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ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
วาดวยการตรวจการปฏิบัติราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
................................................................................................
โดยที่ การตรวจการปฏิบัติร าชการเปน มาตรการสํา คัญ ประการหนึ่ง ในการบริห ารราชการใน
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่จะทําใหการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัตภิ ารกิจของ
สวนงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนไปตามเปาหมายและสอดคลองกั บ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู อํา นวยการรั ก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจั ก รโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วาดวย
การตรวจการปฏิบัตริ าชการ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอความในระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใด ของกองอํานวยการรักษาความมั่น คง
ภายในราชอาณาจักรซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชขอความในระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “การตรวจ” หมายความวา การตรวจการปฏิ บัติ ราชการ โดยการติ ดตามผล เรง รัด
แนะนํา สืบสวน สอบสวน เสนอแนะ ติดตอประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือดําเนินการอื่นใด
๔.๒ “ชุดตรวจ” หมายความวา คณะผูตรวจการปฏิบัติราชการในกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบดวยหัวหนาชุดตรวจ และผูตรวจที่ไดรับการแตงตั้งเปนชุดตรวจจากผูมี
อํานาจตามระเบียบนี้
๔.๓ “หั ว หน า ชุ ด ตรวจ” หมายความว า จเร กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร รองจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผูชวยจเร กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ปรึกษาสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หรือผูที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ไ ดรับการแตงตั้งเปนหัวหนา
ชุดตรวจ
๔.๔ “ผูตรวจ” หมายความวา หัวหนาชุดตรวจ และผูที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจ
๔.๕ “หนวยรับตรวจ” หมายความวา สวนงานที่ขึ้น ตรงกองอํานวยการรักษาความมั่น คง
ภายในราชอาณาจักร ที่เปนหนวยรับตรวจ
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๔.๖ “ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนงาน และ/หรือ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของหนวยรับตรวจ
๔.๗ “สวนงาน” หมายความวา สวนงานที่ขึ้น ตรง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
๔.๘ “หัวหนาสวนงาน” หมายความวา หัวหนาสวนงานที่ขึ้นตรง กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
ขอ ๕ ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจกําหนดรายละเอียดปลีกยอยได
หมวด ๑
วัตถุประสงคของการตรวจ
ขอ ๖ การตรวจ มีวัตถุประสงค ดังนี้
๖.๑ เพื่ อ ตรวจการปฏิ บัติต ามแผนงานประจํ าป และงานอื่ น ๆ ของกองอํานวยการรัก ษา
ความมั่น คงภายในราชอาณาจั กร ในเชิง การตรวจป องกั นมิ ให มี การปฏิ บั ติที่ ผิด พลาด หรื อไมถู กต องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
๖.๒ เพื่อชี้แจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับสวนงานและเจาหนาที่ในกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการ ตามนโยบาย
ของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๖.๓ เพื่ อ ติ ด ตามความก า วหน า ป ญ หา และอุ ป สรรค รวมทั้ ง ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และความคุมคาในการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการของสวนงาน
๖.๔ เพื่ อ สดั บ ตรั บ ฟ ง ทุ ก ข สุ ข ความคิ ด เห็ น และความต อ งการ ของเจ า หน า ที่ ในกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน
๖.๕ เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณในพื้นที่
หมวด ๒
การตรวจ อํานาจ และขอบเขต
ขอ ๗ การตรวจ แบงเปน ๒ กรณี คือ
๗.๑ การตรวจทั่วไป ไดแก การตรวจตาม แผน แผนงาน งาน และโครงการ ตามยุทธศาสตร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และนโยบายการปฏิบัติงานประจําป ของผูอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๗.๒ การตรวจพิเศษ ไดแก
๗.๒.๑ เรื่องที่ จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณา
แลวเห็นวามีความสําคัญและไมสามารถจัดไวในการตรวจทั่วไปได
๗.๒.๒ การตรวจตามนโยบายหรือคําสั่งของ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร หรือผูบังคับบัญชาในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ขอ ๘ อํานาจในการสั่งตรวจ
๘.๑ จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจในการ สั่ง ตรวจ
ตามขอ ๗.๑ ในฐานะผูสอดสองดูแลแทน ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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๘.๒ หัวหนาสวนงาน มีอํานาจสั่งการตรวจหนวยงานในบัง คับบัญ ชาของตน ตามขอ ๗.๑
และดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่
ขอ ๙ การงดการตรวจ
๙.๑ หนวยรับตรวจอาจของดการตรวจ เมื่อประสบภัยซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือจากสาเหตุอื่น ๆ
จนเปนเหตุใหไมสามารถรับการตรวจได โดยเปนอํานาจของผูสั่งตรวจ ตามขอ ๘ ที่จะพิจารณาอนุมัติ
๙.๒ ในกรณีจําเปน จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจสั่งงด
การตรวจได
ขอ ๑๐ ผูตรวจ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑๐.๑ สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่เกี่ยวของ และคําสั่งของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑๐.๒ สั่ง เป น ลายลั กษณ อัก ษรให ผูรับ ตรวจปฏิบั ติ หรือ งดเวน การปฏิบั ติ ในเรื่อ งใด ๆ ใน
ระหวางการตรวจไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือประโยชนของประชาชน
อยางรายแรง และเมื่อไดสั่งการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาโดยดวน
๑๐.๓ สั่งเปนลายลักษณอักษรใหสวนงาน และเจาหนาที่ ชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา
๑๐.๔ สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการรองเรียน
หรือมีเหตุอันสมควรโดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแกไขปญหาหรืออุปสรรค
ของสวนงานหรือเจาหนาที่
๑๐.๕ เรียกประชุ มเจาหนาที่ข องสวนงาน เปนลายลัก ษณ อักษร เพื่อ ชี้แจง แนะนํา หรือ
ปรึกษาหารือรวมกัน
ขอ ๑๑ การแจงหนวยรับตรวจ
ผูมีอํานาจในการสั่งตรวจ ตามขอ ๘ แจงเรื่องและกําหนดเวลาในการตรวจ และคําขอตาง ๆ
ที่จําเปนตอการอํานวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นวามีความสําคัญ ดังนี้
๑๑.๑ การตรวจทั่วไป แจงใหหนวยรับตรวจทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
๑๑.๒ การตรวจพิเศษ แจง ใหหนวยรับตรวจทราบลวงหนา ในกรณี จําเปนเรงดวนอาจให
หัวหนาชุดตรวจแจงตอผูรับตรวจทางเครื่องมือสื่อสารโดยเร็วกอนการตรวจ
ขอ ๑๒ การขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการอื่นชวยการตรวจ
ในกรณีที่จําเปนตองขอรับการสนับสนุนเจาหนาที่จากสวนราชการใดชวยการตรวจ ใหสํานักจเร
กองอํานวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร หรือสวนงานที่มีความประสงคขอรับการสนับ สนุ น
ติดตอโดยตรงกับสวนราชการนั้น โดยใชงบประมาณของสวนงานที่ขอรับการสนับสนุน
ขอ ๑๓ ผูรับตรวจมีหนาที่ ดังนี้
๑๓.๑ อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจในการเขาไปในสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือสถานที่รับตรวจ
๑๓.๒ จัดเตรียมเจาหนาที่ เอกสารหลักฐาน และสถานที่ ที่เกี่ยวของใหครบถวน
๑๓.๓ ชี้แจงและตอบขอซักถาม พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจ
๑๓.๔ ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผูตรวจไดสั่ง การในระหวางการตรวจไวกอน
หากไมสามารถดําเนินการไดตามที่ผูตรวจสั่งการ ใหชี้แจงขอขัดของพรอมเหตุผลใหผูตรวจทราบ
๑๓.๕ ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ผูตรวจรองขอ
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ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองสํารวจ หรือตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม ให จเร กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจสั่งการเปนลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจ
สอบสวนขอเท็จจริง และหากผลการสอบสวนปรากฏความบกพรองของผูใดใหพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย
แลวใหรายงานใหผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผาน จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร) ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สั่งการ
ขอ ๑๕ ในกรณีการดําเนินการ ตามขอ ๑๔ ไมเปนไปตามที่กําหนด หรือยังไมมีความชัดเจน หรือ มี
ความจําเปนตองสอบสวนเพิ่มเติม ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจสั่ง
เปน ลายลักษณ อักษรให ผูบัง คับบัญ ชาของหนวยรับ ตรวจสอบสวนเพิ่มเติม หรือใหชุดตรวจเขาดํ าเนิ น การ
สอบสวนเพิ่มเติม
ขอ ๑๖ การตรวจตามขอ ๗.๑ มีขอบเขตการตรวจตามแผนการตรวจการปฏิบัติราชการประจําปของ
สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หมวด ๓
การรายงานและการดําเนินการตอผลการตรวจ
ขอ ๑๗ การรายงานผลการตรวจ จัดทําขึ้นดวยความมุงหมายที่จะใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบในเรื่อง
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 ที่เกี่ยวของ ตามนโยบาย หรือคําสั่ง ของผูอํานวยการรักษาความมั่น คง
ภายในราชอาณาจักร
ขอ ๑๘ การรายงานผลการตรวจ
๑๘.๑ ให ผูต รวจรายงานผลการตรวจโดยตรงตอผู มีอํานาจในการสั่ง ตรวจ ตามแบบและ
วิธีการที่ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กําหนด
๑๘.๒ ในกรณีที่หัวหนาสวนงานเปนผูสั่งตรวจ ใหสวนงานนั้น ๆ รายงานผลการตรวจให จเร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบดวย
ขอ ๑๙ การดําเนินการตอผลการตรวจ
๑๙.๑ ใหผูสั่งตรวจ พิจารณาสั่งการใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองจากผลการตรวจ
๑๙.๒ ใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองโดยเร็ว แลวรายงานผลการแกไขใหหนวยบังคับ
บัญชา และจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการตรวจ
๑๙.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาตาม ขอ ๑๙.๒ แลว หากยังไมไดรับรายงานผลการแกไขให จเร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แจงหนวยบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจเหนือขึ้นไป
ชั้นหนึ่งทราบ

๕

๑๙.๔ ให จเร กองอํ านวยการรัก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร สรุป ผลการตรวจ
การปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ และเสนอรายงานต อ ผู อํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร เปนประจําทุกรอบ ๖ เดือน เพื่อเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการบุคลากร
หมวด ๔
คุณธรรมและจริยธรรม
ขอ ๒๐ ผูตรวจ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสํานึกในหนาที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรักษาและ
สงเสริมไวซึ่งเกียรติคุณ ความเลื่อมใสศรัทธาของขาราชการและประชาชน จึงใหถือและปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบธรรมเนียมของทางราชการ และมาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริยธรรมที่สํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนด
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก
(ประยุทธ จันทรโอชา)
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

