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ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
วาดวยการตรวจการปฏิบัติราชการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
................................................................................................ 

   
โดยที่ การตรวจการปฏิบัติราชการเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่ง ในการบริหารราชการใน 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของ
สวนงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนไปตามเปาหมายและสอดคลองกับ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒ ) แหงพระราชบัญญั ติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วาดวย
การตรวจการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอความในระเบียบ คําส่ัง และคําช้ีแจงอื่นใด ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักรซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชขอความในระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
  ๔.๑ “การตรวจ” หมายความวา การตรวจการปฏิบัติราชการ โดยการติดตามผล เรงรัด 
แนะนํา สืบสวน สอบสวน เสนอแนะ ติดตอประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือดําเนินการอื่นใด  
  ๔.๒ “ชุดตรวจ” หมายความวา คณะผูตรวจการปฏิบัติราชการในกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบดวยหัวหนาชุดตรวจ และผูตรวจท่ีไดรับการแตงต้ังเปนชุดตรวจจากผูมี
อํานาจตามระเบียบนี ้
  ๔.๓ “หัวหนาชุดตรวจ” หมายความวา จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร รองจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผูชวยจเร กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ท่ีปรึกษาสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
หรือผูท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ท่ีไดรับการแตงต้ังเปนหัวหนา     
ชุดตรวจ 
  ๔.๔ “ผูตรวจ” หมายความวา หัวหนาชุดตรวจ และผูท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่ีไดรับการแตงต้ังเปนผูตรวจ 
  ๔.๕ “หนวยรับตรวจ” หมายความวา สวนงานท่ีข้ึนตรงกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร ท่ีเปนหนวยรับตรวจ 

       ร   



๒ 

  ๔.๖ “ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนงาน และ/หรือ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของหนวยรับตรวจ 
  ๔.๗ “สวนงาน” หมายความวา สวนงานท่ีข้ึนตรง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
  ๔.๘ “หัวหนาสวนงาน” หมายความวา หัวหนาสวนงานท่ีข้ึนตรง กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ขอ ๕ ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
และใหมีอํานาจกําหนดรายละเอียดปลีกยอยได 
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงคของการตรวจ 

 ขอ ๖ การตรวจ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
๖.๑ เพื่อตรวจการปฏิบัติตามแผนงานประจําปและงานอื่น ๆ ของกองอํานวยการรักษา   

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเชิงการตรวจปองกันมิใหมีการปฏิบัติท่ีผิดพลาด หรือไมถูกตองตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังท่ีเกี่ยวของ 

๖.๒ เพื่อช้ีแจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับสวนงานและเจาหนาท่ีในกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการ ตามนโยบาย
ของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

๖.๓ เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความคุมคาในการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการของสวนงาน  

๖.๔ เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาท่ีในกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เจาหนาท่ีของรัฐ และประชาชน 

๖.๕ เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณในพื้นท่ี 
 

หมวด ๒ 
การตรวจ อํานาจ และขอบเขต 

 ขอ ๗ การตรวจ แบงเปน ๒ กรณี คือ 
  ๗.๑ การตรวจท่ัวไป ไดแก การตรวจตาม แผน แผนงาน งาน และโครงการ ตามยุทธศาสตร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และนโยบายการปฏิบัติงานประจําป ของผูอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
  ๗.๒ การตรวจพิเศษ ไดแก  

๗.๒.๑ เรื่องท่ี จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณา
แลวเห็นวามีความสําคัญและไมสามารถจัดไวในการตรวจท่ัวไปได 

๗.๒.๒ การตรวจตามนโยบายหรือคําส่ังของ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร หรือผูบังคับบัญชาในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 ขอ ๘ อํานาจในการส่ังตรวจ 
  ๘.๑ จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจในการ ส่ังตรวจ 
ตามขอ ๗.๑ ในฐานะผูสอดสองดูแลแทน ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  



๓ 

  ๘.๒ หัวหนาสวนงาน มีอํานาจส่ังการตรวจหนวยงานในบังคับบัญชาของตน ตามขอ ๗.๑ 
และดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ี 

ขอ ๙ การงดการตรวจ 
  ๙.๑ หนวยรับตรวจอาจของดการตรวจ เมื่อประสบภัยซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือจากสาเหตุอื่น ๆ 
จนเปนเหตุใหไมสามารถรับการตรวจได โดยเปนอํานาจของผูส่ังตรวจ ตามขอ ๘ ท่ีจะพิจารณาอนุมัติ 
  ๙.๒ ในกรณีจําเปน จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจส่ังงด
การตรวจได 

ขอ ๑๐ ผูตรวจ มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑๐.๑ ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศท่ีเกี่ยวของ และคําส่ังของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๑๐.๒ ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ใน

ระหวางการตรวจไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือประโยชนของประชาชน
อยางรายแรง และเมื่อไดส่ังการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาโดยดวน 

๑๐.๓ ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหสวนงาน และเจาหนาท่ี ช้ีแจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร 
และหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา 

๑๐.๔ สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการรองเรียน 
หรือมีเหตุอันสมควรโดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแกไขปญหาหรืออุปสรรค
ของสวนงานหรือเจาหนาท่ี 

๑๐.๕ เรียกประชุมเจาหนาท่ีของสวนงาน เปนลายลักษณอักษร เพื่อช้ีแจง แนะนํา หรือ
ปรึกษาหารือรวมกัน 
 ขอ ๑๑ การแจงหนวยรับตรวจ 
  ผูมีอํานาจในการส่ังตรวจ ตามขอ ๘ แจงเรื่องและกําหนดเวลาในการตรวจ และคําขอตาง ๆ 
ท่ีจําเปนตอการอํานวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเห็นวามีความสําคัญ ดังนี้ 
  ๑๑.๑ การตรวจท่ัวไป แจงใหหนวยรับตรวจทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน  
  ๑๑.๒ การตรวจพิเศษ แจงใหหนวยรับตรวจทราบลวงหนา ในกรณีจําเปนเรงดวนอาจให
หัวหนาชุดตรวจแจงตอผูรับตรวจทางเครื่องมือส่ือสารโดยเร็วกอนการตรวจ 
 ขอ ๑๒ การขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการอื่นชวยการตรวจ 
  ในกรณีท่ีจําเปนตองขอรับการสนับสนุนเจาหนาท่ีจากสวนราชการใดชวยการตรวจ ใหสํานักจเร 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือสวนงานท่ีมีความประสงคขอรับการสนับสนุน 
ติดตอโดยตรงกับสวนราชการนั้น โดยใชงบประมาณของสวนงานท่ีขอรับการสนับสนุน 

ขอ ๑๓ ผูรับตรวจมีหนาท่ี ดังนี้ 
๑๓.๑ อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจในการเขาไปในสถานท่ีปฏิบัติงาน

หรือสถานท่ีรับตรวจ  
๑๓.๒ จัดเตรียมเจาหนาท่ี เอกสารหลักฐาน และสถานท่ี ท่ีเกี่ยวของใหครบถวน 
๑๓.๓ ช้ีแจงและตอบขอซกัถาม พรอมท้ังหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจ 

  ๑๓.๔ ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีผูตรวจไดส่ังการในระหวางการตรวจไวกอน 
หากไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีผูตรวจส่ังการ ใหช้ีแจงขอขัดของพรอมเหตุผลใหผูตรวจทราบ 

๑๓.๕ ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีผูตรวจรองขอ 



๔ 

 ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองสํารวจ หรือตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม ให จเร กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจส่ังการเปนลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจ
สอบสวนขอเท็จจริง และหากผลการสอบสวนปรากฏความบกพรองของผูใดใหพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย 
แลวใหรายงานใหผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผาน จเร กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร) ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีส่ังการ 
 ขอ ๑๕ ในกรณีการดําเนินการ ตามขอ ๑๔ ไมเปนไปตามท่ีกําหนด หรือยังไมมีความชัดเจน หรือ มี
ความจําเปนตองสอบสวนเพิ่มเติม ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจส่ัง
เปนลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจสอบสวนเพิ่มเติม หรือใหชุดตรวจเขาดําเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติม  
 ขอ ๑๖ การตรวจตามขอ ๗.๑ มีขอบเขตการตรวจตามแผนการตรวจการปฏิบัติราชการประจําปของ 
สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

หมวด ๓ 
การรายงานและการดําเนินการตอผลการตรวจ 

 ขอ ๑๗ การรายงานผลการตรวจ จัดทําข้ึนดวยความมุงหมายท่ีจะใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑๗.๑ สถานภาพของหนวยรับตรวจ เชน สถานภาพของขวัญและวินัย สถานภาพความพรอม
ในการปฏิบัติราชการ เปนตน 
  ๑๗.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 

๑๗.๓ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๗.๔ ปญหาขอขัดของ ขอบกพรอง และขอเสนอแนะ 
  ๑๗.๕ เรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามนโยบาย หรือคําส่ัง ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร  
 ขอ ๑๘ การรายงานผลการตรวจ 

๑๘.๑ ใหผูตรวจรายงานผลการตรวจโดยตรงตอผูมีอํานาจในการส่ังตรวจ ตามแบบและ
วิธีการท่ี สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กําหนด 

๑๘.๒ ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานเปนผูส่ังตรวจ ใหสวนงานนั้น ๆ รายงานผลการตรวจให จเร 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบดวย  
  ขอ ๑๙ การดําเนินการตอผลการตรวจ 
  ๑๙.๑ ใหผูส่ังตรวจ พิจารณาส่ังการใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองจากผลการตรวจ 

๑๙.๒ ใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองโดยเร็ว แลวรายงานผลการแกไขใหหนวยบังคับ
บัญชา และจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงผลการตรวจ 
  ๑๙.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาตาม ขอ ๑๙.๒ แลว หากยังไมไดรับรายงานผลการแกไขให จเร 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แจงหนวยบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจเหนือข้ึนไป
ช้ันหนึ่งทราบ  



๕ 

  ๑๙.๔ ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สรุปผลการตรวจ     
การปฏิ บัติราชการประจําปงบประมาณ และเสนอรายงานตอผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เปนประจําทุกรอบ ๖ เดือน เพื่อเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการบุคลากร 
 

หมวด ๔ 
คุณธรรมและจริยธรรม 

 ขอ ๒๐ ผูตรวจ ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสํานึกในหนาท่ี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรักษาและ
สงเสริมไวซึ่งเกียรติคุณ ความเล่ือมใสศรัทธาของขาราชการและประชาชน จึงใหถือและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบธรรมเนียมของทางราชการ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนด 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี            มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     พลเอก  

              (ประยุทธ   จันทรโอชา) 
                            ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 









 

 

  บทที่  ๑ 
บทนํา 

๑.ประวัติความเปนมา 
 ๑.๑ ประวัติความเปนมางานดานกิจการจเร 
  กิจการจเรเริ่มข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

โดยพระองคทรงจัดต้ัง “จเรทัพบก” ข้ึนเปนครั้งแรก เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๔๔๖ (รศ.๑๑๒) และทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงต้ังให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร รับตําแหนง “จเรทัพบก” 

มีหนาท่ีเปนผูตรวจและแนะนําตักเตือน กรมและกองทหารท่ัวไป ใหกระทําตามระเบียบซึ่งกรมยุทธนาธิการได

ออกไว ท้ังดําริการแกไขเพิ่มเติมในส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งทรงเห็นวายังบกพรองอยู ในกรมและกองทหารท่ัวไป และ

ทรงดํารงตําแหนงนี้มาตลอดมาจนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เฉลิมพระปรมาภิไธยวา พระบาทสมเด็จ      

พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงนับไดวาทรงเปน “จเรทัพบกพระองคแรก” และนับได

วาพระองคทานเปนตนกําเนิดของกิจการจเร สืบมาตราบจนทุกวันนี้ 

  เมื่อ ๖ เมษายน ๒๔๕๑ (รศ.๑๒๗) กรมยุทธนาธิการไดจัดต้ังจเรเหลาตางๆ เพิ่มข้ึนอีก ๕ เหลา 

คือ แผนกจเรทหารราบ, แผนกจเรทหารมา, แผนกจเรทหารปนใหญ, แผนกจเรทหารชาง และแผนกจเรพัสดุ 

มีหนาท่ีตรวจกิจการในเหลาของตนโดยเฉพาะ โดยกําหนดใหจเรทัพบกเปนหัวหนาใน กรมยุทธนาธิการ ข้ึน

ตรงตอผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการ แลวใหเรียกช่ือเปนสวนรวมวา “จเรทัพบก”  มีหนาท่ีตรวจราชการทหาร

ท่ัวไปในแบบธรรมเนียมทหาร, การปกครองกรมและกองทหาร, การรักษาการณและการรักษาอาวุธส่ิงของ

ตางๆ, การฝกหัดทหารทุกเหลา หรือในการรวมกําลังพล พรอมท้ังการตรวจตระเตรียมสําหรับราชการสนาม, 

การแนะนําตักเตือนกรมและกองทหารใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบ ของกรมยุทธนาธิการ การแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับและการฝกหัดใหราชการของทหารทุกเหลาท่ีจะใหประสานกันไดดี รวมท้ังมีอํานาจเรียกจเร

