใหดําเนินการปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหสอดคลองกับระเบียบนี้ 

   ในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิไดมีการปรับปรุง
ระเบียบ ใหผูตรวจราชการและผูรับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  ขอ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  
ใหคงใชไดตอไป 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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