บทที่ ๑
บทนํา
๑.ประวัติความเปนมา

๑.๑ ประวัติความเปนมางานดานกิจการจเร
กิจการจเรเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โดยพระองคทรงจัดตั้ง “จเรทัพบก” ขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๔๔๖ (รศ.๑๑๒) และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร รับตําแหนง “จเรทัพบก”
มีหนาที่เปนผูตรวจและแนะนําตักเตือน กรมและกองทหารทั่วไป ใหกระทําตามระเบียบซึ่งกรมยุทธนาธิการได
ออกไว ทั้งดําริการแกไขเพิ่มเติมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทรงเห็นวายังบกพรองอยู ในกรมและกองทหารทั่วไป และ
ทรงดํ า รงตํ าแหน ง นี้ม าตลอดมาจนเสด็จ เถลิ ง ถวั ลย ร าชสมบั ติ เฉลิ ม พระปรมาภิ ไ ธยว า พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงนับไดวาทรงเปน “จเรทัพบกพระองคแรก” และนับได
วาพระองคทานเปนตนกําเนิดของกิจการจเร สืบมาตราบจนทุกวันนี้
เมื่อ ๖ เมษายน ๒๔๕๑ (รศ.๑๒๗) กรมยุทธนาธิการไดจัดตั้งจเรเหลาตางๆ เพิ่มขึ้นอีก ๕ เหลา
คือ แผนกจเรทหารราบ, แผนกจเรทหารมา, แผนกจเรทหารปนใหญ, แผนกจเรทหารชาง และแผนกจเรพัสดุ
มีหนาที่ตรวจกิจการในเหลาของตนโดยเฉพาะ โดยกําหนดใหจเรทัพบกเปนหัวหนาใน กรมยุทธนาธิการ ขึ้น
ตรงตอผูบัญชาการกรมยุทธนาธิการ แลวใหเรียกชื่อเปนสวนรวมวา “จเรทัพบก” มีหนาที่ตรวจราชการทหาร
ทั่วไปในแบบธรรมเนียมทหาร, การปกครองกรมและกองทหาร, การรักษาการณและการรักษาอาวุธสิ่งของ
ตางๆ, การฝกหัดทหารทุกเหลา หรือในการรวมกําลังพล พรอมทั้งการตรวจตระเตรียมสําหรับราชการสนาม,
การแนะนําตักเตือนกรมและกองทหารใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบ ของกรมยุทธนาธิการ การแกไ ข
เพิ่มเติมขอบังคับและการฝกหัดใหราชการของทหารทุกเหลาที่จะใหประสานกันไดดี รวมทั้งมีอํานาจเรียกจเร
ทั้งปวงมาประชุมปรึกษาราชการ ในหนาที่จเรนั้นไดและเปนประธานในที่ประชุม โดยทําหนาที่ตางพระเนตร
พระกรรณของพระมหากษัตริย
ตอมาเมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๕๓ พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
ขึ้นครองราชยสมบัติ ทรงพระนามวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงประกาศยุบเลิก กรมยุทธนาธิการ
และประกาศตั้ง “กระทรวงกลาโหม” ขึ้นแทน โดยยังคงใหจเรทัพบกขึ้นตรงตอเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
และตอมาไดเปลี่ยนชื่อสํานักงานจเรเหลาตางๆ ดังนี้คือ แผนกจเรทหารบกเปนกรมจเรทหารบก, แผนกจเรทหารมา
เปนกรมจเรทหารมา, แผนกจเรทหารปนใหญเปนกรมจเรทหารปนใหญ, แผนกจเรทหารชางเปนกรมจเรทหารชาง
และแผนกจเรพัสดุเปนกรมจเรทหารพัสดุ
กิจการจเรที่เริ่มมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๔๖ ไดมีวิวัฒนาการตามสถานการณมาอยางตอเนื่อง สามารถ
แบงออกเปน ๔ สมัย คือ
๑. สมัย สมบูร ณาญาสิทธิราชย ชวง พ.ศ.๒๔๔๖ – ๒๔๗๕ ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดมีการ
ปรับปรุงหนาที่และเปลี่ยนชื่อจเรทัพบกเปน “จเรทัพบกและการปนเล็กปนกล” โดยมีหนาที่ ๒ ประเภท คือ