ท้ังปวงมาประชุมปรึกษาราชการ ในหนาท่ีจเรนั้นไดและเปนประธานในท่ีประชุม โดยทําหนาท่ีตางพระเนตร

พระกรรณของพระมหากษัตริย  

  ตอมาเมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๕๓ พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

ข้ึนครองราชยสมบัติ ทรงพระนามวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงประกาศยุบเลิก กรมยุทธนาธิการ 

และประกาศต้ัง “กระทรวงกลาโหม” ข้ึนแทน โดยยังคงใหจเรทัพบกข้ึนตรงตอเสนาบดีกระทรวงกลาโหม 

และตอมาไดเปล่ียนช่ือสํานักงานจเรเหลาตางๆ ดังนี้คือ แผนกจเรทหารบกเปนกรมจเรทหารบก, แผนกจเรทหารมา

เปนกรมจเรทหารมา, แผนกจเรทหารปนใหญเปนกรมจเรทหารปนใหญ, แผนกจเรทหารชางเปนกรมจเรทหารชาง 

และแผนกจเรพัสดุเปนกรมจเรทหารพัสดุ  

  กิจการจเรท่ีเริ่มมาต้ังแต พ.ศ.๒๔๔๖ ไดมีวิวัฒนาการตามสถานการณมาอยางตอเนื่อง สามารถ

แบงออกเปน ๔ สมัย คือ  

  ๑. สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ชวง พ.ศ.๒๔๔๖ – ๒๔๗๕ ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดมีการ

ปรับปรุงหนาท่ีและเปล่ียนช่ือจเรทัพบกเปน “จเรทัพบกและการปนเล็กปนกล” โดยมีหนาท่ี ๒ ประเภท คือ 



๒ 

 

ประเภท ๑ การตรวจราชการในกรมกองทหารทุกๆ แหง ไมจํากัดเหลาหรือชนิดประการใดหมด เพื่อใหทราบ

การท่ีทหารท่ัวไปตองรักษาหรือกระทําคือยุทธวินัย แบบธรรมเนียมทหาร ระเบียบการปกครอง การฝกหัด 

การเตรียมพรอมสําหรับราชการสนามของกรมบัญชาการกองทัพ กองพล (เปนการรวมทหารทุกเหลาทุกชนิด) 

และยังมีอํานาจเรียกจเรอื่นๆ ท้ังปวงมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และบงวาจะใหจเรตางๆ ทําการตรวจอยางใด

จึงจะไดผลรวมเปนท่ีสมัครสมานกัน เพราะความประสงคของราชการยอมมิไดอยูท่ีจะใหตางเหลาตางชนิดทํา

การไดดีดวยกัน เพื่อทําการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถึงแมวาเหลาใดชนิดใดจะทําการไดดีฉูดฉาดปานใด แตมี

อีกเหลาหนึ่งหรือ   อีกชนิดหนึ่ง ทําการไมได หรือทหารตางเหลาตางชนิดกันฉีกกันไปคนละทาง เพราะนึกถึง

แตการของตนเปนใหญนั้น ก็จะไมเปนผลดีเลย คงเปนผลเสียหายอยางยิ่งในราชการสนาม ซึ่งเราจะใชกองทัพ

ทําการรวมกันท้ังกอง หาใชแบงแยกเปนช้ินเล็กช้ินนอยไม  สวนประเภทท่ี ๒ เปนการตรวจ  การฝกหัดส่ังสอน

ทหาร การชวยกรมเสนาธิการทหารบกเรียบเรียงแกไขตํารา การควบคุมดูแลโรงเรียนทหารแมนปน และได

เปล่ียนเปนกรมจเรทหารบก เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๙ 

  ๒. สมัยประชาธิปไตย ชวง พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๔๘๔ ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดริเริ่มจัดต้ัง กรมจเรทหารบก

ข้ึนใหม เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๗๖ โดยการโอนกิจการจเรเหลาตางๆ มาข้ึนการบังคับบัญชา คือกองบังคับการทหารราบ

เปนแผนกท่ี ๑, กองบังคับการทหารมาเปนแผนกท่ี ๒, กองบังคับการทหารปนใหญเปนแผนกท่ี ๓,          

กองบังคับการทหารชางเปนแผนกท่ี ๔ และกองบังคับการทหารส่ือสารเปนแผนกท่ี ๕ รวมท้ังยังไดจัดต้ังแผนก

ท่ี ๖ ข้ึน เพื่อใหมีหนาท่ีในกิจการรถรบ และรถสายพาน อีกดวย 

  ๓. สมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ชวง พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๔ ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดรวมอัตรา

เจาหนาท่ีข้ึนใหมเปน “อัตรากองทัพบก ๙๙” โดยมีกรมจเรทหารบกรวมอยูดวย มีการจัดเปน ประกอบดวย 

กองบังคับการ, แผนกท่ี ๑, แผนกท่ี ๒, แผนกท่ี ๓, และกรมจเรทหารราบ, กรมจเรทหารมา, กรมจเรทหารปนใหญ, 

กรมจเรทหารชาง และกรมจเรทหารส่ือสาร    

  ๔. สมัยชวงต้ังแต ป พ.ศ.๒๔๙๕ เปนตนมา ซึ่งเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๕ กระทรวงกลาโหม 

ไดกําหนดใหกรมจเรทหารบกเปนฝายกิจการพิเศษข้ึนตรงตอกองทัพบก มีจเรทหารบกเปนผูบังคับบัญชา        

   ในอดีตเมื่อแรกทรงจัดต้ังโดยพระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหมีหนาท่ีตรวจและแนะนํา

ตักเตือนกรมและกองทหารท่ัวไป  ใหกระทําตามระเบียบท่ีไดออกไว และแกไขเพิ่มเติมในส่ิงใด ส่ิงหนึ่งซึ่ง

ยังบกพรองอยูในกรมและกองทหารท่ัวไปตางพระเนตรและพระกรรณ   แลวใหรายงานตรงตอผูบัญชาการ  

กรมยุทธนาธิการ (เปนฝายเสนาธิการประจําตัว) และใหรายงานตรงตอเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ในเวลา

ตอมา (ยังเปนฝายเสนาธิการประจําตัว) แตกลับถูกจัดใหเปนฝายกิจการพิเศษ ทําหนาท่ีตรวจราชการและ

สืบสวนสอบสวนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหนวยตางๆ ของกองทัพบก สืบสวนสอบสวนและ

พิจารณาเรื่องราวรองทุกข รองเรียนท่ีเกี่ยวกับราชการหรือทหาร หรือขาราชการกองทัพบก การท่ีกรมจเรทหารบกได

ทําหนาท่ีตรวจราชการท่ัวไป ในเรื่องตางๆ เชนในปจจุบัน ซึ่งการทําหนาท่ีดังกลาวมีหนวยอื่นท่ีมีความสามารถ

เฉพาะดานทางเทคนิคและมีความเช่ียวชาญสูงกวา และยังมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบอยูแลว ทําให

กรมจเรทหารบกทําหนาท่ีไมถูกตองตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม จึง

กลาวไดวากรมจเรทหารบกทําหนาท่ีไมถูกตองตามวัตถุประสงคเมื่อแรกเริ่มจัดต้ังท่ีให “จเรทัพบก” ตองทํา



๓ 

 

หนาท่ีตรวจทุกหนวยในกองทัพบกใหปฏิบัติงาน ตามท่ีระเบียบ คําส่ัง และกฎหมายกําหนด ตลอดจนการเสนอ

ขอแกไขระเบียบ คําส่ัง และกฎหมายดังกลาว ใหมีความทันสมัย เพื่อใหหนวยตางๆ สามารถปฏิบัติงานตาม

กําหนดหนาท่ี อยางถูกตอง สมบูรณ ประสานสอดคลองกัน ซึ่งเปนหนาท่ีชวยเหลือผูบังคับบัญชาของ

กองทัพบกท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพื่อใหสามารถบริหารจัดการภาระหนาท่ีดานความมั่นคงใหบรรลุภารกิจในการ

ปองกันประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๙ ท่ีใหกองทัพบกมีหนาท่ีเตรียมกําลังทางบก การปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการเกี่ยวกับการ

ใชกําลังกองทัพบก ตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม โดยมี ผูบัญชาการทหารบกเปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบ  

                   กองบัญชาการทหารสูงสุด ไดแตงต้ังตําแหนงจเรทหารข้ึนเปนครั้งแรก เมื่อ มีนาคม ๒๕๓๒ 

ทําหนาท่ีเปนฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา มีหนาท่ีพิจารณาเรื่องรองทุกข รองเรียน ตอมาไดรับภารกิจ

ในการตรวจราชการมากข้ึนเชนเดียวกับจเรของเหลาทัพ จึงไดขอกําลังพลจากสวนราชการตางๆ มาชวย

ราชการ พรอมกับขอปรับเพิ่มอัตราและไดรับอนุมัติจัดต้ังเปนสํานักงานจเรทหาร เมื่อ ตุลาคม ๒๕๓๒ เปน

หนวยข้ึนตรงสํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด และตามคําส่ังกองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ท่ี ๔๙๖/๓๔ ลง          

๒๔ เมษายน ๒๕๓๔ ไดกําหนดอัตราของสํานักงานจเรทหารท่ีใชมาจนถึงปจจุบัน โดยสํานักงานจเรทหาร มี

หนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็น วางแผน และดําเนินการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

และการบริหารราชการ ประเมินคา ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกองบัญชาการทหารสูงสุด 

ตลอดจนการสืบสวนสอบสวน และการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข รองเรียน และเรื่องท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย มี

จเรทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ กระทรวงกลาโหมไดมีการเปล่ียนแปลงสวนราชการภายในกระทรวงให

ทันสมัยมาโดยตลอด ไดมีการเปล่ียนแปลงตําแหนง จเรทัพบก เปน จเรทหารท่ัวไป แตมิไดมีการแตงต้ังบุคคล  

เขาดํารงตําแหนงดังกลาว ตอมากระทรวงกลาโหมไดยกเลิกอัตรากรมจเรทหาร และไดกําหนดอัตราตําแหนง

จเรทหารท่ัวไป พรอมดวยเจาหนาท่ีประจําจเรทหารท่ัวไปข้ึน ไวในอัตรากระทรวงกลาโหม และสํานักงาน

เลขานุการรัฐมนตรี โดยใหจเรทหารท่ัวไปข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตามคําส่ัง

กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๑๕๕/๔๑ เรื่อง กําหนดหนาท่ีของจเรทหารท่ัวไป ลง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 

กําหนดหนาท่ีของจเรทหารท่ัวไป คือ ใหคําปรึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการทหารท่ัวไปแกรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารราชการ กฎเกณฑ ระเบียบ 

คําส่ัง ขอบังคับ ประกาศกระทรวงกลาโหม และอื่นๆ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และมีความทันสมัย 

ตรวจสอบการบริหารราชการท่ัวไป และตรวจสอบโครงการ/แผนงานท่ีมีความสําคัญ ของสวนราชการใน

กระทรวงกลาโหม รวมท้ังตรวจสอบและติดตามเรื่องยาเสพติดในหนวยทหาร และกวดขันการกระทําผิดวินัย

ของทหาร โดยใหรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยตรง 

       หลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ไดมีการเปล่ียนช่ือกรมตํารวจภูธร เปน กรมตํารวจ 

และไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางราชการในกระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๔๘๑ ใหแกไขมาตรา ๖ การ

แบงสวนราชการบริหารสวนกลาง โดยกําหนดใหมีจเรตํารวจข้ึนในกรมตํารวจ และไดมีพระราชกฤษฎีกา



๔ 

 

ราชการกรมตํารวจ ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๔๙๕ แบงสวนราชการกรมตํารวจ โดยไดยกฐานะ         

กองจเรตํารวจ เปนกองบัญชาการจเรตํารวจ จนใน พ.ศ.๒๕๐๓ เห็นวากรมตํารวจมีหนาท่ีรักษาความสงบ

เรียบรอย สมควรแบงทองท่ีออกเปนเขตๆ เพื่อใหมีการประสานงานกันและปรับปรุงหนวยงานท่ีไมจําเปนออก

เสีย จึงไดยกเลิกกองบัญชาการจเรตํารวจ และจัดต้ังสํานักงานจเรตํารวจข้ึนแทน โดยแบงออกเปน ๔ แผนก 

ประกอบดวย แผนก ๑ ตรวจราชการฝายนครบาล, แผนก ๒ ตรวจราชการฝายภูธร, แผนก ๓ ตรวจราชการ

ฝายศึกษา และแผนก ๔ ตรวจราชการหนวยอื่นๆ รวมท้ังสวัสดิการ จนกระท่ัง พ.ศ.๒๕๓๔ ไดมีการกําหนด

โครงสรางของสํานักงานจเรตํารวจใหม โดยแบงเปน ก. ฝายอํานวยการ ข. สวนสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง 

และ ค. สวนตรวจราชการ และมีหนาท่ีตรวจราชการทุกหนวยงาน ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ การตรวจ

สืบสวนและแสวงหาขอเท็จจริง ในเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับขาราชการตํารวจและลูกจางทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบ ตรวจตราใหคําทักทวง แนะนําช้ีแจงแกขาราชการหนวยตางๆ เกี่ยวกับวินัยและการปฏิบัติ

ราชการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ขอบังคับ คําส่ัง และแจงความ ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ

กําหนดไวอยางเครงครัด ตลอดจนปฏิบัติงานพิเศษตามท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย 

    สํานักงานจเร (Office of Inspector General) กองทัพบกสหรัฐฯ (ทบ.สหรัฐฯ) จะมีตําแหนง

จเร ถือเปนฝายเสนาธิการประจําตัว หรือท่ีปรึกษาประจําตัว ของผูบังคับบัญชาในหนวยนั้นๆ บทบาทของ

สํานักงานจเรภายใตการกํากับของจเรในแตละระดับ มีดวยกัน ๒ ลักษณะ คือ การเปนสวนกํากับดูแลดาน

วิทยาการในรูปแบบของผูตรวจการ (Ombudsmen for their branch of Service) ผาน Inspector General School 

ของแตละเหลาทัพ และการเปนหนวยงานท่ีลงไปกํากับหนวยปฏิบัติงานใหดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเปนหลักประกันในการดํารงสภาพความพรอมรบ นอกจากนี้หนวยงานจเรยังมีหนาท่ีในการดําเนินการ

สืบสวน สอบสวน ในกิจกรรมตางๆ ซึ่งอยูนอกเหนือคดีอาญาอีกดวย สําหรับ ทบ.สหรัฐฯ เปน ๑ ใน ๓ 

หนวยงานหลักท่ีข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม (ประกอบดวย กองทัพบก, กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ) โดย

ในสวนของกองทัพบก ประกอบดวยกําลังสองสวนท่ีมีความสําคัญในลักษณะท่ีเทาเทียมกัน ไดแก สวนกําลัง

ประจําการ (Active Component) และสวนกําลังสํารอง (Reserve Component) ซึ่งในสวนของกําลังสํารอง

ยังแบงออกเปนกําลังสํารองทหารบก (Army Reserve) และกําลังทหารบกปกปองมาตุภูมิ (Army National Guard) 

การดําเนินงานของจเรของ ทบ.สหรัฐฯ จะมีในทุกระดับ ท้ังในสวนบัญชาการ (หนวยบัญชาการกองกําลังสหรัฐฯ 

(FORSCOM), หนวยบัญชาการศึกษาและหลักนิยม (TRADOC) และหนวยบัญชาการยุทโธปกรณ (AMC) ), 

กองกําลังทางบกท่ีข้ึนควบคุมกับหนวยบัญชาการภูมิภาคตางๆ, กองทัพบกสนาม, หนวยระดับกองพลซึ่ง

ครอบคลุมท้ังสวนของกําลังประจําการ และสวนของกําลังสํารอง (กําลังสํารองทหารบก และกําลังทหารบก

ปกปองมาตุภูมิของรัฐตางๆ) การจัดต้ังหนวยงานจเรภายในองคกรและหนวยงานของสหรัฐอเมริกา มีความ  

มุงหมาย เพื่อปองกันการดําเนินการและการกระทําท่ีสงผลตอประสิทธิภาพขององคกร และหนวยงาน อัน

รวมถึงการกระทําท่ีเปนการมิชอบภายในหนวยงาน โดยจัดต้ังจเรอยูในทุกระดับ ท้ังองคกรของรัฐ องคกรอิสระ 

หนวยงานระดับประเทศ ระดับรัฐ (State) จนถึงระดับทองถ่ิน 



๕ 

 

    กรมจเรทหารบก (Department of the Army Inspector General) กองทัพบกสหรัฐฯ (ทบ.สหรัฐฯ) 

เปนหนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการตรวจท่ัวไป ภายใน ทบ.สหรัฐฯ มีผูบังคับบัญชา คือ จเรทหารบก 

(The Inspector General, TIG) ช้ันยศ พล.ท. (Active duty) โดยจเรทหารบกจะรายงานตรงตอรัฐมนตรีทบวงทหารบก 

(Secretary of the Army : SA) ซึ่งเปนพลเรือน รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีใหแก ผูบัญชาการทหารบก    

(Chief of Staff of the United States Army : CSA)  

           การจัดต้ังหนวยงานสายงานจเร ในปจจุบัน 

   ๑. สํานักงานจเรทหารท่ัวไป  กระทรวงกลาโหม ไดมีการเปล่ียนแปลงสวนราชการภายใน

กระทรวงใหทันสมัยมาโดยตลอด ไดมีการเปล่ียนแปลงตําแหนง จเรทัพบก เปนจเรทหารท่ัวไป แตมิไดมีการ

แตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงดังกลาว ตอมากระทรวงกลาโหมไดยกเลิกอัตรากรมจเรทหาร และไดกําหนด

อัตราตําแหนงจเรทหารท่ัวไป พรอมดวยเจาหนาท่ีประจําจเรทหารท่ัวไปข้ึน ไวในอัตรากระทรวงกลาโหม และ

สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี โดยใหจเรทหารท่ัวไปข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีภารกิจตาม

คําส่ังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๑๕๕/๔๑ ลง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑  

   ๒. สํานักงานจเรทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด   ไดแตงต้ังจเรทหารข้ึนเปนครั้งแรก เมื่อ    

๒๑ มีนาคม ๒๕๓๒ เพื่อเปนฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา ตอมาไดรับภารกิจในการตรวจราชการ

เชนเดียวกับจเรของเหลาทัพ จึงไดขอกําลังพลจากสวนราชการตางๆ มาชวยราชการ พรอมกับขอปรับเพิ่ม

อัตรา และเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๒ สํานักงานจเรทหาร ไดรับการอนุมัติจัดต้ังใหเปนหนวยข้ึนตรงสํานัก       

ผู บัญชาการทหารสูง สุด และตามคํา ส่ั งกอง บัญชาการทหาร สูง สุด ( เฉพาะ ) ท่ี  ๔๙๖ /๓๔  ลง                     

๒๔ เมษายน ๒๕๓๔ โดยกําหนดอัตราของสํานักงานจเรทหารใชมาจนถึงปจจุบัน กําหนดภารกิจ คือ พิจารณา

เสนอความเห็น วางแผน และดําเนินการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการ

บริหารราชการ ประเมินคา ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ  สวนราชการในกองบัญชาการทหารสูงสุด 

ตลอดจนการสืบสวนสอบสวน และการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข รองเรียน และเรื่องท่ีผูบังคับบัญชา

มอบหมาย มีจเรทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

   ๓. กรมจเรทหารบก  กิจการจเรทหารบกไดเริ่มมาต้ังแต พ.ศ.๒๔๔๖ โดยมีวิวัฒนาการตาม

สถานการณมาอยางตอเนื่อง สามารถแบงออกเปน ๔ สมัย คือ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ชวง พ.ศ.๒๔๔๖ – ๒๔๗๕, 

สมัยประชาธิปไตย ชวง พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๔๘๔, สมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ชวง พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๔๙๔ และ

สมัยต้ังแต พ.ศ.๒๔๙๕ เปนตนมา และเมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๔๙๕ กระทรวงกลาโหมไดกําหนดใหกรมจเรทหารบกเปน

ฝายกิจการพิเศษข้ึนตรงตอกองทัพบก มีจเรทหารบกเปนผูบังคับบัญชา  

   ๔. กรมจเรทหารเรือ ไดรับการสถาปนาข้ึนเมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ โดยพระบาทสมเด็จ    

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให นายพลเรือตรี พระเจาพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

เขารับราชการฉลองพระเดชพระคุณ เปนจเรทหารเรือ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๐ ถือวาทรงเปนจเรทหารเรือ

พระองคแรก และเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ กองทัพเรือไดจัดต้ังกรมจเรทหารเรือข้ึนอีกครั้ง หลังจากท่ีไดยุบเลิกหนวย

ไป โดยใหเปนกรมหนึ่งในสวนบัญชาการกองทัพเรือ ซึ่งไดมีการปรับปรุงหนวยงานมาอยางตอเนื่องจนถึง
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ปจจุบัน  มีภารกิจ คือ ทําหนาท่ีตรวจ ประเมินคา เสนอแนะ และติดตามผลการตรวจราชการของหนวยตางๆ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ธรรมเนียมของทหาร และวิธีปฏิบัติทางเทคนิค รวมท้ัง

ประสิทธิภาพความพรอมรบของหนวย ตลอดจนสืบสวนสอบสวนเรื่องท่ีไดรับมอบหมาย มีเจากรมจเรทหารเรือเปน

ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

   ๕. กรมจเรทหารอากาศ  กองทัพอากาศไดเริ่มนํากิจการจเรมาใชเมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๙๑ โดยมี 

นาวาอากาศเอก หลวงเจริญ จรัมพร เปนจเรทหารอากาศ  คนแรก และตอมาใน พ.ศ.๒๔๙๘ ไดรับการยก

ฐานะข้ึนเปนกรมจเรทหารอากาศ โดยมีภารกิจ คือ มีหนาท่ีพิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ 

ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการตรวจสอบ ติดตามผลและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ตามนโยบายและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามระเบียบธรรมเนียม

ของทหาร การสอบสวนเรื่องรองทุกข รองเรียน รวมท้ังดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานการบิน มี

เจากรมจเรทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   

   ๖. สํานักงานจเรตํารวจ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

รวมกรมตํารวจภูธรกับกรมพลตระเวน เปนกรมตํารวจพระนครบาลและกรมตํารวจภูธร และไดทรงดําริวากรม

นี้เปนกรมใหญ มีหนาท่ีราชการในสวนตระเวนทองท่ี ท่ัวพระราชอาณาจักร สมควรจะมีพนักงานจเรสําหรับ

ตรวจการงานในกรมนี้ดวยแผนกหนึ่ง จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเสนาบดีกระทรวงนครบาล ตรากฎ

เปนขอบังคับไวสําหรับ เจาพนักงานจเรตํารวจ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายพลตํารวจตรี พระยาคทาธรบดี 

สีหาราชบาลเมือง ผูชวยเสนาบดีกระทรวงนครบาล เปนจเรใหญ ต้ังแต ๘ มีนาคม ๒๔๕๘ จนใน พ.ศ.๒๕๐๓ 

เห็นวา กรมตํารวจมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย สมควรแบงทองท่ีออกเปนเขตๆ เพื่อใหมีการประสานงาน

กันและปรับปรุงหนวยงานท่ีไมจําเปนออกเสีย จึงไดยกเลิกกองบัญชาการจเรตํารวจ และจัดต้ังสํานักงานจเรตํารวจ

ข้ึนแทน จนกระท่ังลาสุดใน พ.ศ.๒๕๓๔ ไดมีการกําหนดโครงสรางของสํานักงานจเรตํารวจข้ึนใหม ใหมีหนาท่ี

ตรวจราชการทุกหนวยงาน ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ การตรวจสืบสวนและแสวงหาขอเท็จจริง ใน

เรื่องท่ีไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับขาราชการตํารวจและลูกจางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตรวจตราใหคํา

ทักทวง แนะนําช้ีแจงแกขาราชการหนวยตางๆ เกี่ยวกับวินัยและการปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบแบบแผน ขอบังคับ คําส่ัง และแจงความ ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดไวอยางเครงครัด 

ตลอดจนปฏิบัติงานพิเศษตามท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย 

   ในสวน กอ.รมน.นั้น ไดดําเนินการดานการตรวจการปฏิบัติราชการใหสอดคลองตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ผอ.รมน. จึงไดกรุณาอนุมัติอัตราเฉพาะกิจหนวย

ตามแผนงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ และปรับแกอัตราเฉพาะกิจหนวยท่ีมีอยูเดิม อนุมัติ อฉก. สํานักจเร กอ.รมน. 

โดยมี ภารกิจ ตรวจ ประเมินผล สอบสวน อยางเปนอิสระในการปฏิบัติราชการ และการดําเนินโครงการตางๆ 

ของสวนราชการใน กอ.รมน. สืบสวน สอบสวนขอเท็จจริง เรื่องการรองทุกขรองเรียน และเรื่องท่ี

ผูบังคับบัญชามอบหมาย ใหคําแนะนําและเสนอแนะการปฏิบัติของสวนราชการใน กอ.รมน. ใหเปนไปตาม  
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กฎ ระเบียบ ขอบังคับ แบงสวนงานประกอบดวย สวนบังคับบัญชา สวนอํานวยการ สวนงานตรวจและ

ประเมินผล และสวนงานสืบสวนสอบสวน โดยมี จเร กอ.รมน. เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ข้ึนตรงตอ ผอ.รมน. 