๒

ประเภท ๑ การตรวจราชการในกรมกองทหารทุกๆ แหง ไมจํากัดเหลาหรือชนิดประการใดหมด เพื่อใหทราบ
การที่ทหารทั่วไปตองรักษาหรือกระทําคือยุทธวินัย แบบธรรมเนียมทหาร ระเบียบการปกครอง การฝกหัด
การเตรียมพรอมสําหรับราชการสนามของกรมบัญชาการกองทัพ กองพล (เปนการรวมทหารทุกเหลาทุกชนิด)
และยังมีอํานาจเรียกจเรอื่นๆ ทั้งปวงมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และบงวาจะใหจเรตางๆ ทําการตรวจอยางใด
จึงจะไดผลรวมเปนที่สมัครสมานกัน เพราะความประสงคของราชการยอมมิไดอยูที่จะใหตางเหลาตางชนิดทํา
การไดดีดวยกัน เพื่อทําการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถึงแมวาเหลาใดชนิดใดจะทําการไดดีฉูดฉาดปานใด แตมี
อีกเหลาหนึ่งหรือ อีกชนิดหนึ่ง ทําการไมได หรือทหารตางเหลาตางชนิดกันฉีกกันไปคนละทาง เพราะนึกถึง
แตการของตนเปนใหญนั้น ก็จะไมเปนผลดีเลย คงเปนผลเสียหายอยางยิ่งในราชการสนาม ซึ่งเราจะใชกองทัพ
ทําการรวมกันทั้งกอง หาใชแบงแยกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยไม สวนประเภทที่ ๒ เปนการตรวจ การฝกหัดสั่งสอน
ทหาร การชวยกรมเสนาธิการทหารบกเรียบเรียงแกไ ขตํารา การควบคุมดูแลโรงเรียนทหารแมนปน และได
เปลี่ยนเปนกรมจเรทหารบก เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๙
๒. สมัยประชาธิปไตย ชวง พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๔๘๔ ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดริเริ่มจัดตั้ง กรมจเรทหารบก
ขึ้นใหม เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๗๖ โดยการโอนกิจการจเรเหลาตางๆ มาขึ้นการบังคับบัญชา คือกองบังคับการทหารราบ
เป น แผนกที่ ๑, กองบั ง คั บ การทหารม า เป น แผนกที่ ๒, กองบั ง คั บ การทหารป น ใหญ เ ป น แผนกที่ ๓,
กองบังคับการทหารชางเปนแผนกที่ ๔ และกองบังคับการทหารสื่อสารเปนแผนกที่ ๕ รวมทั้งยังไดจัดตั้งแผนก
ที่ ๖ ขึ้น เพื่อใหมีหนาที่ในกิจการรถรบ และรถสายพาน อีกดวย
๓. สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชวง พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๔ ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดรวมอัตรา
เจาหนาที่ขึ้นใหมเปน “อัตรากองทัพบก ๙๙” โดยมีกรมจเรทหารบกรวมอยูดวย มีการจัดเปน ประกอบดวย
กองบังคับการ, แผนกที่ ๑, แผนกที่ ๒, แผนกที่ ๓, และกรมจเรทหารราบ, กรมจเรทหารมา, กรมจเรทหารปนใหญ,
กรมจเรทหารชาง และกรมจเรทหารสื่อสาร
๔. สมัยชวงตั้งแต ป พ.ศ.๒๔๙๕ เปนตนมา ซึ่งเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๕ กระทรวงกลาโหม
ไดกําหนดใหกรมจเรทหารบกเปนฝายกิจการพิเศษขึ้นตรงตอกองทัพบก มีจเรทหารบกเปนผูบังคับบัญชา
ในอดีตเมื่อแรกทรงจัดตั้งโดยพระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใหมีหนาที่ตรวจและแนะนํา
ตักเตือนกรมและกองทหารทั่วไป ใหกระทําตามระเบียบที่ไ ดออกไว และแกไ ขเพิ่มเติมในสิ่ง ใด สิ่งหนึ่งซึ่ง
ยังบกพรองอยูในกรมและกองทหารทั่วไปตางพระเนตรและพระกรรณ แลวใหรายงานตรงตอผูบัญ ชาการ
กรมยุทธนาธิการ (เปนฝายเสนาธิการประจําตัว) และใหรายงานตรงตอเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ในเวลา
ตอมา (ยังเปน ฝายเสนาธิการประจําตัว) แตกลับถูกจัดใหเปนฝายกิจการพิเศษ ทําหนาที่ตรวจราชการและ
สืบสวนสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหนวยตางๆ ของกองทัพบก สืบสวนสอบสวนและ
พิจารณาเรื่องราวรองทุกข รองเรียนที่เกี่ยวกับราชการหรือทหาร หรือขาราชการกองทัพบก การที่กรมจเรทหารบกได
ทําหนาที่ตรวจราชการทั่วไป ในเรื่องตางๆ เชนในปจจุบัน ซึ่งการทําหนาที่ดังกลาวมีหนวยอื่นที่มีความสามารถ
เฉพาะดานทางเทคนิคและมีความเชี่ยวชาญสูงกวา และยังมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยูแลว ทําให
กรมจเรทหารบกทําหนาที่ไมถูกตองตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม จึง
กลาวไดวากรมจเรทหารบกทําหนาที่ไมถูกตองตามวัตถุประสงคเมื่อแรกเริ่มจัดตั้งที่ให “จเรทัพบก” ตองทํา
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หนาที่ตรวจทุกหนวยในกองทัพบกใหปฏิบัติงาน ตามที่ระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายกําหนด ตลอดจนการเสนอ
ขอแกไขระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายดังกลาว ใหมีความทันสมัย เพื่อใหหนวยตางๆ สามารถปฏิบัติงานตาม
กํา หนดหน า ที่ อยา งถู ก ต อ ง สมบู รณ ประสานสอดคล อ งกั น ซึ่ ง เป นหน า ที่ ช ว ยเหลื อผู บั ง คั บ บั ญ ชาของ
กองทัพบกที่มีความสําคัญยิ่ง เพื่อใหสามารถบริหารจัดการภาระหนาที่ดานความมั่นคงใหบรรลุภารกิจในการ
ปองกันประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรา ๑๙ ที่ใหกองทัพบกมีหนาที่เตรียมกําลังทางบก การปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการเกี่ยวกับการ
ใชกําลังกองทัพบก ตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม โดยมี ผูบัญชาการทหารบกเปน ผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
กองบัญชาการทหารสูง สุด ไดแตงตั้งตําแหนงจเรทหารขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อ มีนาคม ๒๕๓๒
ทําหนาที่เปนฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญชา มีหนาที่พิจารณาเรื่องรองทุกข รองเรียน ตอมาไดรับภารกิจ
ในการตรวจราชการมากขึ้นเชนเดียวกับจเรของเหลาทัพ จึง ไดขอกําลัง พลจากสวนราชการตางๆ มาช วย
ราชการ พรอมกับขอปรับเพิ่มอัตราและไดรับอนุมัติจัดตั้งเปนสํานักงานจเรทหาร เมื่อ ตุลาคม ๒๕๓๒ เปน
หนวยขึ้นตรงสํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด และตามคําสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ ๔๙๖/๓๔ ลง
๒๔ เมษายน ๒๕๓๔ ไดกําหนดอัตราของสํานักงานจเรทหารที่ใชมาจนถึงปจจุบัน โดยสํานักงานจเรทหาร มี
หนาที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน และดําเนินการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และการบริหารราชการ ประเมินคา ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกองบัญชาการทหารสูงสุด
ตลอดจนการสืบสวนสอบสวน และการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข รองเรียน และเรื่องที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย มี
จเรทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ กระทรวงกลาโหมไดมีการเปลี่ยนแปลงสวนราชการภายในกระทรวงให
ทันสมัยมาโดยตลอด ไดมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง จเรทัพบก เปน จเรทหารทั่วไป แตมิไดมีการแตงตั้งบุคคล
เขาดํารงตําแหนงดังกลาว ตอมากระทรวงกลาโหมไดยกเลิกอัตรากรมจเรทหาร และไดกําหนดอัตราตําแหนง
จเรทหารทั่วไป พรอมดวยเจาหนาที่ประจําจเรทหารทั่วไปขึ้น ไวในอัตรากระทรวงกลาโหม และสํานักงาน
เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี โดยให จ เรทหารทั่ ว ไปขึ้ น ตรงต อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม ตามคํ า สั่ ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๕๕/๔๑ เรื่อง กําหนดหนาที่ของจเรทหารทั่วไป ลง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
กําหนดหนาที่ของจเรทหารทั่วไป คือ ใหคําปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการทหารทั่วไปแกรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารราชการ กฎเกณฑ ระเบียบ
คําสั่ง ขอบัง คับ ประกาศกระทรวงกลาโหม และอื่นๆ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และมีความทันสมัย
ตรวจสอบการบริหารราชการทั่วไป และตรวจสอบโครงการ/แผนงานที่มีความสําคัญ ของสวนราชการใน
กระทรวงกลาโหม รวมทั้งตรวจสอบและติดตามเรื่องยาเสพติดในหนวยทหาร และกวดขันการกระทําผิดวินัย
ของทหาร โดยใหรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยตรง
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ไดมีการเปลี่ยนชื่อกรมตํารวจภูธร เปน กรมตํารวจ
และไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางราชการในกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๔๘๑ ใหแกไขมาตรา ๖ การ
แบง สวนราชการบริหารสวนกลาง โดยกําหนดใหมีจเรตํารวจขึ้ นในกรมตํารวจ และไดมีพระราชกฤษฎีกา
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ราชการกรมตํ า รวจ ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๔๙๕ แบ ง ส ว นราชการกรมตํ า รวจ โดยได ย กฐานะ
กองจเรตํารวจ เปนกองบัญ ชาการจเรตํารวจ จนใน พ.ศ.๒๕๐๓ เห็นวากรมตํารวจมีหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอย สมควรแบงทองที่ออกเปนเขตๆ เพื่อใหมีการประสานงานกันและปรับปรุงหนวยงานที่ไมจําเปนออก
เสีย จึงไดยกเลิกกองบัญชาการจเรตํารวจ และจัดตั้งสํานักงานจเรตํารวจขึ้นแทน โดยแบงออกเปน ๔ แผนก
ประกอบดวย แผนก ๑ ตรวจราชการฝายนครบาล, แผนก ๒ ตรวจราชการฝายภูธร, แผนก ๓ ตรวจราชการ
ฝายศึกษา และแผนก ๔ ตรวจราชการหนวยอื่นๆ รวมทั้งสวัสดิการ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๓๔ ไดมีการกําหนด
โครงสรางของสํานักงานจเรตํารวจใหม โดยแบงเปน ก. ฝายอํานวยการ ข. สวนสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง
และ ค. สวนตรวจราชการ และมีหนาที่ตรวจราชการทุกหนวยงาน ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ การตรวจ
สืบสวนและแสวงหาขอเท็จจริง ในเรื่องที่ไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับขาราชการตํารวจและลูกจางทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ตรวจตราใหคําทักทวง แนะนําชี้แจงแกขาราชการหนวยตางๆ เกี่ยวกับวินัยและการปฏิบั ติ
ราชการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ขอบังคับ คําสั่ง และแจงความ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนดไวอยางเครงครัด ตลอดจนปฏิบัติงานพิเศษตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย
สํานักงานจเร (Office of Inspector General) กองทัพบกสหรัฐฯ (ทบ.สหรัฐฯ) จะมีตําแหนง
จเร ถือเปนฝายเสนาธิการประจําตัว หรือที่ปรึกษาประจําตัว ของผูบังคับบัญชาในหนวยนั้นๆ บทบาทของ
สํานักงานจเรภายใตการกํากับของจเรในแตละระดับ มีดวยกัน ๒ ลักษณะ คือ การเปนสวนกํากับดูแลดาน
วิทยาการในรูปแบบของผูตรวจการ (Ombudsmen for their branch of Service) ผาน Inspector General School
ของแตละเหลาทัพ และการเปนหนวยงานที่ลงไปกํากับหนวยปฏิบัติงานใหดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเปนหลักประกันในการดํารงสภาพความพรอมรบ นอกจากนี้หนวยงานจเรยังมีหนาที่ในการดําเนินการ
สืบสวน สอบสวน ในกิ จกรรมตางๆ ซึ่ ง อยูน อกเหนือ คดีอ าญาอีก ดว ย สํ าหรั บ ทบ.สหรัฐฯ เป น ๑ ใน ๓
หนวยงานหลักที่ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม (ประกอบดวย กองทัพบก, กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ) โดย
ในสวนของกองทัพบก ประกอบดวยกําลังสองสวนที่มีความสําคัญในลักษณะที่เทาเทียมกัน ไดแก สวนกําลัง
ประจําการ (Active Component) และสวนกําลังสํารอง (Reserve Component) ซึ่งในสวนของกําลังสํารอง
ยังแบงออกเปนกําลังสํารองทหารบก (Army Reserve) และกําลังทหารบกปกปองมาตุภูมิ (Army National Guard)
การดําเนินงานของจเรของ ทบ.สหรัฐฯ จะมีในทุกระดับ ทั้งในสวนบัญชาการ (หนวยบัญชาการกองกําลังสหรัฐฯ
(FORSCOM), หนวยบัญชาการศึกษาและหลักนิยม (TRADOC) และหนวยบัญชาการยุทโธปกรณ (AMC) ),
กองกําลังทางบกที่ขึ้นควบคุมกับหนวยบัญชาการภูมิภาคตางๆ, กองทัพบกสนาม, หนวยระดับกองพลซึ่ง
ครอบคลุมทั้งสวนของกําลังประจําการ และสวนของกําลังสํารอง (กําลังสํารองทหารบก และกําลังทหารบก
ปกปองมาตุภูมิของรัฐตางๆ) การจัดตั้งหนวยงานจเรภายในองคกรและหนวยงานของสหรัฐอเมริกา มีความ
มุงหมาย เพื่อปองกันการดําเนินการและการกระทําที่สงผลตอประสิทธิภาพขององคกร และหนวยงาน อัน
รวมถึงการกระทําที่เปนการมิชอบภายในหนวยงาน โดยจัดตั้งจเรอยูในทุกระดับ ทั้งองคกรของรัฐ องคกรอิสระ
หนวยงานระดับประเทศ ระดับรัฐ (State) จนถึงระดับทองถิ่น
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กรมจเรทหารบก (Department of the Army Inspector General) กองทัพบกสหรัฐฯ (ทบ.สหรัฐฯ)
เปนหนวยงานที่มีความรับผิดชอบในการตรวจทั่วไป ภายใน ทบ.สหรัฐฯ มีผูบังคับบั ญ ชา คือ จเรทหารบก
(The Inspector General, TIG) ชั้นยศ พล.ท. (Active duty) โดยจเรทหารบกจะรายงานตรงตอรัฐมนตรีทบวงทหารบก
(Secretary of the Army : SA) ซึ่งเปนพลเรือน รวมถึง การปฏิบัติหนาที่ใหแก ผูบัญชาการทหารบก
(Chief of Staff of the United States Army : CSA)
การจัดตั้งหนวยงานสายงานจเร ในปจจุบัน
๑. สํา นัก งานจเรทหารทั่ว ไป กระทรวงกลาโหม ไดมี การเปลี่ย นแปลงสว นราชการภายใน
กระทรวงใหทันสมัยมาโดยตลอด ไดมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง จเรทัพบก เปนจเรทหารทั่วไป แตมิไดมีการ
แตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงดังกลาว ตอมากระทรวงกลาโหมไดยกเลิกอัตรากรมจเรทหาร และไดกําหนด
อัตราตําแหนงจเรทหารทั่วไป พรอมดวยเจาหนาที่ประจําจเรทหารทั่วไปขึ้น ไวในอัตรากระทรวงกลาโหม และ
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี โดยใหจเรทหารทั่วไปขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีภารกิจตาม
คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๕๕/๔๑ ลง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
๒. สํานักงานจเรทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ไดแตงตั้งจเรทหารขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อ
๒๑ มีน าคม ๒๕๓๒ เพื่อเปน ฝายอํานวยการประจําผูบังคับบัญ ชา ตอมาไดรับภารกิจในการตรวจราชการ
เชนเดียวกับจเรของเหลาทัพ จึงไดขอกําลัง พลจากสวนราชการตางๆ มาชวยราชการ พรอมกับขอปรับเพิ่ม
อัตรา และเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๒ สํานักงานจเรทหาร ไดรับการอนุมัติจั ดตั้ง ใหเปนหน วยขึ้นตรงสํานั ก
ผู บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด และตามคํ า สั่ ง กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด (เฉพาะ) ที่ ๔๙๖/๓๔ ลง
๒๔ เมษายน ๒๕๓๔ โดยกําหนดอัตราของสํานักงานจเรทหารใชมาจนถึงปจจุบัน กําหนดภารกิจ คือ พิจารณา
เสนอความเห็น วางแผน และดําเนินการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการ
บริหารราชการ ประเมินคา ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ สวนราชการในกองบัญ ชาการทหารสูง สุด
ตลอดจนการสื บสวนสอบสวน และการพิจ ารณาเรื่ อ งราวร อ งทุก ข ร อ งเรี ย น และเรื่ องที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
มอบหมาย มีจเรทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๓. กรมจเรทหารบก กิ จการจเรทหารบกได เริ่ม มาตั้ง แต พ.ศ.๒๔๔๖ โดยมีวิวั ฒนาการตาม
สถานการณมาอยางตอเนื่อง สามารถแบงออกเปน ๔ สมัย คือ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ชวง พ.ศ.๒๔๔๖ – ๒๔๗๕,
สมัยประชาธิปไตย ชวง พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๔๘๔, สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชวง พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๔๙๔ และ
สมัยตั้งแต พ.ศ.๒๔๙๕ เปนตนมา และเมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๔๙๕ กระทรวงกลาโหมไดกําหนดใหกรมจเรทหารบกเปน
ฝายกิจการพิเศษขึ้นตรงตอกองทัพบก มีจเรทหารบกเปนผูบังคับบัญชา
๔. กรมจเรทหารเรือ ไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ โดยพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให นายพลเรือตรี พระเจาพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เขารับราชการฉลองพระเดชพระคุณ เปนจเรทหารเรือ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๐ ถือวาทรงเปนจเรทหารเรือ
พระองคแรก และเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ กองทัพเรือไดจัดตั้งกรมจเรทหารเรือขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ไดยุบเลิกหนวย
ไป โดยใหเปน กรมหนึ่ง ในสวนบัญ ชาการกองทัพเรือ ซึ่ง ไดมีการปรับปรุงหนวยงานมาอยางตอเนื่ องจนถึง
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ปจจุบัน มีภารกิจ คือ ทําหนาที่ตรวจ ประเมินคา เสนอแนะ และติดตามผลการตรวจราชการของหนวยตางๆ
เกี่ยวกั บการปฏิบัติต ามขอบั ง คับ ระเบีย บ คํา สั่ง ธรรมเนีย มของทหาร และวิ ธีปฏิบัติ ทางเทคนิค รวมทั้ ง
ประสิทธิภาพความพรอมรบของหนวย ตลอดจนสืบสวนสอบสวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมจเรทหารเรือเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๕. กรมจเรทหารอากาศ กองทัพอากาศไดเริ่มนํากิจการจเรมาใชเมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๙๑ โดยมี
นาวาอากาศเอก หลวงเจริญ จรัมพร เปนจเรทหารอากาศ คนแรก และตอมาใน พ.ศ.๒๔๙๘ ไดรับการยก
ฐานะขึ้นเปนกรมจเรทหารอากาศ โดยมีภารกิจ คือ มีหนาที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการตรวจสอบ ติดตามผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ตามนโยบายและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามระเบียบธรรมเนียม
ของทหาร การสอบสวนเรื่องรองทุกข รองเรียน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานการบิน มี
เจากรมจเรทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๖. สํานักงานจเรตํารวจ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
รวมกรมตํารวจภูธรกับกรมพลตระเวน เปนกรมตํารวจพระนครบาลและกรมตํารวจภูธร และไดทรงดําริวากรม
นี้เปนกรมใหญ มีหนาที่ราชการในสวนตระเวนทองที่ ทั่วพระราชอาณาจักร สมควรจะมีพนักงานจเรสําหรับ
ตรวจการงานในกรมนี้ดวยแผนกหนึ่ง จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเสนาบดีกระทรวงนครบาล ตรากฎ
เปนขอบังคับไวสําหรับ เจาพนักงานจเรตํารวจ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายพลตํารวจตรี พระยาคทาธรบดี
สีหาราชบาลเมือง ผูชวยเสนาบดีกระทรวงนครบาล เปนจเรใหญ ตั้งแต ๘ มีนาคม ๒๔๕๘ จนใน พ.ศ.๒๕๐๓
เห็นวา กรมตํารวจมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย สมควรแบงทองที่ออกเปนเขตๆ เพื่อใหมีการประสานงาน
กันและปรับปรุงหนวยงานที่ไมจําเปนออกเสีย จึงไดยกเลิกกองบัญชาการจเรตํารวจ และจัดตั้งสํานักงานจเรตํารวจ
ขึ้นแทน จนกระทั่งลาสุดใน พ.ศ.๒๕๓๔ ไดมีการกําหนดโครงสรางของสํานักงานจเรตํารวจขึ้นใหม ใหมีหนาที่
ตรวจราชการทุกหนวยงาน ในสัง กัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ การตรวจสืบสวนและแสวงหาขอเท็จจริง ใน
เรื่องที่ไ ดรับการรองเรียนเกี่ยวกับขาราชการตํารวจและลูกจางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตรวจตราใหคํา
ทักทวง แนะนําชี้แจงแกขาราชการหนวยตางๆ เกี่ยวกับวินัยและการปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบี ยบแบบแผน ข อบั ง คั บ คํ า สั่ ง และแจ ง ความ ที่ สํ านั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ กํ า หนดไว อย า งเคร ง ครั ด
ตลอดจนปฏิบัติงานพิเศษตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมอบหมาย
ในสวน กอ.รมน.นั้น ไดดําเนินการดานการตรวจการปฏิบัติราชการใหสอดคลองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ผอ.รมน. จึงไดกรุณาอนุมัติอัตราเฉพาะกิจหนวย
ตามแผนงานประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ และปรับแกอัตราเฉพาะกิจหนวยที่มีอยูเดิม อนุมัติ อฉก. สํานักจเร กอ.รมน.
โดยมี ภารกิจ ตรวจ ประเมินผล สอบสวน อยางเปนอิสระในการปฏิบัติราชการ และการดําเนินโครงการตางๆ
ของส ว นราชการใน กอ.รมน. สื บ สวน สอบสวนข อ เท็ จ จริ ง เรื่ อ งการร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น และเรื่ อ งที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ใหคําแนะนําและเสนอแนะการปฏิบัติของสวนราชการใน กอ.รมน. ใหเปนไปตาม
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กฎ ระเบียบ ขอบัง คับ แบงสวนงานประกอบดวย สวนบัง คับบัญ ชา สวนอํานวยการ สวนงานตรวจและ
ประเมินผล และสวนงานสืบสวนสอบสวน โดยมี จเร กอ.รมน. เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ขึ้นตรงตอ ผอ.รมน.
๑.๒ ประวัติความเปนมาของ การตรวจราชการ
กระบวนการบริ ห ารราชการมี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั บ กระบวนการบริ ห ารงานทั่ ว ไป คื อ
ประกอบดวย สวนสําคัญ ๓ สวน ไดแก สวนการวางแผน สวนการนําแผนไปปฏิบัติ และสวนของการควบคุม
ประเมินผล ในสวนของการควบคุมประเมินผลนั้น กระทําไดหลายวิธี ซึ่งการตรวจราชการเปนวิธีหนึ่งของการ
ควบคุม หรือกํากับดูแลการบริหารราชการ ของผูบัง คับบัญ ชา แตเนื่องจากปริมาณงานมีมากผูบังคับบัญชา
ผูเดียว จึงไมสามารถที่จะทําหนาที่ในการตรวจราชการ ไดอยางทั่วถึง และสม่ําเสมอ จึงจําเปนตองมอบหมาย
ใหบุคคลอื่น ซึ่งไดแก ผูตรวจราชการ ออกไปปฏิบัติหนาที่แทนตน และนําผลจากการ ตรวจราชการ นั้นมา
วินิจฉัยสั่งการ หรือใหหนวยงานถือปฏิบัติเพื่อใหแผนงานโครงการบรรลุผลตามเปาหมาย “การตรวจราชการ”
นับวาเปน กระบวนการอันสําคัญสําหรับการบริหารงานเปนกลไกที่เกี่ยวของสัมพันธกับการวินิจฉัยสั่งการของ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ การตรวจราชการของผู ต รวจราชการสามารถเป น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และการดําเนินงานของสวนราชการในหนวยงานตางๆ ที่อยูในสังกัดไดเปนอยาง
ดี นอกจากนี้ การตรวจราชการ ยังมีความหมายที่จะใหไดมาซึ่ง ขอเท็จจริง ในการปฏิบัติราชการ ปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้ น อัน เปนประโยชนตอรั ฐ หรื อผูบริ หารที่ จะไดรั บทราบ และแกไ ขปญ หาตางๆ เพื่อ ใหการปฏิบั ติ
ราชการไดบรรลุผล และสมประโยชนตอทางราชการ การตรวจราชการ จะเปนไปในทางเสริมสราง ตาม
หลักการบริหารซึ่งมีหลักในการดําเนินการ โดยใชวิธีการประสานงาน การแกไขปญหา และปรับปรุงงานโดย
วิธีการ ใหคําแนะนํา ปรึกษา และการสง เสริมขวัญ และกําลัง ใจของเจาหนาที่รัฐ มิใชมุง เพื่อ จับผิด ในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เปนประการสําคัญ การตรวจราชการที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหรัฐบาล หรือผูบริหาร
ไดทราบถึง สถานการณ และขอเท็จจริงในการบริหารราชการ ไดอยางชัดเจน ขอเสนอและความเห็น ของ
ผูตรวจราชการ ที่ผานการกลั่นกรอง อยางรอบคอบ และเปนระบบจะทําใหการตัดสินใจสั่งงานไดงายขึ้นและ
ลดความผิด พลาด ที่อ าจมีขึ้น หรืออาจกล าวไดวา ระบบการตรวจราชการที่มีประสิทธิภาพจะชวยสนอง
นโยบายของรัฐบาล ไดเปนอยางดี ในทางตรงกันขาม การตรวจราชการที่ไมมีประสิทธิภาพ นอกจากจะทําให
เกิดความลาชา สิ้นเปลืองแลว ยังอาจเปนผลเสียแกการควบคุม การปฏิบัติราชการ และการวินิจฉัยสั่งการของ
ผูบริหาร หรืออาจกลาวไดวา การตรวจราชการเปน “กลไกสําคัญอยางหนึ่งในระบบบริหาร ที่จะชวยเหลือ
ผูบังคับบัญชา โดยการเปนหู เปนตา ใหแก ผูบังคับบัญชา ซึ่งกระทําดวยการตรวจติดตาม เรงรัดกํากั บ ดูแลให
คําแนะนํา การปฏิบัติง าน ของหนวยงานใหสามารถ ปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
เปาหมาย”
ในการตรวจราชการของผู ต รวจราชการนั้ น หากผู ต รวจราชการ ตรวจพบและเห็ น ว า การ
ปฏิบัติงานใด ๆ ถาปลอยใหดําเนินการตอไป จะเปนการเสียหายแกราชการ หรือประโยชนของประชาชนอยาง
ร า ยแรง ก็ ใ ห มี อํ า นาจสั่ ง ยั บ ยั้ ง การปฏิ บั ติ ง านนั้ น ไว ก อ น โดยสั่ ง เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร แล ว รี บ รายงาน
ผูบังคับบัญชาโดยดวนที่สุด ตามอํานาจหนาที่ของ ผูตรวจราชการตามที่กําหนดไวในกฎหมายและระเบียบ
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๒. นิยามศัพท

นิยามศัพทในคูมือเลมนี้ใหถือตามระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วาดวย
การตรวจการปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๕๖๑

๓. กรอบการตรวจการปฏิบัติราชการของ สํานักจเร กอ.รมน.

๓.๑ กฎหมาย
๓.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๓.๑.๒ พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑
๓.๒ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ
๓.๒.๑ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค.๕๒ เรื่อง การจัดโครงสราง การ
แบ ง ส ว นงาน อํ า นาจหน า ที่ ข องส ว นงานและอั ต รากํ า ลั ง ของ กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร
๓.๒.๒ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๗๘/๒๕๕๒ ลง ๑๒ มี.ค.๕๒ เรื่อง การจัดโครงสราง การ
แบงสวนงาน อํานาจหนาที่ของสวนงานและอัตรากําลังของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
๓.๒.๓ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๗๙/๒๕๕๒ ลง ๑๒ มี.ค.๕๒ เรื่อง การจัดโครงสราง การ
แบงสวนงาน อํานาจหนาที่ของสวนงานและอัตรากําลังของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
๓.๒.๔ คําสั่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ ๕๕๕/๒๕๖๐ ลง ๑๙ ต.ค.๖๐
เรื่อง อัตราเฉพาะกิจ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
๓.๒.๕ ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวาดวยการตรวจการปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๓ นโยบายและสั่งการ
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 ฉบับที่ 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 คู มือการปฏิ บัติง านของกองอํ านวยการรัก ษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจัก ร ตาม
โครงสรางใหม

๙

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

กอ.รมน.ภาค ๑

กอ.รมน.ภาค ๒

กอ.รมน.ภาค ๓

กอ.รมน.ภาค ๔

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.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 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.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 และเรื่องที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๑.๓ ใหคําแนะนําและเสนอแนะการปฏิบัติงานของสวนราชการใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

๒. การแบงมอบ

๒.๑ ดําเนินการตรวจและประเมินผล การปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขอบเขต ความรับผิดชอบหนาที่
ที่ สํ า คั ญ และกิ จ การส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ตลอดจนกิ จ การอื่ น ๆ ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การ ของส ว นราชการใน
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๒ ดําเนินการให การปฏิบัติ ราชการของสวนราชการใน กองอํานวยการรักษาความมั่น คงภายใน
ราชอาณาจักร เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง แบบธรรมเนียมของทางราชการทหาร
๒.๓ จัดทํารายงานและขอเสนอแนะการปรับปรุง แกไขการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
๒.๔ รั บ เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น สํ า นวนการสอบสวนจากส ว นราชการใน กองอํ า นวยการรั ก ษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๕ ดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องราวรองทุกข รองเรียน และเรื่องที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒.๖ รายงานผลการสืบสวนเกี่ยวกับขอเท็จจริง หลักฐาน พรอมทั้ง เสนอขอคิดเห็นใหผูบัง คับบัญ ชา
ทราบ และพิจารณาสั่งการตอไป