  ๑.๒ ประวัติความเปนมาของ การตรวจราชการ 

    กระบวนการบริหารราชการมี ลักษณะเชนเดียวกับกระบวนการบริหารงานท่ัวไป คือ 

ประกอบดวย สวนสําคัญ ๓ สวน ไดแก สวนการวางแผน สวนการนําแผนไปปฏิบัติ และสวนของการควบคุม

ประเมินผล ในสวนของการควบคุมประเมินผลนั้น กระทําไดหลายวิธี ซึ่งการตรวจราชการเปนวิธีหนึ่งของการ

ควบคุม หรือกํากับดูแลการบริหารราชการ ของผูบังคับบัญชา แตเนื่องจากปริมาณงานมีมากผูบังคับบัญชา    

ผูเดียว จึงไมสามารถท่ีจะทําหนาท่ีในการตรวจราชการ ไดอยางท่ัวถึง และสม่ําเสมอ จึงจําเปนตองมอบหมาย

ใหบุคคลอื่น ซึ่งไดแก ผูตรวจราชการ ออกไปปฏิบัติหนาท่ีแทนตน และนําผลจากการ ตรวจราชการ นั้นมา

วินิจฉัยส่ังการ หรือใหหนวยงานถือปฏิบัติเพื่อใหแผนงานโครงการบรรลุผลตามเปาหมาย “การตรวจราชการ” 

นับวาเปน กระบวนการอันสําคัญสําหรับการบริหารงานเปนกลไกท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับการวินิจฉัยส่ังการของ

ผูบังคับบัญชาทุกระดับ การตรวจราชการของผูตรวจราชการสามารถเปนตัวช้ีวัดท่ีสะทอนใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และการดําเนินงานของสวนราชการในหนวยงานตางๆ ท่ีอยูในสังกัดไดเปนอยาง

ดี นอกจากนี้ การตรวจราชการ ยังมีความหมายท่ีจะใหไดมาซึ่ง ขอเท็จจริง ในการปฏิบัติราชการ ปญหาตางๆ 

ท่ีเกิดข้ึน อันเปนประโยชนตอรัฐ หรือผูบริหารท่ีจะไดรับทราบ และแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการไดบรรลุผล และสมประโยชนตอทางราชการ การตรวจราชการ จะเปนไปในทางเสริมสราง ตาม

หลักการบริหารซึ่งมีหลักในการดําเนินการ โดยใชวิธีการประสานงาน การแกไขปญหา และปรับปรุงงานโดย

วิธีการ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และการสงเสริมขวัญและกําลังใจของเจาหนาท่ีรัฐ มิใชมุงเพื่อจับผิด ในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เปนประการสําคัญ การตรวจราชการท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหรัฐบาล หรือผูบริหาร

ไดทราบถึงสถานการณ และขอเท็จจริงในการบริหารราชการ ไดอยางชัดเจน ขอเสนอและความเห็น ของ

ผูตรวจราชการ ท่ีผานการกล่ันกรอง อยางรอบคอบ และเปนระบบจะทําใหการตัดสินใจส่ังงานไดงายข้ึนและ 

ลดความผิดพลาด ท่ีอาจมีข้ึน หรืออาจกลาวไดวา ระบบการตรวจราชการท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยสนอง

นโยบายของรัฐบาล ไดเปนอยางดี ในทางตรงกันขาม การตรวจราชการท่ีไมมีประสิทธิภาพ นอกจากจะทําให

เกิดความลาชา ส้ินเปลืองแลว ยังอาจเปนผลเสียแกการควบคุม การปฏิบัติราชการ และการวินิจฉัยส่ังการของ

ผูบริหาร หรืออาจกลาวไดวา การตรวจราชการเปน “กลไกสําคัญอยางหนึ่งในระบบบริหาร ท่ีจะชวยเหลือ

ผูบังคับบัญชา โดยการเปนหู เปนตา ใหแก ผูบังคับบัญชา ซึ่งกระทําดวยการตรวจติดตาม เรงรัดกํากับ ดูแลให

คําแนะนํา การปฏิบัติงาน ของหนวยงานใหสามารถ ปฏิบัติหนาท่ี ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

เปาหมาย”              

                ในการตรวจราชการของผูตรวจราชการนั้น หากผูตรวจราชการ ตรวจพบและเห็นวาการ

ปฏิบัติงานใด ๆ ถาปลอยใหดําเนินการตอไป จะเปนการเสียหายแกราชการ หรือประโยชนของประชาชนอยาง

รายแรง ก็ใหมีอํานาจส่ังยับยั้งการปฏิบัติงานนั้นไวกอน โดยส่ังเปนลายลักษณอักษร แลวรีบรายงาน

ผูบังคับบัญชาโดยดวนท่ีสุด ตามอํานาจหนาท่ีของ ผูตรวจราชการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายและระเบียบ 



๘ 

 

๒. นิยามศัพท  
 นิยามศัพทในคูมือเลมนี้ใหถือตามระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วาดวย 

การตรวจการปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๑  

๓. กรอบการตรวจการปฏิบัติราชการของ สํานักจเร กอ.รมน. 
 ๓.๑ กฎหมาย 

   ๓.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

   ๓.๑.๒ พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ 

 ๓.๒ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ 

   ๓.๒.๑ คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค.๕๒ เรื่อง การจัดโครงสราง การ

แบงสวนงาน อํานาจหนาท่ีของสวนงานและอัตรากําลังของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 

   ๓.๒.๒ คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๗๘/๒๕๕๒ ลง ๑๒ มี.ค.๕๒ เรื่อง การจัดโครงสราง การ

แบงสวนงาน อํานาจหนาท่ีของสวนงานและอัตรากําลังของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 

   ๓.๒.๓ คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๗๙/๒๕๕๒ ลง ๑๒ มี.ค.๕๒ เรื่อง การจัดโครงสราง การ

แบงสวนงาน อํานาจหนาท่ีของสวนงานและอัตรากําลังของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 

   ๓.๒.๔ คําส่ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ท่ี ๕๕๕/๒๕๖๐ ลง ๑๙ ต.ค.๖๐ 

เรื่อง อัตราเฉพาะกิจ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

   ๓.๒.๕ ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวาดวยการตรวจการปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๓.๓ นโยบายและส่ังการ 

  ๓.๓.๑ เจตนารมณ/นโยบาย หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

  ๓.๓.๒ นโยบายรัฐบาล ๑๑ ดาน 

  ๓.๓.๓ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

  ๓.๓.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  ๓.๓.๕ นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

  ๓.๓.๖ ยุทธศาสตรกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  ๓.๓.๗ แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

  ๓.๓.๘ คูมือการปฏิบัติงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตาม

โครงสรางใหม  

 
 
 
 



๙ 

 

๔. ตารางแสดงกรอบการตรวจการปฏิบัติราชการ กอ.รมน. ของ สํานักจเร กอ.รมน. 

  

 กอ.รมน.ภาค ๑ 

กอ.รมน.ภาค ๑ , กอ.รมน.จังหวัด กทม. , กอ.รมน.สวนกลาง 
กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๑ , กอ.รมน.จังหวัด น.ย. , ป.จ. , ฉ.ช. , ส.ก 

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๒ , กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. , ร.บ. , ส.พ. , ก.จ. 

กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓, กอ.รมน.จังหวัด ช.บ. , ร.ย. , จ.บ. , ต.ร. 

กอ.รมน.จังหวัด น.บ. , ป.ท. , อ.ย. , ส.บ. , ส.ป.  

กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. , ส.ส. , พ.บ. , ป.ข. 

กอ.รมน.จังหวัด อ.ท. , ส.ห. , ช.น. , ล.บ. 

 กอ.รมน.ภาค ๒ 

กอ.รมน.ภาค ๒ , กอ.รมน.จังหวัด น.ม. , ช.ย. , ข.ก. 

กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๑ , กอ.รมน.จังหวัด อ.ด. , น.ค. , บ.ก. 

กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒ , กอ.รมน.จังหวัด บ.ร. , ส.ร. , ศ.ก. 

กอ.รมน.จังหวัด น.ภ. , ล.ย. 

กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. , อ.จ. , ร.อ. 

กอ.รมน.จังหวัด ส.น. , น.พ. , ม.ห.  

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. , ก.ส. , ม.ค.  

 กอ.รมน.ภาค ๓ 

กอ.รมน.ภาค ๓ , กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๑ , กอ.รมน.จังหวัด ต.ก. , ส.ท. , พ.ล. 

กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๒ , กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. , ช.ม. , ม.ส. 

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. , พ.ย. , ล.ป. 

กอ.รมน.จังหวัด อ.ต. , พ.ร. , น.น. 

กอ.รมน.จังหวัด อ.น. , น.ว. , ก.พ. 

กอ.รมน.จังหวัด พ.จ. , พ.ช. 

 กอ.รมน.ภาค ๔ 

กอ.รมน.ภาค ๔ ,  กอ.รมน.จังหวัด ช.พ. , ส.ฎ. , น.ศ. 

กอ.รมน.ภาค ๔ สย.สน. , กอ.รมน.จังหวัด ป.น. , ย.ล. , น.ธ.  

กอ.รมน.ภาค ๔ สย.ทร. , กอ.รมน.ภาค ๔ สย.๑ , กอ.รมน.จังหวัด ร.น. , พ.ง. , ภ.ก. 

กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. , ต.ง. , พ.ท. 

กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. , ส.ต.  

   
 



๑๐ 

 

บทที่  ๒ 
โครงสราง ภารกิจ การจัด  

สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

๑. ภารกิจ 
 ๑.๑ ตรวจประเมินผล และสอบสวนอยางเปนอิสระในการปฏิบัติราชการและการดําเนินโครงการตางๆ ของ

สวนราชการใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 ๑.๒ สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงเรื่องการรองทุกข รองเรียน และเรื่องท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  ๑.๓ ใหคําแนะนําและเสนอแนะการปฏิบัติงานของสวนราชการใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  

๒. การแบงมอบ 

 ๒.๑ ดําเนินการตรวจและประเมินผล การปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขอบเขต ความรับผิดชอบหนาท่ี  

ท่ีสําคัญและกิจการสงกําลังบํารุง ตลอดจนกิจการอื่นๆ ท่ีผู บังคับบัญชาส่ังการ  ของสวนราชการใน           

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๒.๒ ดําเนินการใหการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง แบบธรรมเนียมของทางราชการทหาร 

 ๒.๓ จัดทํารายงานและขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ 

 ๒.๔ รับเรื่องรองทุกข รองเรียน สํานวนการสอบสวนจากสวนราชการใน กองอํานวยการรักษา      

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๒.๕ ดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องราวรองทุกข รองเรียน และเรื่องท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒.๖ รายงานผลการสืบสวนเกี่ยวกับขอเท็จจริง หลักฐาน พรอมท้ังเสนอขอคิดเห็นใหผูบังคับบัญชา

ทราบ และพิจารณาส่ังการตอไป 

๓. การแบงสวนราชการและหนาท่ี 

  ๓.๑ สวนบังคับบัญชา มีหนาท่ี 

   ๓.๑.๑ ปกครอง กําหนดนโยบาย รวมท้ังบริหารงานของสํานักจเร กองอํานวยการรักษา      

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

   ๓.๑.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ การรับ-สงเอกสาร รางโตตอบ การเบิก

จายเงินและวัสดุสํานักงาน งานธุรการท่ัวไป และงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๓.๒ สวนงานอํานวยการ มีหนาท่ีประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล วางแผน บริหารงบประมาณ จัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะหรือหนทางปฏิบัติตางๆ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวย คําส่ังการ 

และนโยบายของผูบังคับบัญชา 



๑๑ 

 

 ๓.๓ สวนงานตรวจและประเมินผล มีหนาท่ี ตรวจการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 

 ๓.๔ สวนงานสืบสวนสอบสวน มีหนาท่ี สืบสวนหาขอเท็จจริง และสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 

เพื่อใหทราบขอเท็จจริงและพฤติการณเกี่ยวกับความผิด รวมท้ังการพิสูจนความผิดในเรื่องการรองทุกข

รองเรียน และเรื่องท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

๔. ผังการจัด 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักจเร กอ.รมน. 