๓. การแบงสวนราชการและหนาที่

๓.๑ สวนบังคับบัญชา มีหนาที่
๓.๑.๑ ปกครอง กํ า หนดนโยบาย รวมทั้ ง บริ ห ารงานของสํ า นั ก จเร กองอํ า นวยการรั ก ษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๓.๑.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานสารบรรณ การรับ-สง เอกสาร รางโตตอบ การเบิก
จายเงินและวัสดุสํานักงาน งานธุรการทั่วไป และงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ สวนงานอํานวยการ มีหนาที่ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล วางแผน บริหารงบประมาณ จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะหรือหนทางปฏิบัติตางๆ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวย คําสั่งการ
และนโยบายของผูบังคับบัญชา

๑๑

๓.๓ สวนงานตรวจและประเมินผล มีหนาที่ ตรวจการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ขอบเขต ความรับผิดชอบ
๓.๔ สวนงานสืบสวนสอบสวน มีหนาที่ สืบสวนหาขอเท็จจริง และสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อ ใหท ราบขอ เท็ จจริ ง และพฤติก ารณเกี่ ยวกับความผิด รวมทั้ ง การพิ สูจน ความผิ ดในเรื่ องการรองทุก ข
รองเรียน และเรื่องที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

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 งบอื่นๆ (ถามี)
๓. การจัดการ
๓.๑ การวางแผนปฏิบัติการ
๓.๒ การบูรณาการกับทุกภาคสวน
๓.๓ การจัดตั้งคณะทํางาน
๓.๔ การมีสวนรวม
๓.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติแบงเปน ๓ ขั้น
๑. การเตรียมการและวางแผน
๑.๑ การรวบรวมขอมูล
๑.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการ
๑.๓ การจัดตั้งคณะทํางาน
๒. การปฏิบัติ
๒.๑ ตรวจการปฏิบัติราชการ
๒.๒ สืบสวน สอบสวนเรื่องรองทุกข รองเรียน
๒.๓ การใหความรูแกเจาหนาที่ 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
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๔. ปญหาการกระทําผิดของ
สวนราชการลดลง
๕. เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

๑๓

๖. วิธีการดําเนินการ

๖.๑ การเตรียมการและการวางแผน
๖.๑.๑ ประชุมรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการเตรียมการ
ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานราชการ
๖.๑.๒ จั ด ทํ า แผนปฏิ บัติ ง านประจํ า ป เพื่ อ ใหก ารปฏิบั ติ ร าชการเป นไปตามระเบี ยบ คํ า สั่ ง
ขอบังคับ และนโยบายของผูบังคับบัญชาชั้นสูง
๖.๑.๓ จัดทําคําสั่งและจัดตั้ง คณะทํางานเพื่อปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ ในการปฏิบัติ
ราชการใหถูกตอง ทันสมัย โดยใหมีบุคลากรจากทั้งหนวยงานภายใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อใหเกิดการบูรณาการจากทุกภาคสวน
๖.๒ การปฏิบัติ
๖.๒.๑ การตรวจการปฏิบัติราชการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดชุด
เจาหนาที่ของ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเดินทางไปตรวจการปฏิบัติ
ราชการหนวยขึ้นตรงของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยแจงหนวยรับตรวจเรื่องที่
จะทําการตรวจ และกําหนดการตรวจที่แนนอน ใหหนวยรับทราบกอนที่ชุดตรวจจะเดินทางเขาพื้นที่
๖.๒.๒ การสืบสวน สอบสวนเรื่อ งรอ งทุก ข ร องเรียน จัด ชุดตรวจพิเศษของ สํ านัก จเร กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดําเนินการเฉพาะเรื่องตามนโยบายของผูบังคับบัญชา และ
ดําเนินการสืบสวน สอบสวนในเรื่องที่ไดรับการรองทุกข รองเรียน เรื่องตามสั่งการของผูบังคับบัญชา และเรื่อง
ตามผลการตรวจของหนวยที่เกี่ยวของ
๖.๒.๓ การใหความรูในการปฏิบัติราชการแกเจาหนาที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรโดยจัดคณะเจาหนาที่ของ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เดินทางไปใหความรู ความเขาใจ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการใหแกเจาหนาที่กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสวนกลาง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค (สวนแยก) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
๖.๒.๔ การจัดทําคูมือการตรวจการปฏิบัติราชการของ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อเผยแพร แจกจายใหกับหนวยงานหรือบุคลากรในทุกภาคสวนที่เขารวมประชุม
สัมมนา หรือประสานการปฏิบัติ
๖.๒.๕ การศึกษาดูงาน และพัฒนาสัมพันธหนวยงานดานจเร
๖.๒.๕.๑ จัดคณะเจาหนาที่ไ ปศึกษาดูง านและรวมประชุม เพื่อติดตามความคืบหนา
และการดําเนินงานดานการปฏิบัติราชการ ดานกฎหมาย ดานการเงิน และดานจเร ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยเชิ ญ ผู แ ทนหน ว ยที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ร ว มประชุ ม หารื อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ประสบการณ ป ญ หา
ขอขัดของตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาแนวทาง หรือมาตรการในการปองกัน และขจัดปญหาการ
ปฏิบัติราชการที่ไมถูกตองใหไดอยางเปนรูปธรรม
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๖.๒.๕.๒ จัดงานพัฒนาสัมพันธ ประชุมสัญจรหนวยงานดานจเร เพื่อสรางความสัมพันธ
อันดีตอกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของหนวยที่มีประโยชนใน
อนาคตตอไป
๖.๒.๖ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการในการปฏิบัติราชการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจัก ร จัดการสัม มนาเชิง วิชาการเพื่อให ความรู ความเขา ใจ และรับทราบแนวทางในการปฏิบั ติ
ราชการของหนวยงานภาครัฐไดอยางถูกตอง รวมถึงการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหทราบถึง
แนวทาง แผนงาน/โครงการ บทบาท ภารกิจ ในการดําเนินงาน โดยเชิญผูแทนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเขา
รวมสัม มนา และเชิญ วิท ยากรผูท รงคุณ วุฒิ มาบรรยายให ความรูใ นภาพรวม จากนั้ นใหผู เข าร วมสัม มนา
แบง กลุ ม เพื่อ เสนอแนะแลกเปลี่ ยนขอ คิดเห็น แนวความคิด และประสบการณ โดยร วมกั นใหขอ คิด เห็ น
ขอเสนอแนะที่ถูกตองและเชื่อถือได เพื่อเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานตอไป
๖.๒.๗ การประชุมประสานงานหนวยงานในสายงานจเรกับประเทศสมาชิกอาเซียน จัดคณะ
เจาหนาที่ ของ สํา นักจเร กองอํานวยการรั กษาความมั่น คงภายในราชอาณาจั กรเดินทางไปประสานงาน
ประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณระหวางประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน โดยจัดเปนประจําทุกป
เพื่อใหมีการขยายความรวมมือ และเพื่อใหเกิดผลทางการปฏิบัติในลักษณะการแลกเปลี่ยน การไปเยือนของ
แตละประเทศในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ดวยการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพในประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใหเกิดความทันสมัยกาวหนาไปพรอมกับความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค
๖.๒.๘ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
๖.๒.๘.๑ เพื่อประเมินผลงาน/โครงการของหนวยงานใน กองอํานวยการรักษาความ
มั่น คงภายในราชอาณาจักรโดยการศึกษาวิจัยเพื่อใหไ ดคําตอบวางาน/โครงการที่ไ ดปฏิบัติมีผลสําเร็จตาม
นโยบายหรือบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน/โครงการอยางมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด
๖.๒.๘.๒ เพื่อใหไ ด สรุป รายงานในประเด็นป ญ หาหลัก ของงาน/โครงการ ตลอดจน
ขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาดําเนินการในแนวทางที่เปนประโยชนตอ
ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตอไป
๖.๒.๙ ประชุ ม หน ว ยงานสายงานจเร จั ด ประชุ ม หน ว ยงานภาครั ฐ ที่เ กี่ ย วข อ งด า นจเรด า น
กฎหมาย ดานการเงิน และดานอื่นๆ ที่ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดือนละ ๑ ครั้ง
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รับทราบปญหาขอขัดของ และขอเสนอแนะในการปฏิบัติราชการใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

๗. ขอบเขตและขอจํากัด

๗.๑ การดําเนินการของ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ใหยึดถือตาม
ภารกิจ การจัด และผังการจัด
๗.๒ กรอบการตรวจใหเนนในภาพกวางและเชิงนโยบาย เพื่อใหไดขอสรุป และแนวทางในการแกไข
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บทที่ ๓
การตรวจการปฏิบตั ิราชการ
๑. วัตถุประสงคของการตรวจ

๑.๑ เพื่อตรวจการปฏิบัติตามแผนงานประจําปและงานอื่นๆ ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ในเชิงการตรวจปองกันมิใหมีการปฏิบัติที่ผิดพลาด หรือไมถูกตองตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
๑.๒ เพื่อชี้แจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับสวนงานและเจาหนาที่ใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการ ตามนโยบายของ กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑.๓ เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุมคาในการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการของสวนงาน
๑.๔ เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาที่ใน กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน
๑.๕ เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณในพื้นที่

๒. การตรวจและหัวขอการตรวจ

๒.๑ การตรวจ แบงเปน ๒ กรณี คือ
๒.๑.๑ การตรวจทั่วไป ได แก การตรวจตาม แผน แผนงาน งาน และโครงการ ตามยุทธศาสตร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และนโยบายการปฏิบัติงานประจําป ของผูอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๑.๒ การตรวจพิเศษ ไดแก
๒.๑.๒.๑ เรื่องที่ จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณา
แลวเห็นวามีความสําคัญและไมสามารถจัดไวในการตรวจทั่วไปได
๒.๑.๒.๒ การตรวจตามนโยบายหรือคําสั่ง ของ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร หรือผูบังคับบัญชาใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๒ หัวขอการตรวจ
การตรวจการปฏิบัติราชการใน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มุงเนนการ
ตรวจในภาพรวมทั้งระบบ มีรายละเอียดหัวขอการตรวจ ดังนี้
๒.๒.๑. ปจจัยการบริหาร
๒.๒.๑.๑ ดานกําลังพล
๒.๒.๑.๒ ดานงบประมาณและการเงิน
๒.๒.๑.๓ ดานการจัดการ
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๒.๒.๑.๔ สถานที่และสิ่งอุปกรณในการปฏิบัติงาน
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 การแกไขปญหาในพื้นที่
๒.๒.๒.๗ การบริหารจัดการมวลชนในพื้นที่
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 การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
๒.๒.๓.๘ สถิติการกระทําความผิดของกําลังพล
๓.๒.๓.๙ การดําเนินงานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

๓. อํานาจหนาที่

๓.๑ อํานาจในการสั่งตรวจ
๓.๑.๑ จเร กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร มี อํ า นาจในการ
สั่งตรวจทั่วไปในฐานะผูสอดสองดูแลแทน ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๓.๑.๒ หั ว หน าส ว นงาน มี อํ านาจสั่ ง การตรวจทั่ ว ไปหน ว ยงานในบั ง คั บ บั ญ ชาของตน และ
ดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่
๓.๒ อํานาจหนาที่ของผูตรวจ
๓.๒.๑ สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่เกี่ยวของ และคําสั่งของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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๓.๒.๒ สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ในระหวางการ
ตรวจไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือประโยชนของประชาชนอยางรายแรง
และเมื่อไดสั่งการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาโดยดวน
๓.๒.๓ สั่งเปนลายลักษณอักษรใหสวนงาน และเจาหนาที่ ชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร และ
หลักฐานเกี่ยวกับการตรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา
๓.๒.๔ สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการรองเรียน หรือ
มีเหตุอันสมควรโดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแกไขปญหาหรืออุปสรรคของสวน
งานหรือเจาหนาที่
๓.๒.๕ เรียกประชุมเจาหนาที่ของสวนงาน เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหชี้แจง แนะนํา หรื อ
ปรึกษาหารือรวมกัน
๓.๓ หนาที่ของผูรับตรวจ
๓.๓.๑ อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจในการเขาไปในสถานที่ปฏิบัติงานหรือ
สถานที่รับตรวจ
๓.๓.๒ จัดเตรียมเจาหนาที่ เอกสารหลักฐาน และสถานที่ ที่เกี่ยวของใหครบถวน
๓.๓.๓ ชี้แจงและตอบขอซักถาม พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจ
๓.๓.๔ ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผูตรวจไดสั่งการในระหวางการตรวจไวกอนหากไม
สามารถดําเนินการไดตามที่ผูตรวจสั่งการ ใหชี้แจงขอขัดของพรอมเหตุผลใหผูตรวจทราบ
๓.๓.๕ ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ผูตรวจรองขอ

๔. ขั้นตอนการตรวจ

๔.๑ การออกคําสั่งการตรวจ
๔.๒ การแจงและประสานงานการตรวจ
๔.๓ การเขาตรวจ
๔.๓.๑ การแนะนําชุดตรวจตอผูบังคับบัญชาของหนวยตรวจ
๔.๓.๒ การรับฟงการบรรยายสรุปจากผูรับตรวจ
๔.๓.๓ การตรวจจากเอกสารหลักฐาน และการซักถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
๔.๓.๔ การเขาตรวจโครงการหรือสถานที่ (ถามี)
๔.๔ การบันทึกผลการตรวจ

๕. การตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมภายหลังการตรวจ

๕.๑ ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองสํารวจ หรือตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม ให จเร กองอํานวยการรักษา
ความมั่น คงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจสั่งการเปนลายลักษณอักษรใหผูบัง คับบัญ ชาของหนวยรับตรวจ
สอบสวนขอเท็จจริงและหากผลการสอบสวนปรากฏความบกพรองของผูใดใหพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย

๑๘

แลวใหรายงานใหผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผาน จเร กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร) ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สั่งการ
๕.๒ ในกรณีการดําเนินการ ตามขอ ๗.๑ ไมเปนไปตามที่กําหนด หรือยังไมมีความชัดเจน หรือมีความ
จําเปนตองสอบสวนเพิ่มเติม ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจสั่ง เปน
ลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจสอบสวนเพิ่มเติม หรือใหชุดตรวจเขาดําเนินการสอบสวน
เพิ่มเติม

๖. การรายงานและดําเนินการตอผลการตรวจ

๖.๑ ความมุงหมายการรายงานผลการตรวจ
การรายงานผลการตรวจ จัดทําขึ้นดวยความมุงหมายที่จะใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบในเรื่อง
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 ที่เกี่ยวของ ตามนโยบาย หรือคําสั่ง ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
๖.๒ การรายงานผลการตรวจ
๖.๒.๑ ใหผูตรวจรายงานผลการตรวจโดยตรงตอผูมีอํานาจในการสั่งตรวจ ตามแบบและวิธีการที่
สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กําหนด
๖.๒.๒ ในกรณีที่หัวหนาสวนงานเปนผูสั่งตรวจ ใหสวนงานนั้นๆ รายงานผลการตรวจให จเร กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบดวย
๖.๓ การดําเนินการตอผลการตรวจ
๖.๓.๑ ใหผูสั่งตรวจ พิจารณาสั่งการใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองจากผลการตรวจ
๖.๓.๒ ใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองโดยเร็ว แลวรายงานผลการแกไขใหหนวยบังคับบัญชา
และจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผล
การตรวจ
๖.๓.๓ เมื่อครบกําหนดเวลาตาม ขอ ๖.๓.๒ แลว หากยังไมไดรับรายงานผลการแกไขให จเร กอง
อํานวยการรักษาความมั่น คงภายในราชอาณาจักร แจง หนวยบัง คับบัญ ชาของหนว ยรับตรวจเหนือขึ้นไป
ชั้นหนึ่ง ทราบ

๑๙

๖.๓.๔ ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สรุปผลการตรวจการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณและเสนอรายงานตอผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เปนประจําทุกรอบ ๖ เดือน เพื่อเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการบุคลากร

๗. การงดตรวจ

๗.๑ หนวยรับตรวจอาจของดการตรวจ เมื่อประสบภัยซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือจากสาเหตุอื่นๆ จนเปน
เหตุใหไมสามารถรับการตรวจได โดยเปนอํานาจของผูสั่งตรวจที่จะพิจารณาอนุมัติ
๗.๒ ในกรณีจําเปน จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจสั่งงดการตรวจ
ได

๘. การขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการอื่นชวยตรวจ

ในกรณีที่จําเปนตองขอรับการสนับสนุนเจาหนาที่จากสวนราชการใดชวยการตรวจ ใหสํานักจเร กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือสวนงานที่มีความประสงคขอรับการสนับสนุนติดตอโดยตรงกับ
สวนราชการนั้น โดยใชงบประมาณของสวนงานที่ขอรับการสนับสนุน

๙. คุณธรรมและจริยธรรม

ผูตรวจ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสํานึกในหนาที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรักษาและสงเสริมไวซึ่ง
เกียรติคุณ ความเลื่อมใสศรัทธาของขาราชการและประชาชน จึงใหถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
ธรรมเนียมของทางราชการ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด

๒๐

บทที่ ๔
การดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน
๑. หลักการที่เกี่ยวของ

๑.๑ หนังสือ สนย.กอ.รมน. ดวนที่สุด ที่ นร ๕๑๐๓/๑๔๒๓ ลง ๕ ต.ค.๖๐ เรื่อง ขออนุมัติอัตราเฉพาะ
กิจหนวยตามแผนงานประจําป ๒๕๖๑ และปรับแกอัตราเฉพาะกิจหนวยที่มีอยูเดิม
๑.๒ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑.๓ คําสั่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๒

๒. ชองทางการรองทุกข รองเรียน

๒.๑ ผู ร อ งเข า ร อ งโดยตรงต อ หน ว ยงานรั บ เรื่ อ งของ กองอํ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร ดวยตนเอง
๒.๒ การจัดทําเปนหนังสือหรือ e-mail สง ตอหนวยงานรับเรื่องของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ( e-mail ของสํานักจเร กอ.รมน. : complaint@isoc.go.th )
๒.๓ การร อ งเรี ย นทางเว็ บ ไซด ข อง กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
(www.isoc.go.th)

๓. หนวยงานรับเรื่องรองทุกข รองเรียน

๓.๑ ในสวนกลาง ไดแก
๓.๑.๑ สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนหนวย
รับเรื่องรองทุกข รองเรียนของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และดําเนินการคัดแยก
เรื่องรองทุกข รองเรียน
๓.๑.๒ สวนงาน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในสวนกลาง เฉพาะกรณีที่
ผูรองยื่นเรื่องตอสวนงานโดยตรง
๓.๑.๓ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เฉพาะกรณีที่ผูรองยื่น
เรื่องตอสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยตรง
๓.๒ ในสวนภูมิภาค ไดแก
๓.๒.๑ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ผูรองยื่นเรื่องโดยตรง
๓.๒.๒ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ที่ผูรองยื่นเรื่องโดยตรง

๔. การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน

การรับเรื่องรองทุกข รองเรียนของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แบงออกเปน
๒ กรณี คือ

๒๑

๔.๑ กรณี เ รื่ อ งร อ งทุ กข ร อ งเรี ย น ปรากฏชื่อ ผู ร อ งและสามารถติ ดต อ กลั บได ใหห น ว ยที่รั บ เรื่ อ ง
ดําเนินการตอไปตามแนวทางที่กําหนด
๔.๒ กรณีเรื่องรองทุกข รองเรียน ไมปรากฏชื่อผูรองและไมสามารถติดตอได ใหหนวยที่รับเรื่องสงตอ
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 รองเรียนที่รองตอ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให
สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับเรื่องและคัดแยกเรื่องสงหนวยที่
เกี่ยวของ ดังนี้
๕.๑.๑.๑ กรณีเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปกครองและวินัยของกําลังพล 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 เรื่ องรอ งทุก ข ร องเรีย น ที่ ร องตอ ส วนงาน กองอํ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรในสวนกลาง โดยตรง ใหสวนงานดําเนินการตอไปจนไดขอยุติแลวสําเนาเรื่องให สํานักจเร กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบเพื่อบันทึกสถิติ
๕.๑.๓ เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น อื่ น ๆที่ สํ า นั ก จเร กองอํ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร ไดรับเรื่องจาก สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ตามขอ ๕.๑.๑.๒ หรือเรื่องที่ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไดรับเรื่อง
โดยตรง ใหสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดําเนินการ ดังนี้
๕.๑.๓.๑ คั ด แยกเรื่ อ งส ง หน ว ยงานของ กองอํ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อดําเนินการตอไปจนไดขอยุติ แลวสําเนาเรื่องให
สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบเพื่อบันทึกสถิติ
๕.๑.๓.๒ หากเปนเรื่องที่ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า มี ค วามสํ า คั ญ หรื อ อาจมี ผ ลกระทบต อ กองอํ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร อยางยิ่ง ใหสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เขาดําเนินการ
สอบสวน หรือสั่งใหหนวยที่เกี่ยวของดําเนินการสอบสวนจนไดขอยุติแลวรายงานให สํานักจเร กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับทราบเพื่อดําเนินการตอไป

๒๒

๕.๑.๔ เรื่องรองทุกข รองเรียน ที่รองทางเว็บไซดของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (www.isoc.go.th) ใหสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั กร เปน
หนวยรับผิดชอบและดําเนินการตามแนวทางใน ขอ ๕.๑.๓
๕.๒ เรื่องรองทุกข รองเรียนของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในสวนภูมิภาค
๕.๒.๑ ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจัง หวัด ที่ผูรองยื่นเรื่องโดยตรง ดําเนินการ
ตอไปจนไดขอยุติแลวสําเนาเรื่องให กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และสํานักจเร กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบเพื่อบันทึกสถิติ
๕.๒.๒ ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ที่ผูรองยื่นเรื่องโดยตรง ดําเนินการตอไป
จนไดขอยุติแลวสําเนาเรื่องให สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบเพื่อบันทึก
สถิติ

๖. แผนผังการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน

๖.๑ แผนผัง การดําเนิน การตอเรื่องรองทุกข รองเรียนของ กองอํานวยการรัก ษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
- ตามเอกสารแนบ ๑
๖.๒ แผนผังการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน ภายในหนวยงานของ สํานักจเร กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- ตามเอกสารแนบ ๒