สวนบังคับบัญชา 

 

สวนงานอํานวยการ 

 

สวนงานตรวจและ

ประเมินผล 

 

สวนงานสืบสวน

สอบสวน 

 



๑๒ 

 

๕. กรอบแนวความคิดในการปฏิบัติ 

 
      
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยการบริหาร 

๑. กําลังพล 

๑.๑ ชุดตรวจ 

๑.๒ ชุดสืบสวนสอบสวน 

๒. งบประมาณ 

๒.๑ งบกองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๒.๒ งบอ่ืนๆ (ถามี) 

๓. การจัดการ 

๓.๑ การวางแผนปฏิบัติการ 

๓.๒ การบูรณาการกับทุกภาคสวน 

๓.๓ การจัดต้ังคณะทํางาน 

๓.๔ การมีสวนรวม 

๓.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติแบงเปน ๓ ข้ัน 

๑. การเตรียมการและวางแผน 

๑.๑ การรวบรวมขอมูล 

๑.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

๑.๓ การจัดต้ังคณะทํางาน 

๒. การปฏิบัติ 

๒.๑ ตรวจการปฏิบัติราชการ 

๒.๒ สืบสวน สอบสวนเรื่องรองทุกข รองเรียน 

๒.๓ การใหความรูแกเจาหนาท่ี กองอํานวย 

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๒.๔ การจัดทําคูมือแนะนําการปฏิบัติราชการ 

๒.๕ การศึกษาดูงาน/พัฒนาสัมพันธหนวยงาน

สายจเร 

๒.๖ การสัมมนาเชิงวิชาการ 

๒.๗ การประชุมประสานงานหนวยงานตาง 

ประเทศ 

๓. การติดตามและประเมินผล 

๓.๑ การติดตาม 

๓.๒ การประเมินผล 

 

ผลสัมฤทธิ์ 

๑. กําลังพลปฏิบัติราชการได

อยางถูกตองตามระเบียบ และ

กฎหมาย 

๒. การใชจายงบประมาณ 

เปนไปอยางประหยัด คุมคา 

และโปรงใส 

๓. การปฏิบัติของสวนราชการ 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๔. ปญหาการกระทําผิดของ 

สวนราชการลดลง 

๕. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

 



๑๓ 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๖.๑ การเตรียมการและการวางแผน 

  ๖.๑.๑ ประชุมรวมกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการเตรียมการ

ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานราชการ 

  ๖.๑.๒ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตามระเบียบ คําส่ัง 

ขอบังคับ และนโยบายของผูบังคับบัญชาช้ันสูง 

  ๖.๑.๓ จัดทําคําส่ังและจัดต้ังคณะทํางานเพื่อปรับปรุงระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ ในการปฏิบัติ

ราชการใหถูกตอง ทันสมัย โดยใหมีบุคลากรจากท้ังหนวยงานภายใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อใหเกิดการบูรณาการจากทุกภาคสวน 

 ๖.๒ การปฏิบัติ 

   ๖.๒.๑ การตรวจการปฏิบัติราชการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดชุด

เจาหนาท่ีของ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเดินทางไปตรวจการปฏิบัติ

ราชการหนวยข้ึนตรงของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยแจงหนวยรับตรวจเรื่องท่ี

จะทําการตรวจ และกําหนดการตรวจท่ีแนนอน ใหหนวยรับทราบกอนท่ีชุดตรวจจะเดินทางเขาพื้นท่ี 

   ๖.๒.๒ การสืบสวน สอบสวนเรื่องรองทุกข รองเรียน จัดชุดตรวจพิเศษของ สํานักจเร กอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดําเนินการเฉพาะเรื่องตามนโยบายของผูบังคับบัญชา และ

ดําเนินการสืบสวน สอบสวนในเรื่องท่ีไดรับการรองทุกข รองเรียน เรื่องตามส่ังการของผูบังคับบัญชา และเรื่อง

ตามผลการตรวจของหนวยท่ีเกี่ยวของ 

   ๖.๒.๓ การใหความรูในการปฏิบัติราชการแกเจาหนาท่ีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรโดยจัดคณะเจาหนาท่ีของ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

เดินทางไปใหความรู ความเขาใจ และช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติราชการใหแกเจาหนาท่ีกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสวนกลาง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค (สวนแยก) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 

   ๖.๒.๔ การจัดทําคูมือการตรวจการปฏิบัติราชการของ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อเผยแพร แจกจายใหกับหนวยงานหรือบุคลากรในทุกภาคสวนท่ีเขารวมประชุม 

สัมมนา หรือประสานการปฏิบัติ 

   ๖.๒.๕ การศึกษาดูงาน และพัฒนาสัมพันธหนวยงานดานจเร 

    ๖.๒.๕.๑ จัดคณะเจาหนาท่ีไปศึกษาดูงานและรวมประชุม เพื่อติดตามความคืบหนา 

และการดําเนินงานดานการปฏิบัติราชการ ดานกฎหมาย ดานการเงิน และดานจเร ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

โดยเชิญผูแทนหนวยท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุม หารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ ปญหา

ขอขัดของตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาแนวทาง หรือมาตรการในการปองกัน และขจัดปญหาการ

ปฏิบัติราชการท่ีไมถูกตองใหไดอยางเปนรูปธรรม 



๑๔ 

 

    ๖.๒.๕.๒ จัดงานพัฒนาสัมพันธ  ประชุมสัญจรหนวยงานดานจเร เพื่อสรางความสัมพันธ

อันดีตอกันระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ ในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารของหนวยท่ีมีประโยชนใน

อนาคตตอไป 

 ๖.๒.๖ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในการปฏิบัติราชการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อใหความรู ความเขาใจ และรับทราบแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงานภาครัฐไดอยางถูกตอง รวมถึงการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหทราบถึง

แนวทาง แผนงาน/โครงการ บทบาท ภารกิจ ในการดําเนินงาน โดยเชิญผูแทนหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของเขา

รวมสัมมนา และเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรูในภาพรวม จากนั้นใหผูเขารวมสัมมนา

แบงกลุม เพื่อเสนอแนะแลกเปล่ียนขอคิดเห็น แนวความคิดและประสบการณ โดยรวมกันใหขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะท่ีถูกตองและเช่ือถือได เพื่อเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานตอไป 

 ๖.๒.๗ การประชุมประสานงานหนวยงานในสายงานจเรกับประเทศสมาชิกอาเซียน จัดคณะ

เจาหนาท่ีของ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเดินทางไปประสานงาน 

ประชุมแลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณระหวางประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน โดยจัดเปนประจําทุกป 

เพื่อใหมีการขยายความรวมมือ และเพื่อใหเกิดผลทางการปฏิบัติในลักษณะการแลกเปล่ียน การไปเยือนของ

แตละประเทศในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ดวยการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพในประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใหเกิดความทันสมัยกาวหนาไปพรอมกับความเปล่ียนแปลงในภูมิภาค 

 ๖.๒.๘ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ๖.๒.๘.๑ เพื่อประเมินผลงาน/โครงการของหนวยงานใน กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดคําตอบวางาน/โครงการท่ีไดปฏิบัติมีผลสําเร็จตาม

นโยบายหรือบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน/โครงการอยางมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด 

  ๖.๒.๘.๒ เพื่อใหไดสรุปรายงานในประเด็นปญหาหลักของงาน/โครงการ ตลอดจน

ขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาดําเนินการในแนวทางท่ีเปนประโยชนตอ

ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตอไป 

 ๖.๒.๙ ประชุมหนวยงานสายงานจเร จัดประชุมหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของดานจเรดาน

กฎหมาย ดานการเงิน และดานอื่นๆ ท่ี กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดือนละ ๑ ครั้ง 

เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร รับทราบปญหาขอขัดของ และขอเสนอแนะในการปฏิบัติราชการใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน 

๗. ขอบเขตและขอจํากัด  
 ๗.๑ การดําเนินการของ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ใหยึดถือตาม

ภารกิจ การจัด และผังการจัด 

 ๗.๒ กรอบการตรวจใหเนนในภาพกวางและเชิงนโยบาย เพื่อใหไดขอสรุป และแนวทางในการแกไข 



๑๕ 

 

บทที่  ๓ 
การตรวจการปฏิบตัิราชการ 

 
๑. วัตถุประสงคของการตรวจ 
 ๑.๑ เพื่อตรวจการปฏิบัติตามแผนงานประจําปและงานอื่นๆ ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร ในเชิงการตรวจปองกันมิใหมีการปฏิบัติท่ีผิดพลาด หรือไมถูกตองตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังท่ีเกี่ยวของ 
 ๑.๒ เพื่อช้ีแจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับสวนงานและเจาหนาท่ีใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร  เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการ ตามนโยบายของ กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
 ๑.๓ เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ

คุมคาในการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการของสวนงาน  
 ๑.๔ เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาท่ีใน กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร เจาหนาท่ีของรัฐ และประชาชน 
 ๑.๕ เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณในพื้นท่ี 

๒. การตรวจและหัวขอการตรวจ 
 ๒.๑ การตรวจ แบงเปน ๒ กรณี คือ 
 ๒.๑.๑ การตรวจท่ัวไป  ไดแก การตรวจตาม แผน แผนงาน งาน และโครงการ ตามยุทธศาสตร   

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และนโยบายการปฏิบัติงานประจําป ของผูอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

 ๒.๑.๒ การตรวจพิเศษ  ไดแก  

  ๒.๑.๒.๑ เรื่องท่ี จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณา

แลวเห็นวามีความสําคัญและไมสามารถจัดไวในการตรวจท่ัวไปได 

  ๒.๑.๒.๒ การตรวจตามนโยบายหรือคําส่ังของ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร หรือผูบังคับบัญชาใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๒.๒ หัวขอการตรวจ 

      การตรวจการปฏิบัติราชการใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุงเนนการ

ตรวจในภาพรวมท้ังระบบ มีรายละเอียดหัวขอการตรวจ ดังนี้ 

 ๒.๒.๑. ปจจัยการบริหาร 

  ๒.๒.๑.๑ ดานกําลังพล 

  ๒.๒.๑.๒ ดานงบประมาณและการเงิน 

  ๒.๒.๑.๓ ดานการจัดการ  



๑๖ 

 

  ๒.๒.๑.๔ สถานท่ีและส่ิงอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

 ๒.๒.๒ กระบวนการปฏิบัติงาน 

 ๒.๒.๒.๑ การเตรียมการและวางแผน 

 ๒.๒.๒.๒ การปฏิบัติงาน 

 ๒.๒.๒.๓ การติดตามและกํากับดูแล 

 ๒.๒.๒.๔ การประเมินผล 

 ๒.๒.๒.๕ การยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  

 ๒.๒.๒.๖ การแกไขปญหาในพื้นท่ี 

 ๒.๒.๒.๗ การบริหารจัดการมวลชนในพื้นท่ี 

 ๒.๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ๒.๒.๓.๑ ประสิทธิผล 

 ๒.๒.๓.๒ ประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๓.๓ ความคุมคา 

 ๒.๒.๓.๔ ผลการตรวจของ กลุมตรวจสอบภายใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 

 ๒.๒.๓.๕ ผลการตรวจของ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 

 ๒.๒.๓.๖ ผลการประเมินโดย สํานักนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๒.๒.๓.๗ การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นท่ี 

 ๒.๒.๓.๘ สถิติการกระทําความผิดของกําลังพล 

 ๓.๒.๓.๙ การดําเนินงานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

๓. อํานาจหนาท่ี 
 ๓.๑ อํานาจในการส่ังตรวจ 

 ๓.๑.๑ จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจในการ                 

ส่ังตรวจท่ัวไปในฐานะผูสอดสองดูแลแทน ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๓.๑.๒ หัวหนาสวนงาน มีอํานาจส่ังการตรวจท่ัวไปหนวยงานในบังคับบัญชาของตน และ

ดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ี 

 ๓.๒ อํานาจหนาท่ีของผูตรวจ 

  ๓.๒.๑ ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศท่ีเกี่ยวของ และคําส่ังของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 



๑๗ 

 

  ๓.๒.๒ ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ในระหวางการ

ตรวจไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือประโยชนของประชาชนอยางรายแรง 

และเมื่อไดส่ังการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาโดยดวน 

  ๓.๒.๓ ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหสวนงาน และเจาหนาท่ี ช้ีแจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร และ

หลักฐานเกี่ยวกับการตรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา 

  ๓.๒.๔ สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการรองเรียน หรือ

มีเหตุอันสมควรโดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแกไขปญหาหรืออุปสรรคของสวน

งานหรือเจาหนาท่ี 

  ๓.๒.๕ เรียกประชุมเจาหนาท่ีของสวนงาน เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหช้ีแจง แนะนํา หรือ

ปรึกษาหารือรวมกัน 

 ๓.๓ หนาท่ีของผูรับตรวจ 

   ๓.๓.๑ อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจในการเขาไปในสถานท่ีปฏิบัติงานหรือ

สถานท่ีรับตรวจ  

   ๓.๓.๒ จัดเตรียมเจาหนาท่ี เอกสารหลักฐาน และสถานท่ี ท่ีเกี่ยวของใหครบถวน  

    ๓.๓.๓ ช้ีแจงและตอบขอซักถาม พรอมท้ังหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจ 

  ๓.๓.๔ ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใดๆ ท่ีผูตรวจไดส่ังการในระหวางการตรวจไวกอนหากไม

สามารถดําเนินการไดตามท่ีผูตรวจส่ังการ ใหช้ีแจงขอขัดของพรอมเหตุผลใหผูตรวจทราบ 

 ๓.๓.๕ ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีผูตรวจรองขอ 

๔. ข้ันตอนการตรวจ 
 ๔.๑ การออกคําส่ังการตรวจ 

 ๔.๒ การแจงและประสานงานการตรวจ 

 ๔.๓ การเขาตรวจ 

  ๔.๓.๑ การแนะนําชุดตรวจตอผูบังคับบัญชาของหนวยตรวจ 

  ๔.๓.๒ การรับฟงการบรรยายสรุปจากผูรับตรวจ 

  ๔.๓.๓ การตรวจจากเอกสารหลักฐาน และการซักถามเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

  ๔.๓.๔ การเขาตรวจโครงการหรือสถานท่ี (ถามี) 

 ๔.๔ การบันทึกผลการตรวจ 

๕. การตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมภายหลังการตรวจ 

 ๕.๑ ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองสํารวจ หรือตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม ให จเร กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจส่ังการเปนลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจ

สอบสวนขอเท็จจริงและหากผลการสอบสวนปรากฏความบกพรองของผูใดใหพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย 



๑๘ 

 

แลวใหรายงานใหผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผาน จเร กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร) ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีส่ังการ 

 ๕.๒ ในกรณีการดําเนินการ ตามขอ ๗.๑ ไมเปนไปตามท่ีกําหนด หรือยังไมมีความชัดเจน หรือมีความ

จําเปนตองสอบสวนเพิ่มเติม ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจส่ังเปน

ลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจสอบสวนเพิ่มเติม หรือใหชุดตรวจเขาดําเนินการสอบสวน

เพิ่มเติม 

๖. การรายงานและดําเนินการตอผลการตรวจ 

 ๖.๑ ความมุงหมายการรายงานผลการตรวจ  

                   การรายงานผลการตรวจ จัดทําข้ึนดวยความมุงหมายท่ีจะใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบในเรื่อง

ตางๆ ดังนี้ 

 ๖.๑.๑ สถานภาพของหนวยรับตรวจ เชน สถานภาพของ ขวัญและวินัย สถานภาพความพรอมใน

การปฏิบัติราชการ เปนตน 

 ๖.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๑.๓ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๑.๔ ปญหาขอขัดของ ขอบกพรอง และขอเสนอแนะ 

 ๖.๑.๕ เรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามนโยบาย หรือคําส่ัง ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  

 ๖.๒ การรายงานผลการตรวจ 

   ๖.๒.๑ ใหผูตรวจรายงานผลการตรวจโดยตรงตอผูมีอํานาจในการส่ังตรวจ ตามแบบและวิธีการท่ี 

สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กําหนด 

   ๖.๒.๒ ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานเปนผูส่ังตรวจ ใหสวนงานนั้นๆ รายงานผลการตรวจให จเร กอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบดวย  

 ๖.๓ การดําเนินการตอผลการตรวจ  

 ๖.๓.๑ ใหผูส่ังตรวจ พิจารณาส่ังการใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองจากผลการตรวจ 

               ๖.๓.๒ ใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองโดยเร็ว แลวรายงานผลการแกไขใหหนวยบังคับบัญชา 

และจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงผล

การตรวจ 

 ๖.๓.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาตาม ขอ ๖.๓.๒ แลว หากยังไมไดรับรายงานผลการแกไขให จเร กอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แจงหนวยบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจเหนือข้ึนไป

ช้ันหนึ่ง ทราบ  



๑๙ 

 

 ๖.๓.๔ ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สรุปผลการตรวจการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณและเสนอรายงานตอผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

เปนประจําทุกรอบ ๖ เดือน เพื่อเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการบุคลากร 

๗. การงดตรวจ 

 ๗.๑ หนวยรับตรวจอาจของดการตรวจ เมื่อประสบภัยซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือจากสาเหตุอื่นๆ จนเปน

เหตุใหไมสามารถรับการตรวจได โดยเปนอํานาจของผูส่ังตรวจท่ีจะพิจารณาอนุมัติ 

 ๗.๒ ในกรณีจําเปน จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจส่ังงดการตรวจ

ได 

๘. การขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการอ่ืนชวยตรวจ 

      ในกรณีท่ีจําเปนตองขอรับการสนับสนุนเจาหนาท่ีจากสวนราชการใดชวยการตรวจ ใหสํานักจเร กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือสวนงานท่ีมีความประสงคขอรับการสนับสนุนติดตอโดยตรงกับ

สวนราชการนั้น โดยใชงบประมาณของสวนงานท่ีขอรับการสนับสนุน 

  
๙. คุณธรรมและจรยิธรรม  
        ผูตรวจ ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสํานึกในหนาท่ี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรักษาและสงเสริมไวซึ่ง

เกียรติคุณ ความเล่ือมใสศรัทธาของขาราชการและประชาชน จึงใหถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ

ธรรมเนียมของทางราชการ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

บทที่  ๔ 
การดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรยีน 

 

๑. หลักการท่ีเก่ียวของ 
 ๑.๑ หนังสือ สนย.กอ.รมน. ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๕๑๐๓/๑๔๒๓ ลง ๕ ต.ค.๖๐ เรื่อง ขออนุมัติอัตราเฉพาะ

กิจหนวยตามแผนงานประจําป ๒๕๖๑ และปรับแกอัตราเฉพาะกิจหนวยท่ีมีอยูเดิม 

 ๑.๒ คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๗๙/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 ๑.๓ คําส่ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ท่ี ๒๕๓/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม 

๒๕๕๒ 

๒. ชองทางการรองทุกข รองเรียน 

 ๒.๑ ผูรองเขารองโดยตรงตอหนวยงานรับเรื่องของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ดวยตนเอง 

 ๒.๒ การจัดทําเปนหนังสือหรือ e-mail สงตอหนวยงานรับเรื่องของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร ( e-mail ของสํานักจเร กอ.รมน.  : complaint@isoc.go.th ) 

 ๒.๓ การรองเรียนทางเว็บไซดของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

(www.isoc.go.th) 

๓. หนวยงานรับเรื่องรองทุกข รองเรียน 
 ๓.๑ ในสวนกลาง ไดแก  

 ๓.๑.๑ สํานักบริหารงานท่ัวไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เปนหนวย

รับเรื่องรองทุกข รองเรียนของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และดําเนินการคัดแยก

เรื่องรองทุกข รองเรียน 

 ๓.๑.๒ สวนงาน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในสวนกลาง เฉพาะกรณีท่ี

ผูรองยื่นเรื่องตอสวนงานโดยตรง 

 ๓.๑.๓ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เฉพาะกรณีท่ีผูรองยื่น

เรื่องตอสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยตรง 

 ๓.๒ ในสวนภูมิภาค ไดแก  

  ๓.๒.๑ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ท่ีผูรองยื่นเรื่องโดยตรง 

  ๓.๒.๒ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ท่ีผูรองยื่นเรื่องโดยตรง 

 

๔. การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน 
 การรับเรื่องรองทุกข รองเรียนของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แบงออกเปน 

๒ กรณี คือ 

mailto:complaint@isoc.go.th


๒๑ 

 

 ๔.๑ กรณีเรื่องรองทุกข รองเรียน ปรากฏช่ือผูรองและสามารถติดตอกลับได ใหหนวยท่ีรับเรื่อง

ดําเนินการตอไปตามแนวทางท่ีกําหนด  

 ๔.๒ กรณีเรื่องรองทุกข รองเรียน ไมปรากฏช่ือผูรองและไมสามารถติดตอได ใหหนวยท่ีรับเรื่องสงตอ

เรื่องรองทุกข รองเรียนนั้น ใหสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เพื่อรับทราบเปน

ขอมูล และบันทึกไวเปนสถิติตอไป 

๕. แนวทางในการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน 

 การดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียนของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  มี

แนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

 ๕.๑ เรื่องรองทุกข รองเรียนของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในสวนกลาง  

 ๕.๑.๑ เรื่องรองทุกข รองเรียนท่ีรองตอ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให

สํานักบริหารงานท่ัวไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับเรื่องและคัดแยกเรื่องสงหนวยท่ี

เกี่ยวของ ดังนี้ 

  ๕.๑.๑.๑ กรณีเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปกครองและวินัยของกําลังพล ใหคัดแยกเรื่องสง

ใหสํานักบริหารงานบุคคล เพื่อดําเนินการตอไปจนไดขอยุติแลวสําเนาเรื่องให สํานักจเร กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบเพื่อบันทึกสถิติ 

  ๕.๑.๑.๒ กรณีเปนเรื่องอื่นๆ นอกจากขอ ๕.๑.๑.๑ ใหคัดแยกเรื่องสงให สํานักจเร กอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อดําเนินการตอไป 

 ๕.๑.๒ เรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีรองตอสวนงาน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรในสวนกลาง โดยตรง ใหสวนงานดําเนินการตอไปจนไดขอยุติแลวสําเนาเรื่องให สํานักจเร กอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบเพื่อบันทึกสถิติ 

 ๕.๑.๓ เรื่องรองทุกข รองเรียน อื่นๆท่ีสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ไดรับเรื่องจาก สํานักบริหารงานท่ัวไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ตามขอ ๕.๑.๑.๒ หรือเรื่องท่ี สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไดรับเรื่อง

โดยตรง ใหสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดําเนินการ ดังนี้ 

  ๕.๑.๓.๑ คัดแยกเรื่องสงหนวยงานของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ท่ีเกี่ยวของ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อดําเนินการตอไปจนไดขอยุติ แลวสําเนาเรื่องให 

สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบเพื่อบันทึกสถิติ 

  ๕.๑.๓.๒ หากเปนเรื่องท่ี สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญหรืออาจมีผลกระทบตอ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร อยางยิ่ง ใหสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เขาดําเนินการ

สอบสวน หรือส่ังใหหนวยท่ีเกี่ยวของดําเนินการสอบสวนจนไดขอยุติแลวรายงานให สํานักจเร กองอํานวยการ

รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร รับทราบเพื่อดําเนินการตอไป 



๒๒ 

 

 ๕.๑.๔ เรื่องรองทุกข รองเรียน ท่ีรองทางเว็บไซดของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (www.isoc.go.th) ใหสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปน

หนวยรับผิดชอบและดําเนินการตามแนวทางใน ขอ ๕.๑.๓  

 ๕.๒ เรื่องรองทุกข รองเรียนของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในสวนภูมิภาค 

  ๕.๒.๑ ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ท่ีผูรองยื่นเรื่องโดยตรง ดําเนินการ

ตอไปจนไดขอยุติแลวสําเนาเรื่องให กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และสํานักจเร กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบเพื่อบันทึกสถิติ 

  ๕.๒.๒ ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ท่ีผูรองยื่นเรื่องโดยตรง ดําเนินการตอไป

จนไดขอยุติแลวสําเนาเรื่องให สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบเพื่อบันทึก

สถิติ  

๖. แผนผังการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน 
 ๖.๑ แผนผังการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียนของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 

  - ตามเอกสารแนบ ๑ 

 ๖.๒ แผนผังการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน ภายในหนวยงานของ สํานักจเร กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  - ตามเอกสารแนบ ๒ 

๗. การบันทึกสถิติ และการรายงานผลเรื่องรองทุกข รองเรียน 

 ๗.๑ ใหทุกหนวยท่ีดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน จัดทําสรุปรายงานผลเรื่องรองทุกข รองเรียน

ตามแบบท่ี สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด และนําเรียนผูอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผานสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 

ในทุกๆ ไตรมาส 

 ๗.๒ ใหสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บันทึกสถิติเรื่องรองทุกข

รองเรียน และจัดทําสรุปรายงานผลเรื่องรองทุกข รองเรียนในภาพรวมของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร เพื่อเปนขอมูลสําหรับผู บังคับบัญชา กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

บทที่  ๕ 
การติดตามประเมินผล 

 

๑. นิยาม  
๑.๑ การติดตามประเมินผล คือ การกํากับดูแลการดําเนินการแกไขปญหาขอขัดของ 

ขอบกพรองตางๆ ของหนวยอยางเปนรูปธรรม ตามกรอบระยะเวลา และวงรอบท่ีกําหนด  

๑.๒ เรื่องท่ีติดตามประเมินผล ประกอบดวยการแกไขปญหาเรื่องตางๆ เชน สถานภาพของหนวย

รับตรวจ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ/หรือเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ตามนโยบาย หรือคําส่ัง ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนตน 

     ๑.๓ ผูติดตามประเมินผล คือ ผูตรวจ และ/หรือผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากจเร กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ใหทําหนาท่ีผูติดตามประเมินผล 

๒. วัตถุประสงค 

๒.๑ เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติของของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     ๒.๒ เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบผลการแกไขปญหาขอขัดของ ขอบกพรอง ตางๆของหนวย

อยางแทจริง  

๓. ข้ันตอนการติดตามประเมินผล 

     ๓.๑ ใหผูตรวจ หรือผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร รายงานผลการการติดตามประเมินผลโดยตรงตอผูมีอํานาจในการส่ังตรวจ ตามแบบและวิธีการ

ท่ี สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด 

     ๓.๒ ใหผูตรวจ หรือผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร รายงานผลติดตามประเมินผลการแกไขใหหนวยบังคับบัญชา และจเร กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทราบ ภายใน ๓๐ วัน หรือในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันท่ี

ไดรับแจงผลการตรวจ 

     ๓.๓ ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สรุปผลการติดตามประเมินผล 

และเสนอรายงานตอผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนประจําทุกรอบ ๖ เดือน เพื่อเปน

ขอมูลประกอบการบริหารจัดการบุคลากร 

๔.วิธีการ 

     ๔.๑ การติดตามประเมินผลจากการตรวจเยี่ยม 

     ๔.๒ การติดตามประเมินผลจากการสอบถาม 

     ๔.๓ การติดตามประเมินผลจากการสืบสวน สอบสวนในทางลับ 

   



แผนผังการดําเนินการตอเร่ือง รองทุกข รองเรียน ของ กอ.รมน. 
 

 

 

ผูบังคับบัญชา กอ.รมน. 

สํานักจเร กอ.รมน. หนวยงานใน กอ.รมน.             

ท่ีรับผิดชอบ 

(๑) 

      เรื่อง  รองทุกข  รองเรียน          

ท่ีเกี่ยวของ การปกครอง / การ

รั กษาวิ นั ย  /  ก า รพิ จ า รณา

ความ ผิดของ บุคลากร  และ

กฎหมาย 

(๒) 

เรื่อง รองทุกข รองเรียน          

นอกเหนือจาก (๑) และตาม

นโยบายส่ังการของผูบังคับบัญชา 

(๔)  

สํานักจเร กอ.รมน.  

รับเรื่อง รองทุกข รองเรียน      

ทาง www.isoc.go.th โดยตรง 

(๓) 

       เรื่ อง  รอง ทุกข  รอง เรียน          

ท่ี ผู ร อ ง ยื่ น ต อ ห น ว ย ง า น ใ น         

กอ.รมน. โดยตรง 

สบค.กอ.รมน. 

สบป.กอ.รมน. รับเรื่อง รองทุกข รองเรียน ทางเอกสาร 

ผูรองทุกข  รองเรียน  

หมายเหตุ   ทางเดินเอกสาร / การรับเรื่อง รองทุกข รองเรียน 

    ทางเดินเอกสาร / การรายงานหรือการช้ีแจงเรื่อง รองทุกข รองเรียน 

  

สงเรื่อง  
รองทุกข รองเรียน 

( สงสําเนา) ( สงสําเนา) 

เอกสารอางอิง 

๑. หนังสือ สนย.กอ.รมน. ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๕๑๐๓/๑๔๒๓ ลง ๕ ต.ค. ๖๐ เรื่องขออนุมัติอัตราเฉพาะกิจ หนวยตามแผนงานประจําป ๒๕๖๑ และปรับแกอัตราเฉพาะกิจ 

๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค.๕๒ 

๓. คําสั่ง กอ.รมน. ท่ี ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค.๕๒ 

สงเรื่อง  
รองทุกข รองเรียน 

เอกสารแนบ ๑ 



แผนผังการดําเนินการตอเร่ือง รองทุกข รองเรียน ของ กอ.รมน. 
 

 

 

ผูบังคับบัญชา กอ.รมน. 

สํานักจเร กอ.รมน. หนวยงานใน กอ.รมน.             

ท่ีรับผิดชอบ 

(๑) 

      เรื่อง  รองทุกข  รองเรียน          

ท่ีเกี่ยวของ การปกครอง / การ

รั กษาวิ นั ย  /  ก า รพิ จ า รณา

ความ ผิดของ บุคลากร  และ

กฎหมาย 

 

 

เรื่อง รองทุกข รองเรียน          

ตอ กอ.รมน. (ทุกเรื่อง) 

(๒) 

       เรื่ อง  รอง ทุกข  รอง เรียน          

ท่ี ผู ร อ ง ยื่ น ต อ ห น ว ย ง า น ใ น         

กอ.รมน. โดยตรง 

สบค.กอ.รมน. 

หนวยงานท่ีรับเรื่อง รองทุกข 

รองเรียน ของ กอ.รมน. 

ผูรองทุกข  รองเรียน  

หมายเหตุ   ทางเดินเอกสาร / การรับเรื่อง รองทุกข รองเรียน 

    ทางเดินเอกสาร / การรายงานหรือการช้ีแจงเรื่อง รองทุกข รองเรียน 

  

สงเรื่อง (๒) 
รองทุกข รองเรียน 

( สงสําเนา) ( สงสําเนา) 

เอกสารอางอิง 

๑. หนังสือ สนย.กอ.รมน. ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๕๑๐๓/๑๔๒๓ ลง ๕ ต.ค. ๖๐ เรื่องขออนุมัติอัตราเฉพาะกิจ หนวยตามแผนงานประจําป ๒๕๖๑ และปรับแกอัตราเฉพาะกิจ 

๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค.๕๒ 

สงเรื่อง (๑)  
รองทุกข รองเรียน 

เฉพาะเรื่องท่ีจะมีผลกระทบตอ กอ.รมน. อยางย่ิง 

เอกสารแนบ ๒ 



 

ภาคผนวก 
 

ผนวก ก ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วาดวย

การตรวจการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ผนวก ข หัวขอการตรวจการปฏิบัติราชการ ของกองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

  

 
- ราง - 

 
  

 
ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

วาดวยการตรวจการปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

................................................................................................ 
   

โดยท่ี การตรวจการปฏิบัติราชการเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่ง ในการบริหารราชการใน       
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของ
สวนงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนไปตามเปาหมายและสอดคลองกับ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วาดวย   
การตรวจการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาขอความในระเบียบ คําส่ัง และคําช้ีแจงอื่นใด ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชขอความในระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑ “การตรวจ” หมายความวา การตรวจการปฏิบัติราชการ โดยการติดตามผล เรงรัด 
แนะนํา สืบสวน สอบสวน เสนอแนะ ติดตอประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือดําเนินการอื่นใด  
  ๔.๒ “ชุดตรวจ” หมายความวา คณะผูตรวจการปฏิบัติราชการในกองอํานวยการรักษา  
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบดวยหัวหนาชุดตรวจและผูตรวจ ท่ีไดรับการแตงต้ังเปนชุดตรวจ
จากผูมีอํานาจตามระเบียบนี้ 
  ๔.๓ “หัวหนาชุดตรวจ” หมายความวา  จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร รองจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผูชวยจเร กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ท่ีปรึกษาสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
หรือผูท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ท่ีไดรับการแตงต้ังเปนหัวหนาชุด
ตรวจ 
  ๔.๔ “ผูตรวจ” หมายความวา  หัวหนาชุดตรวจ และผูท่ีปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่ีไดรับการแตงต้ังเปนผูตรวจ 
  ๔.๕  “หนวยรับตรวจ” หมายความวา สวนงานท่ีข้ึนตรง กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ท่ีเปนหนวยรับตรวจ 

ผนวก ก 



 
 

  ๔.๖ “ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนงาน และ/หรือ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน     
การปฏิบัติราชการของหนวยรับตรวจ 
  ๔.๗ “สวนงาน” หมายความวา สวนงานท่ีข้ึนตรง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 
  ๔.๘ “หัวหนาสวนงาน” หมายความวา หัวหนาสวนงานท่ีข้ึนตรง กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ขอ ๕ ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
และใหมีอํานาจกําหนดรายละเอียดปลีกยอยได 

 
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงคของการตรวจ 

 ขอ ๖ การตรวจ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
๖.๑ เพื่อตรวจการปฏิบัติตามแผนงานประจําปและงานอื่น ๆ ของกองอํานวยการรักษา   

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเชิงการตรวจปองกันมิใหมีการปฏิบัติท่ีผิดพลาด หรือไมถูกตองตาม            
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังท่ีเกี่ยวของ 

๖.๒ เพื่อช้ีแจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับสวนงานและเจาหนาท่ีในกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการ ตามนโยบายของ                    
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

๖.๓ เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุมคาในการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการของสวนงาน  

๖.๔ เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาท่ีในกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เจาหนาท่ีของรัฐ และประชาชน 

๖.๕ เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณในพื้นท่ี 
 
 

หมวด ๒ 
การตรวจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขต 

 ขอ ๗ การตรวจ แบงเปน ๒ กรณี คือ 
  ๗.๑ การตรวจท่ัวไป   ไดแก  การตรวจตาม  แผน แผนงาน  งาน และโครงการ                   
ตามยุทธศาสตรกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และนโยบายการปฏิบัติงานประจําป 
ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
  ๗.๒ การตรวจพิเศษ  ไดแก  

๗.๒.๑ เรื่องท่ี จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณา
แลวเห็นวามีความสําคัญและไมสามารถจัดไวในการตรวจท่ัวไปได 

๗.๒.๒ การตรวจตามนโยบายหรือคําส่ังของ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร หรือผูบังคับบัญชาในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 



 
 

 ขอ ๘ อํานาจในการส่ังตรวจ 
  ๘.๑ จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจในการ                 
ส่ังตรวจ ตามขอ ๗.๑ ในฐานะผูสอดสองดูแลแทน ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
  ๘.๒ หัวหนาสวนงาน มีอํานาจส่ังการตรวจหนวยงานในบังคับบัญชาของตน ตามขอ ๗.๑ 
และดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ี 

ขอ ๙ การงดการตรวจ 
  ๙.๑ หนวยรับตรวจอาจของดการตรวจ เมื่อประสบภัยซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือจากสาเหตุอื่น 
ๆ จนเปนเหตุใหไมสามารถรับการตรวจได โดยเปนอํานาจของผูส่ังตรวจ ตามขอ ๘ ท่ีจะพิจารณาอนุมัติ 
  ๙.๒ ในกรณีจําเปน จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจ    
ส่ังงดการตรวจได 

ขอ ๑๐ ผูตรวจ มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
๑๐.๑ ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศท่ีเกี่ยวของ และคําส่ังของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๑๐.๒ ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ใน

ระหวางการตรวจไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือประโยชนของประชาชน
อยางรายแรง และเมื่อไดส่ังการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาโดยดวน 

๑๐.๓ ส่ังเปนลายลักษณอักษรใหสวนงาน และเจาหนาท่ี ช้ีแจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร 
และหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา 

๑๐.๔ สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการรองเรียน 
หรือมีเหตุอันสมควรโดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแกไขปญหาหรืออุปสรรค
ของสวนงานหรือเจาหนาท่ี 

๑๐.๕ เรียกประชุมเจาหนาท่ีของสวนงาน เปนลายลักษณอักษร เพื่อช้ีแจง แนะนํา หรือ
ปรึกษาหารือรวมกัน 

 ขอ ๑๑ การแจงหนวยรับตรวจ 
  ผูมีอํานาจในการส่ังตรวจ ตามขอ ๘ แจงเรื่องและกําหนดเวลาในการตรวจ และคําขอตาง ๆ 
ท่ีจําเปนตอการอํานวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ีเห็นวามีความสําคัญ ดังนี้ 
  ๑๑.๑ การตรวจท่ัวไป  แจงใหหนวยรับตรวจทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน  
  ๑๑.๒ การตรวจพิเศษ แจงใหหนวยรับตรวจทราบลวงหนา ในกรณีจําเปนเรงดวนอาจให
หัวหนาชุดตรวจแจงตอผูรับตรวจทางเครื่องมือส่ือสารโดยเร็วกอนการตรวจ 

 ขอ ๑๒ การขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการอื่นชวยการตรวจ 
  ในกรณีท่ีจําเปนตองขอรับการสนับสนุนเจาหนาท่ีจากสวนราชการใดชวยการตรวจ ใหสํานักจเร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือสวนงานท่ีมีความประสงคขอรับการสนับสนุน 
ติดตอโดยตรงกับสวนราชการนั้น โดยใชงบประมาณของสวนงานท่ีขอรับการสนับสนุน 

ขอ ๑๓ ผูรับตรวจมีหนาท่ี ดังนี้ 
๑๓.๑ อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจในการเขาไปในสถานท่ีปฏิบัติงาน

หรือสถานท่ีรับตรวจ  
๑๓.๒ จัดเตรียมเจาหนาท่ี เอกสารหลักฐาน และสถานท่ี ท่ีเกี่ยวของใหครบถวน 



 
 

๑๓.๓ ช้ีแจงและตอบขอซักถาม พรอมท้ังหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจ 
๑๓.๔ ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีผูตรวจไดส่ังการในระหวางการตรวจไวกอน 

หากไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีผูตรวจส่ังการ ใหช้ีแจงขอขัดของพรอมเหตุผลใหผูตรวจทราบ 
๑๓.๕ ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีผูตรวจรองขอ 

 ขอ ๑๔ ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองสํารวจ หรือตรวจสอบขอเท็จจริง เพิ่มเติม ให  จเร                
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจส่ังการเปนลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชา
ของหนวยรับตรวจ สอบสวนขอเท็จจริงและหากผลการสอบสวนปรากฏความบกพรองของผูใดใหพิจารณา
ลงโทษตามกฎหมาย แลวใหรายงานใหผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผาน จเร กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีส่ังการ 
 ขอ ๑๕ ในกรณีการดําเนินการ ตามขอ ๑๔ ไมเปนไปตามท่ีกําหนด หรือยังไมมีความชัดเจน หรือมี
ความจําเปนตองสอบสวนเพิ่มเติม ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจส่ัง
เปนลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจสอบสวนเพิ่มเติม หรือใหชุดตรวจเขาดําเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติม  
 ขอ ๑๖ การตรวจตามขอ ๗.๑ มีขอบเขตการตรวจตามแผนการตรวจการปฏิบัติราชการประจําปของ 
สํานักจเร กองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 
  

หมวด ๓ 
การรายงานและการดําเนินการตอผลการตรวจ 

 ขอ ๑๗  การรายงานผลการตรวจ จัดทําข้ึนดวยความมุงหมายท่ีจะใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ       
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑๗.๑ สถานภาพของหนวยรับตรวจ เชน สถานภาพของขวัญและวินัย สถานภาพความ
พรอมในการปฏิบัติราชการ เปนตน 
  ๑๗.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 

๑๗.๓ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๗.๔ ปญหา ขอขัดของ ขอบกพรอง และขอเสนอแนะ 
  ๑๗.๕ เรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามนโยบาย หรือคําส่ัง ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร  

 ขอ ๑๘  การรายงานผลการตรวจ 
๑๘.๑ ใหผูตรวจรายงานผลการตรวจโดยตรงตอผูมีอํานาจในการส่ังตรวจ ตามแบบและ

วิธีการท่ี สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด 
๑๘.๒ ในกรณีท่ีหัวหนาสวนงานเปนผูส่ังตรวจ ใหสวนงานนั้น ๆ รายงานผลการตรวจให   

จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบดวย  

 ขอ ๑๙  การดําเนินการตอผลการตรวจ 
  ๑๙.๑ ใหผูส่ังตรวจ พิจารณาส่ังการใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองจากผลการตรวจ 



 
 

                  ๑๙.๒ ใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองโดยเร็ว แลวรายงานผลการแกไขให หนวยบังคับบัญชา 
และจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง   
ผลการตรวจ 
  ๑๙.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาตาม ขอ ๑๙.๒ แลว หากยังไมไดรับรายงานผลการแกไขให      
จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แจงหนวยบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจเหนือข้ึน
ไปช้ันหนึ่ง ทราบ  
  ๑๙.๔ ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สรุปผลการตรวจ    
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และเสนอรายงานตอผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เปนประจําทุกรอบ ๖ เดือน เพื่อเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการบุคลากร 
 
 

หมวด ๔ 
คุณธรรมและจริยธรรม 

 ขอ ๒๐ ผูตรวจ ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสํานึกในหนาท่ี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรักษาและ
สงเสริมไวซึ่งเกียรติคุณ ความเล่ือมใสศรัทธาของขาราชการและประชาชน จึงใหถือและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบธรรมเนียมของทางราชการ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนด 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๓๑     มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     พลเอก ประยุทธ   จันทรโอชา 

              (ประยุทธ   จันทรโอชา) 
                           ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หัวขอการตรวจการปฏิบตัิราชการ ของ                                                 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
การตรวจการปฏิบัติราชการในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุงเนน        

การตรวจในภาพรวมท้ังระบบ มีรายละเอียดหัวขอการตรวจ ดังนี้ 

๑. ปจจัยการบริหาร 

๑.๑ ดานกําลังพล 

  ๑.๑.๑ การบรรจุกําลังพลตามอัตรา 

   ๑.๑.๑.๑ ถูกตองตามอัตรา 

   ๑.๑.๑.๒ ครบถวนและสามารถปฏิบัติงานไดจริง 

  ๑.๑.๒ สิทธิและสวัสดิการของกําลังพล 

   ๑.๑.๒.๑ มีความเหมาะสม เพียงพอ และครบถวน 

   ๑.๑.๒.๒ การไดรับสิทธิตามระยะเวลา 

๑.๒ ดานงบประมาณและการเงิน 

  ๑.๒.๑ ความเพียงพอ และเหมาะสม 

๑.๒.๑.๑ จํานวนงบประมาณท่ีไดรับ 

๑.๒.๑.๒ การใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงค 

  ๑.๒.๒ การบริหารจัดการงบประมาณ 

   ๑.๒.๒.๑ จํานวนเจาหนาท่ีการเงิน และงบประมาณ 

   ๑.๒.๒.๒ การจัดสรรงบประมาณใหทุกสวนอยางเหมาะสม 

   ๑.๒.๒.๓ การใชจายเงินตรงตามแผนงานงบประมาณท่ีไดวางแผนไว 

๑.๓ ดานการจัดการ 

  ๑.๓.๑ การวางแผน 

   ๑.๓.๑.๑ แผนงาน/โครงการมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวช้ีวัดท่ี

สอดคลองกับแผนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของ กอ.รมน. 

   ๑.๓.๑.๒ การบูรณาการและกําหนดผูรับผิดชอบในแผน/โครงการ โดยแนชัด 

   ๑.๓.๑.๓ การทบทวนและปรับแผนใหเหมาะสมอยูเสมอ 

  ๑.๓.๒ การจัดองคกร 

   ๑.๓.๒.๑ การจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อบูรณาการงานใหสําเร็จตามเปาหมาย 

   ๑.๓.๒.๒ การนําขบวนการประชารัฐซึ่งประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน เขามาแกไขปญหาในพื้นท่ี 

ผนวก ข 



 
 

  ๑.๓.๓ การนําและจูงใจ 

   ๑.๓.๓.๑ การมีภาวะผูนําท่ีดีของผูบังคับบัญชา 

   ๑.๓.๓.๒ การจูงใจผูใตบังคับบัญชาท่ีดี เพื่อนําไปสูความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติ

ภารกิจจนลุลวง 

  ๑.๓.๔ การติดตามและประเมินผล 

   ๑.๓.๔.๑ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเกิดการตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงานดวยตนเอง 

   ๑.๓.๔.๒ การติดตามและประเมินสถานการณในพื้นท่ีเพื่อกําหนดและวางแผน

ปองกัน เชน การต้ังศูนยติดตามสถานการณ (war room) การประชุมทางไกล เปนตน 

๑.๔ สถานท่ีและสิ่งอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

  ๑.๔.๑ พื้นท่ีเพียงพอและเปนระเบียบเรียบรอย 

   ๑.๔.๑.๑ สถานท่ีทํางานมีพื้นท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๔.๑.๒ การจัดระเบียบ ๕ ส 

  ๑.๔.๒ ความสะดวกในการติดตอและประสานงาน 

   ๑.๔.๒.๑ สถานท่ีมีชองทางการติดตอท่ีสะดวกตอการประสานงานและรองทุกข 

รองเรียนของประชาชน 

   ๑.๔.๒.๒ มีสถานท่ีอยางเพียงพอสําหรับการประชุมประสานงาน และบูรณาการงาน

รวมกัน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

  ๑.๔.๓ การจัดใหมีระบบสารสนเทศ 

   ๑.๔.๓.๑ Hardware Software และ Peopleware มีความพรอมและเหมาะสม 

   ๑.๔.๓.๒ การจัดใหมีระบบฐานขอมูล 

   ๑.๔.๓.๓ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาขอมูล 

   ๑.๔.๓.๔ การมีศูนยติดตามสถานการณพรอมระบบคอมพิวเตอร สามารถติดตอ 

ควบคุม และส่ังการระยะไกลได 

๒. กระบวนการปฏิบัติงาน 

๒.๑ การเตรียมการและวางแผน 

  ๒.๑.๑ การวิเคราะหและประเมินแนวโนมภัยความมั่นคงในพื้นท่ี 

   ๒.๑.๑.๑ การรวบรวมขอมูล ขาวสาร และขาวกรองดานความมั่นคง รวมท้ังการขาว

ภาคประชาชน 

   ๒.๑.๑.๒ การตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะห และประมวลการคาดการณแนวโนม

ของภัยความมั่นคง 

   ๒.๑.๑.๓ การจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการแกไขปญหา 



 
 

  ๒.๑.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

   ๒.๑.๒.๑ การประชุมแบบบูรณาการ จัดทําแผนกับทุกภาคสวน 

   ๒.๑.๒.๒ กําหนดความรับผิดชอบในรูปแบบคณะกรรมการ 

๒.๒ การปฏิบัติงาน  

      การปฏิบัติงาน : งานแตละงานจะตองกําหนด   

                               - วัตถุประสงคและเปาหมาย 

    - การดําเนินการ 

    - ผลการปฏิบัติ 

     การปฏิบัติงาน : แบงตามภารกิจกลุมงาน ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ ภารกิจกลุมงานเสริมสรางความมั่นคงของรัฐ 

   ๒.๒.๑.๑ งานเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก 

   ๒.๒.๑.๒ งานปรองดองสมานฉันท 

   ๒.๒.๑.๓ งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๒.๒.๒ ภารกิจกลุมงานเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม 

   ๒.๒.๒.๑ งานปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด 

   ๒.๒.๒.๒ งานปองกนัและแกไขปญหาแรงงานตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมือง และการคามนุษย 

   ๒.๒.๒.๓ งานจัดระเบียบสังคม 

  ๒.๒.๓ ภารกิจกลุมงานเสริมสรางความมั่นคงแบบพิเศษ 

   ๒.๒.๓.๑ งานปองกนัและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 

   ๒.๒.๓.๒ งานปองกนัและแกไขภัยคุกคามขามพรมแดน 

   ๒.๒.๓.๓ งานเสริมสรางเสถียรภาพดานไซเบอร 

  ๒.๒.๔ ภารกิจกลุมงานเสริมสรางความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม พลังงาน และอาหาร 

   ๒.๒.๔.๑ งานเสริมสรางความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติ 

   ๒.๒.๔.๒ งานเสริมสรางความมั่นคงดานส่ิงแวดลอม พลังงาน และอาหาร 

  ๒.๒.๕ ภารกิจกลุมงานเสริมสรางความมั่นคงเฉพาะพื้นท่ี 

   ๒.๒.๕.๑ งานเสริมสรางความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต 

   ๒.๒.๕.๒ งานบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

  ๒.๒.๖ กลุมงานตามนโยบาย คสช. (ถามี) 

  ๒.๒.๗ กลุมงานตามนโยบายรัฐบาล (ถามี) 

๒.๓ การติดตามและกํากับดูแล 

  ๒.๓.๑ การรายงานประจําวัน 

  ๒.๓.๒ การประชุมประจําเดือนเฉพาะงานดาน กอ.รมน. 

  ๒.๓.๓ ความรวดเร็วในการแกไขปญหาผาน ศบข. และ vedio conference 

 



 
 

๒.๔ การประเมินผล 

  ๒.๔.๑ การประเมินรอบ ๖ เดือน 

๒.๔.๒ การประเมินรอบ ๑๒ เดือน 

๒.๔.๓ ผลเปรียบเทียบระหวางปกอนและในปนี้ 

๒.๕ การยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

  ๒.๕.๑ หลักประสิทธิผล 

  ๒.๕.๒ หลักประสิทธิภาพ 

  ๒.๕.๓ หลักการตอบสนอง 

  ๒.๕.๔ หลักความรับผิดชอบ 

  ๒.๕.๕ หลักความโปรงใส 

  ๒.๕.๖ หลักการมีสวนรวม 

  ๒.๕.๗ หลักการกระจายอํานาจ 

  ๒.๕.๘ หลักนิติธรรม 

  ๒.๕.๙ หลักความเสมอภาค 

  ๒.๕.๑๐ หลักมุงเนนฉันทามติ 

๒.๖ การแกไขปญหาในพื้นท่ี 

  ๒.๖.๑ ใชศูนยดํารงธรรมแกปญหาข้ันตน 

  ๒.๖.๒ ใชกระบวนการประชารัฐ ซึ่งประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขา

มาคล่ีคลายปญหา 

๒.๗ การบริหารจัดการมวลชนในพื้นท่ี 

๒.๗.๑ การบูรณาการและจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและยั่งยืน 

๒.๗.๒ กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 

๒.๗.๓ การจัดแบงกลุมมวลชนใหครอบคลุม 

๒.๗.๔ การจัดทําฐานขอมูลดานมวลชน 

๒.๗.๕ การกําหนดผูรับผิดชอบดานมวลชนโดยแนชัด 

๒.๗.๖ การติดตามและกํากับดูแลมวลชนใหทันสมัยและเกิดความตอเนื่อง 

๓. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๓.๑ ประสิทธิผล 

  ๓.๑.๑ ผลลัพธของผลงานตรงตามวัตถุประสงคของแผนงานและโครงการ 

๓.๑.๒ ผลงานสอดคลองตามยุทธศาสตรและแผนงาน 

๓.๒ ประสิทธิภาพ 

  ๓.๒.๑ ความสัมพันธท่ีเหมาะสมระหวางทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตของงาน 

๓.๒.๒ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 



 
 

๓.๓ ความคุมคา 

  ๓.๓.๑ การใชงบประมาณเหมาะสมกับงานท่ีไดรับ 

๓.๓.๒ ผลงานมีความครบถวน สมบูรณ และสอดคลองกับทรัพยากรท่ีใช 

๓.๔ ผลการตรวจของ กลุมตรวจสอบภายใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ๓.๔.๑ ผลการตรวจปกอน 

  ๓.๔.๒ ผลการตรวจปนี้ 

  ๓.๔.๓ ผลการแกไขขอปญหา 

๓.๕ ผลการตรวจของ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 

  ๓.๕.๑ ผลการตรวจปกอน 

  ๓.๕.๒ ผลการตรวจปนี้ 

  ๓.๕.๓ ผลการแกไขขอปญหา 

๓.๖ ผลการประเมินโดย สํานักนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 

  ๓.๖.๑ ผลการตรวจปกอน 

  ๓.๖.๒ ผลการตรวจปนี้ 

  ๓.๖.๓ ผลการแกไขขอปญหา 

๓.๗ การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นท่ี 

  ๓.๗.๑ การปองกันกอนท่ีจะเกิดเหตุการณ 

  ๓.๗.๒ การแกไขสถานการณในขณะเกิดความไมสงบเรียบรอย 

  ๓.๗.๓ ผลของการปฏิบัติ 

๓.๘ สถิติการกระทําความผิดของกําลังพล 

  ๓.๘.๑ ยอดผูกระทําความผิดปกอน 

  ๓.๘.๒ ยอดผูกระทําความผิดปนี้ 

  ๓.๘.๓ เปรียบเทียบยอดผูกระทําความผิดเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

๓.๙ การดําเนินงานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

  ๓.๙.๑ ผลสํารวจความพึงพอใจ 

  ๓.๙.๒ ความรวดเร็วในการเขาไปแกไขปญหา 

  ๓.๙.๓ ผลของการแกไขปญหา 
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