๗. การบันทึกสถิติ และการรายงานผลเรื่องรองทุกข รองเรียน

๗.๑ ใหทุกหนวยที่ดําเนินการตอเรื่องรองทุกข รองเรียน จัดทําสรุปรายงานผลเรื่องรองทุกข รองเรียน
ตามแบบที่ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด และนําเรียนผูอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผานสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
ในทุกๆ ไตรมาส
๗.๒ ให สํา นัก จเร กองอํ านวยการรัก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจั กร บั น ทึ กสถิติ เรื่ องรอ งทุ ก ข
รองเรียน และจัดทําสรุปรายงานผลเรื่องรองทุกข รองเรียนในภาพรวมของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจั ก ร เพื่ อ เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา กองอํ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร ตอไป

๒๓

บทที่ ๕
การติดตามประเมินผล
๑. นิยาม

๑.๑ การติ ด ตามประเมิ น ผล คื อ การกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาข อ ขั ด ข อ ง
ขอบกพรองตางๆ ของหนวยอยางเปนรูปธรรม ตามกรอบระยะเวลา และวงรอบที่กําหนด
๑.๒ เรื่องที่ติดตามประเมินผล ประกอบดวยการแกไขปญหาเรื่องตางๆ เชน สถานภาพของหนวย
รับตรวจ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ/หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามนโยบาย หรือคําสั่ง ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนตน
๑.๓ ผูติดตามประเมินผล คือ ผูตรวจ และ/หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งจากจเร กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ใหทําหนาที่ผูติดตามประเมินผล

๒. วัตถุประสงค

๒.๑ เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติของของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๒ เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบผลการแกไขปญหาขอขัดของ ขอบกพรอง ตางๆของหนวย

อยางแทจริง

๓. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล

๓.๑ ให ผู ต รวจ หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จากจเร กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร รายงานผลการการติดตามประเมินผลโดยตรงตอผูมีอํานาจในการสั่งตรวจ ตามแบบและวิธีการ
ที่ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด
๓.๒ ให ผู ต รวจ หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จากจเร กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร รายงานผลติดตามประเมินผลการแกไ ขใหหนวยบังคับบัญชา และจเร กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทราบ ภายใน ๓๐ วัน หรือในเวลาที่กําหนด ซึ่งไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวัน ที่
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

เอกสารแนบ ๑

แผนผังการดําเนินการตอเรื่อง รองทุกข รองเรียน ของ กอ.รมน.
ผูบังคับบัญชา กอ.รมน.
สงเรื่อง
รองทุกข รองเรียน

สบค.กอ.รมน.

สํานักจเร กอ.รมน.

( สงสําเนา)

(๑)
เรื่ อ ง ร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น
ที่เกี่ยวของ การปกครอง / การ
รั ก ษาวิ นั ย / ก าร พิ จาร ณ า
ความผิ ด ของ บุ ค ลาก ร และ
กฎหมาย

สงเรื่อง
รองทุกข รองเรียน
( สงสําเนา)

(๒)
เรื่อง รองทุกข รองเรียน
นอกเหนือจาก (๑) และตาม
นโยบายสั่งการของผูบังคับบัญชา
(๔)
สํานักจเร กอ.รมน.
รับเรื่อง รองทุกข รองเรียน
ทาง www.isoc.go.th โดยตรง

หนวยงานใน กอ.รมน.
ที่รับผิดชอบ
(๓)
เรื่ อ ง ร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น
ที่ ผู ร อ ง ยื่ น ต อ ห น ว ย ง า น ใ น
กอ.รมน. โดยตรง

สบป.กอ.รมน. รับเรื่อง รองทุกข รองเรียน ทางเอกสาร
ผูรองทุกข รองเรียน
หมายเหตุ

ทางเดินเอกสาร / การรับเรื่อง รองทุกข รองเรียน
ทางเดินเอกสาร / การรายงานหรือการชี้แจงเรื่อง รองทุกข รองเรียน

เอกสารอางอิง
๑. หนังสือ สนย.กอ.รมน. ดวนที่สุด ที่ นร ๕๑๐๓/๑๔๒๓ ลง ๕ ต.ค. ๖๐ เรื่องขออนุมัติอัตราเฉพาะกิจ หนวยตามแผนงานประจําป ๒๕๖๑ และปรับแกอัตราเฉพาะกิจ
๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค.๕๒
๓. คําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค.๕๒

เอกสารแนบ ๒

แผนผังการดําเนินการตอเรื่อง รองทุกข รองเรียน ของ กอ.รมน.
ผูบังคับบัญชา กอ.รมน.

สบค.กอ.รมน.

(๑)
เรื่ อ ง ร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น
ที่เกี่ยวของ การปกครอง / การ
รั ก ษาวิ นั ย / ก าร พิ จาร ณ า
ความผิ ด ของ บุ ค ลาก ร และ
กฎหมาย

สงเรื่อง (๑)
รองทุกข รองเรียน

เฉพาะเรื่องที่จะมีผลกระทบตอ กอ.รมน. อยางยิ่ง
สงเรื่อง (๒)
สํานักจเร กอ.รมน.
รองทุกข รองเรียน
หนวยงานใน กอ.รมน.

( สงสําเนา)

( สงสําเนา)

ที่รับผิดชอบ

(๒)
เรื่ อ ง ร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น
ที่ ผู ร อ ง ยื่ น ต อ ห น ว ย ง า น ใ น
กอ.รมน. โดยตรง

เรื่อง รองทุกข รองเรียน
ตอ กอ.รมน. (ทุกเรื่อง)

หนวยงานที่รับเรื่อง รองทุกข
รองเรียน ของ กอ.รมน.
ผูรองทุกข รองเรียน
หมายเหตุ

ทางเดินเอกสาร / การรับเรื่อง รองทุกข รองเรียน
ทางเดินเอกสาร / การรายงานหรือการชี้แจงเรื่อง รองทุกข รองเรียน

เอกสารอางอิง
๑. หนังสือ สนย.กอ.รมน. ดวนที่สุด ที่ นร ๕๑๐๓/๑๔๒๓ ลง ๕ ต.ค. ๖๐ เรื่องขออนุมัติอัตราเฉพาะกิจ หนวยตามแผนงานประจําป ๒๕๖๑ และปรับแกอัตราเฉพาะกิจ
๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค.๕๒

ภาคผนวก
ผนวก ก ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วาดวย
การตรวจการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผนวก ข หัวขอการตรวจการปฏิบัติราชการ ของกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผนวก ก

- ราง -

ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
วาดวยการตรวจการปฏิบัติราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
................................................................................................
โดยที่ การตรวจการปฏิ บั ติ ร าชการเป น มาตรการสํ าคั ญ ประการหนึ่ ง ในการบริ ห ารราชการใน
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่จะทําใหการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของ
สวนงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนไปตามเปาหมายและสอดคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แหง พระราชบัญ ญัติ การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร วาดวย
การตรวจการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอความในระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใด ของกองอํานวยการรักษาความมั่น คง
ภายในราชอาณาจักรซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชขอความในระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “การตรวจ” หมายความวา การตรวจการปฏิบัติราชการ โดยการติดตามผล เรง รัด
แนะนํา สืบสวน สอบสวน เสนอแนะ ติดตอประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือดําเนินการอื่นใด
๔.๒ “ชุดตรวจ” หมายความวา คณะผูตรวจการปฏิบัติ ราชการในกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบดวยหัวหนาชุดตรวจและผูตรวจ ที่ไดรับการแตงตั้งเปนชุดตรวจ
จากผูมีอํานาจตามระเบียบนี้
๔.๓ “หั ว หนา ชุ ด ตรวจ” หมายความวา จเร กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร รองจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผูชวยจเร กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ปรึกษาสํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หรือผูที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาชุด
ตรวจ
๔.๔ “ผูตรวจ” หมายความวา หัวหนาชุดตรวจ และผูที่ปฏิบัติงานในกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจ
๔.๕ “หนวยรับตรวจ” หมายความวา สวนงานที่ขึ้นตรง กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ที่เปนหนวยรับตรวจ

๔.๖ “ผู รับ ตรวจ” หมายความว า หั วหนาส วนงาน และ/หรือ เจาหนา ที่ที่รั บผิ ดชอบใน
การปฏิบัติราชการของหนวยรับตรวจ
๔.๗ “สวนงาน” หมายความวา สวนงานที่ขึ้นตรง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
๔.๘ “หัวหนาสวนงาน” หมายความวา หัวหนาสวนงานที่ขึ้นตรง กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
ขอ ๕ ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจกําหนดรายละเอียดปลีกยอยได
หมวด ๑
วัตถุประสงคของการตรวจ
ขอ ๖ การตรวจ มีวัตถุประสงค ดังนี้
๖.๑ เพื่อตรวจการปฏิบัติตามแผนงานประจําปและงานอื่น ๆ ของกองอํานวยการรักษา
ความมั่น คงภายในราชอาณาจักร ในเชิง การตรวจปองกั น มิใหมีก ารปฏิบัติที่ ผิดพลาด หรือไมถู กตองตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
๖.๒ เพื่อชี้แจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับสวนงานและเจาหนาที่ในกองอํานวยการรักษา
ความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร เกี่ ยวกั บแนวทางและการปฏิ บั ติ ราชการ หรื อการดํ าเนิ นการ ตามนโยบายของ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๖.๓ เพื่อติดตามความกาวหนา ปญ หา และอุปสรรค รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุมคาในการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการของสวนงาน
๖.๔ เพื่อสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาที่ในกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน
๖.๕ เพื่อแสวงหาขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณในพื้นที่
หมวด ๒
การตรวจ อํานาจหนาที่ และขอบเขต
ขอ ๗ การตรวจ แบงเปน ๒ กรณี คือ
๗.๑ การตรวจทั่ ว ไป ได แ ก การตรวจตาม แผน แผนงาน งาน และโครงการ
ตามยุทธศาสตรกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และนโยบายการปฏิบัติงานประจําป
ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๗.๒ การตรวจพิเศษ ไดแก
๗.๒.๑ เรื่องที่ จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพิจารณา
แลวเห็นวามีความสําคัญและไมสามารถจัดไวในการตรวจทั่วไปได
๗.๒.๒ การตรวจตามนโยบายหรือคําสั่งของ ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร หรือผูบังคับบัญชาในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ขอ ๘ อํานาจในการสั่งตรวจ
๘.๑ จเร กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร มี อํ า นาจในการ
สั่งตรวจ ตามขอ ๗.๑ ในฐานะผูสอดสองดูแลแทน ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๘.๒ หัวหนาสวนงาน มีอํานาจสั่งการตรวจหนวยงานในบัง คับบัญ ชาของตน ตามขอ ๗.๑
และดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่
ขอ ๙ การงดการตรวจ
๙.๑ หนวยรับตรวจอาจของดการตรวจ เมื่อประสบภัยซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือจากสาเหตุอื่น
ๆ จนเปนเหตุใหไมสามารถรับการตรวจได โดยเปนอํานาจของผูสั่งตรวจ ตามขอ ๘ ที่จะพิจารณาอนุมัติ
๙.๒ ในกรณีจําเปน จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจ
สั่งงดการตรวจได
ขอ ๑๐ ผูตรวจ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑๐.๑ สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่เกี่ยวของ และคําสั่งของผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑๐.๒ สั่ง เปนลายลักษณอักษรใหผูรับตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ใน
ระหวางการตรวจไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือประโยชนของประชาชน
อยางรายแรง และเมื่อไดสั่งการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาโดยดวน
๑๐.๓ สั่งเปนลายลักษณอักษรใหสวนงาน และเจาหนาที่ ชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจ เพื่อประกอบการพิจารณา
๑๐.๔ สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เมื่อไดรับการรองเรียน
หรือมีเหตุอันสมควรโดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแกไขปญหาหรืออุปสรรค
ของสวนงานหรือเจาหนาที่
๑๐.๕ เรียกประชุมเจาหนาที่ของสวนงาน เปนลายลักษณอักษร เพื่อชี้แจง แนะนํา หรือ
ปรึกษาหารือรวมกัน
ขอ ๑๑ การแจงหนวยรับตรวจ
ผูมีอํานาจในการสั่งตรวจ ตามขอ ๘ แจงเรื่องและกําหนดเวลาในการตรวจ และคําขอตาง ๆ
ที่จําเปนตอการอํานวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นวามีความสําคัญ ดังนี้
๑๑.๑ การตรวจทั่วไป แจงใหหนวยรับตรวจทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
๑๑.๒ การตรวจพิเศษ แจง ใหหนวยรับตรวจทราบลวงหนา ในกรณีจําเปนเรง ดวนอาจให
หัวหนาชุดตรวจแจงตอผูรับตรวจทางเครื่องมือสื่อสารโดยเร็วกอนการตรวจ
ขอ ๑๒ การขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการอื่นชวยการตรวจ
ในกรณีที่จําเปนตองขอรับการสนับสนุนเจาหนาที่จากสวนราชการใดชวยการตรวจ ใหสํานักจเร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือสวนงานที่มีความประสงคขอรับการสนับสนุน
ติดตอโดยตรงกับสวนราชการนั้น โดยใชงบประมาณของสวนงานที่ขอรับการสนับสนุน
ขอ ๑๓ ผูรับตรวจมีหนาที่ ดังนี้
๑๓.๑ อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจในการเขาไปในสถานที่ปฏิบัติงาน
หรือสถานที่รับตรวจ
๑๓.๒ จัดเตรียมเจาหนาที่ เอกสารหลักฐาน และสถานที่ ที่เกี่ยวของใหครบถวน

๑๓.๓ ชี้แจงและตอบขอซักถาม พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจ
๑๓.๔ ปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผูตรวจไดสั่งการในระหวางการตรวจไวกอน
หากไมสามารถดําเนินการไดตามที่ผูตรวจสั่งการ ใหชี้แจงขอขัดของพรอมเหตุผลใหผูตรวจทราบ
๑๓.๕ ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ผูตรวจรองขอ
ข อ ๑๔ ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น จะต อ งสํ า รวจ หรื อ ตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม ให จเร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจสั่งการเปนลายลักษณอักษรใหผูบังคับบัญชา
ของหนวยรับตรวจ สอบสวนขอเท็จจริงและหากผลการสอบสวนปรากฏความบกพรองของผูใดใหพิจารณา
ลงโทษตามกฎหมาย แลวใหรายงานใหผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผาน จเร กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สั่งการ
ขอ ๑๕ ในกรณีการดําเนินการ ตามขอ ๑๔ ไมเปนไปตามที่กําหนด หรือยังไมมีความชัดเจน หรือมี
ความจําเปนตองสอบสวนเพิ่มเติม ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจสั่ง
เปน ลายลักษณอักษรใหผูบัง คับบัญ ชาของหนวยรับตรวจสอบสวนเพิ่มเติม หรือใหชุดตรวจเขาดําเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติม
ขอ ๑๖ การตรวจตามขอ ๗.๑ มีขอบเขตการตรวจตามแผนการตรวจการปฏิบัติราชการประจําปของ
สํานักจเร กองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หมวด ๓
การรายงานและการดําเนินการตอผลการตรวจ
ขอ ๑๗ การรายงานผลการตรวจ จัดทํ าขึ้น ดวยความมุง หมายที่จะใหผู บัง คั บบัญ ชาไดรับ ทราบ
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๑๗.๑ สถานภาพของหนวยรับตรวจ เชน สถานภาพของขวัญ และวินัย สถานภาพความ
พรอมในการปฏิบัติราชการ เปนตน
๑๗.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
๑๗.๓ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๗.๔ ปญหา ขอขัดของ ขอบกพรอง และขอเสนอแนะ
๑๗.๕ เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตามนโยบาย หรือคําสั่ง ของผูอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
ขอ ๑๘ การรายงานผลการตรวจ
๑๘.๑ ใหผูตรวจรายงานผลการตรวจโดยตรงตอผูมีอํานาจในการสั่ง ตรวจ ตามแบบและ
วิธีการที่ สํานักจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด
๑๘.๒ ในกรณีที่หัวหนาสวนงานเปนผูสั่ง ตรวจ ใหสวนงานนั้น ๆ รายงานผลการตรวจให
จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบดวย
ขอ ๑๙ การดําเนินการตอผลการตรวจ
๑๙.๑ ใหผูสั่งตรวจ พิจารณาสั่งการใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองจากผลการตรวจ

๑๙.๒ ใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองโดยเร็ว แลวรายงานผลการแกไขให หนวยบังคับบัญชา
และจเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
ผลการตรวจ
๑๙.๓ เมื่อ ครบกําหนดเวลาตาม ขอ ๑๙.๒ แลว หากยั ง ไมไ ดรับรายงานผลการแกไ ขให
จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แจงหนวยบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจเหนือขึ้น
ไปชั้นหนึ่ง ทราบ
๑๙.๔ ให จเร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร สรุป ผลการตรวจ
การปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ และเสนอรายงานต อ ผู อํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร เปนประจําทุกรอบ ๖ เดือน เพื่อเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการบุคลากร
หมวด ๔
คุณธรรมและจริยธรรม
ขอ ๒๐ ผูตรวจ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสํานึกในหนาที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรักษาและ
สงเสริมไวซึ่งเกียรติคุณ ความเลื่อมใสศรัทธาของขาราชการและประชาชน จึงใหถือและปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบธรรมเนียมของทางราชการ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่สํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
(ประยุทธ จันทรโอชา)
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ผนวก ข

หัวขอการตรวจการปฏิบตั ิราชการ ของ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

การตรวจการปฏิ บั ติ ร าชการในกองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร มุ ง เน น
การตรวจในภาพรวมทั้งระบบ 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 จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
๑.๒.๑.๒ การใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงค
๑.๒.๒ การบริหารจัดการงบประมาณ
๑.๒.๒.๑ จํานวนเจาหนาที่การเงิน และงบประมาณ
๑.๒.๒.๒ การจัดสรรงบประมาณใหทุกสวนอยางเหมาะสม
๑.๒.๒.๓ การใชจายเงินตรงตามแผนงานงบประมาณที่ไดวางแผนไว
๑.๓ ดานการจัดการ
๑.๓.๑ การวางแผน
๑.๓.๑.๑ แผนงาน/โครงการมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัดที่
สอดคลองกับแผนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของ กอ.รมน.
๑.๓.๑.๒ การบูรณาการและกําหนดผูรับผิดชอบในแผน/โครงการ โดยแนชัด
๑.๓.๑.๓ การทบทวนและปรับแผนใหเหมาะสมอยูเสมอ
๑.๓.๒ การจัดองคกร
๑.๓.๒.๑ การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการงานใหสําเร็จตามเปาหมาย
๑.๓.๒.๒ การนําขบวนการประชารัฐซึ่งประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เขามาแกไขปญหาในพื้นที่

๑.๓.๓ การนําและจูงใจ
๑.๓.๓.๑ การมีภาวะผูนําที่ดีของผูบังคับบัญชา
๑.๓.๓.๒ การจูงใจผูใตบังคับบัญชาที่ดี เพื่อนําไปสูความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติ
ภารกิจจนลุลวง
๑.๓.๔ การติดตามและประเมินผล
๑.๓.๔.๑ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเกิดการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานดวยตนเอง
๑.๓.๔.๒ การติ ดตามและประเมินสถานการณในพื้น ที่เพื่ อกํา หนดและวางแผน
ปองกัน เชน การตั้งศูนยติดตามสถานการณ (war room) การประชุมทางไกล เปนตน
๑.๔ สถานที่และสิ่งอุปกรณในการปฏิบัติงาน
๑.๔.๑ พื้นที่เพียงพอและเปนระเบียบเรียบรอย
๑.๔.๑.๑ สถานที่ ทํ า งานมี พื้ น ที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเพี ย งพอต อ การ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔.๑.๒ การจัดระเบียบ ๕ ส
๑.๔.๒ ความสะดวกในการติดตอและประสานงาน
๑.๔.๒.๑ สถานที่มีชองทางการติดตอที่สะดวกตอการประสานงานและรองทุกข
รองเรียนของประชาชน
๑.๔.๒.๒ มีสถานที่อยางเพียงพอสําหรับการประชุมประสานงาน และบูรณาการงาน
รวมกัน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี
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 และสั่งการระยะไกลได
๒. กระบวนการปฏิบัติงาน
๒.๑ การเตรียมการและวางแผน
๒.๑.๑ การวิเคราะหและประเมินแนวโนมภัยความมั่นคงในพื้นที่
๒.๑.๑.๑ การรวบรวมขอมูล ขาวสาร และขาวกรองดานความมั่นคง รวมทั้งการขาว
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 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๒.๒ ภารกิจกลุมงานเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม
๒.๒.๒.๑ งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๒.๒.๒.๒ งานปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง และการคามนุษย
๒.๒.๒.๓ งานจัดระเบียบสังคม
๒.๒.๓ ภารกิจกลุมงานเสริมสรางความมั่นคงแบบพิเศษ
๒.๒.๓.๑ งานปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ
๒.๒.๓.๒ งานปองกันและแกไขภัยคุกคามขามพรมแดน
๒.๒.๓.๓ งานเสริมสรางเสถียรภาพดานไซเบอร
๒.๒.๔ ภารกิจกลุมงานเสริมสรางความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม พลังงาน และอาหาร
๒.๒.๔.๑ งานเสริมสรางความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๒.๔.๒ งานเสริมสรางความมั่นคงดานสิ่งแวดลอม พลังงาน และอาหาร
๒.๒.๕ ภารกิจกลุมงานเสริมสรางความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
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 การแกไขปญหาในพื้นที่
๒.๖.๑ ใชศูนยดํารงธรรมแกปญหาขั้นตน
๒.๖.๒ ใชกระบวนการประชารัฐ ซึ่งประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขา
มาคลี่คลายปญหา
๒.๗ การบริหารจัดการมวลชนในพื้นที่
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 ความสัมพันธที่เหมาะสมระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตของงาน
๓.๒.๒ ความพึงพอใจของผูรับบริการ

๓.๓ ความคุมคา
๓.๓.๑ การใชงบประมาณเหมาะสมกับงานที่ไดรับ
๓.๓.๒ ผลงานมีความครบถวน สมบูรณ และสอดคลองกับทรัพยากรที่ใช
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 การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
๓.๗.๑ การปองกันกอนที่จะเกิดเหตุการณ
๓.๗.๒ การแกไขสถานการณในขณะเกิดความไมสงบเรียบรอย
๓.๗.๓ ผลของการปฏิบัติ
๓.๘ สถิติการกระทําความผิดของกําลังพล
๓.๘.๑ ยอดผูกระทําความผิดปกอน
๓.๘.๒ ยอดผูกระทําความผิดปนี้
๓.๘.๓ เปรียบเทียบยอดผูกระทําความผิดเพิ่มขึ้นหรือลดลง
๓.๙ การดําเนินงานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
๓.๙.๑ ผลสํารวจความพึงพอใจ
๓.๙.๒ ความรวดเร็วในการเขาไปแกไขปญหา
๓.๙.๓ ผลของการแกไขปญหา

