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คูมือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

ดานการสนับสนุนการออกตรวจราชการ 
 

หลักการและเหตุผล 

สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหนาท่ีสนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  ในท่ีนี้จะกลาวถึงภารกิจดานการออกตรวจราชการ ใน

การกํากับและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ

แผนงาน โครงการ ตามเปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจนเปนการรับทราบปญหาอุปสรรค ความตองการ และ

ขอคิดเห็นของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน รวมถึงการใหขอเสนอแนะและคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมายตอไป  

ดังนั้น เจาหนาท่ีของสํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงควร

มีความรูความเขาใจในภารกิจดานการตรวจราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานการ

สนับสนุนการตรวจราชการ เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจดานการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลังสําเร็จลุลวงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนตอการบริหารราชการแผนดิน

ในภาพรวม จึงขอสรุปประเด็นสําคัญและข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจราชการ ดังนี้  

 

วัตถุประสงคการตรวจราชการ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบยีบการ

ตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ไดกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจ

ราชการไว ดังนี้ 

1. เพ่ือชี้แจง แนะนํา หรือทําความเขาใจกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐเก่ียวกับ

แนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนตาง ๆ ของชาติและของ

หนวยงานของรัฐ 

2. เพ่ือตรวจติดตามวาหนวยงานของรัฐไดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรีและคําสั่งของนายกรัฐมนตรี และเปนไปตามความมุงหมาย วัตถุประสงค 

เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผนดิน แผนหรือยุทธศาสตรใด ๆ ท่ีกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติ หรือวาระแหงชาติหรือไม 

3. เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 

และความคุมคาในการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจของหนวยงานรัฐ 

 

4. เพ่ือสดับตรับฟงทุกขสุข ความคิดเห็น และความตองการ ของเจาหนาท่ีของรัฐและ

ประชาชน 

5. เพ่ือแสวงหาขอเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณในพ้ืนท่ี 
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ขอบเขตการตรวจราชการ 

การตรวจราชการใหดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําป หรือตามท่ีไดรับคําสั่งหรือ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการประจํากระทรวง 

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง รับผิดชอบและมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจราชการเก่ียวกับ

การปฏิบัติราชการตามนโยบาย แผนงาน และโครงการท่ีไดรับมอบหมายของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงการคลัง เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาท่ีของกระทรวงการคลัง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทน

รัฐมนตรวีาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และปลัดกระทรวง 

ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง มี 6 ตําแหนง โดยมีหัวหนาผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลังซ่ึงไดรับการแตงตั้งมอบหมายจากปลัดกระทรวงการคลังในการใหคําปรึกษาและแนะนํา

แกผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง พัฒนาระบบ รูปแบบ ประมวลปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการตรวจ

ราชการ ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

ในการแบงพ้ืนท่ีการตรวจราชการสวนภูมิภาคท้ังหมด 18 เขต ผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง 6 ทาน ๆ ละ 3 เขต และเขตตรวจราชการในสวนกลางในสังกัดกรมศุลกากร กรม

สรรพสามิต และกรมสรรพากร โดยมอบหมายใหผูตรวจราชการแตละทานรับผิดชอบในจํานวนท่ีเทากัน 

หรือตามความเหมาะสม 

 

อํานาจและหนาที่ของผูตรวจราชการ 

เพ่ือใหการตรวจราชการของผูตรวจราชการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกลาวไวขางตน ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 จึงกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจราชการไว ดังนี้ 

1. สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี 

2. สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่องใด ๆ ใน

ระหวางการตรวจราชการไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือประโยชนของ

ประชาชนอยางรายแรง และเม่ือไดสั่งการดังกลาวแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณาโดย

ดวน 

3. สั่งใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐาน

เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

4. สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดรับตรับฟงเหตุการณ เม่ือไดรับการรองเรียน 

หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
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5. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการตรวจ และรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบ 

5. เรียกประชุมเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือชี้แจง แนะนํา หรือปรึกษาหารือรวมกัน 

 

คําจํากัดความ 

  ผูตรวจราชการ หมายถึง ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

  หนวยงานรับตรวจ หมายถึง หนวยงานและเจาหนาท่ี ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยูใน

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

  หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หมายถึง  

   (1) สวนราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงการคลัง  

   (2) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง  

   (3) หนวยงานในกํากับของกระทรวงการคลัง  

  เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจ หมายถึง ผูชวยผูตรวจและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดาน

การตรวจราชการ 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

สําหรับข้ันตอนของการปฏิบัติงานดานการสนับสนุนการตรวจราชการ แบงเปน 3 ข้ันตอน 

โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. ข้ันตอนกอนการออกตรวจราชการ 

 1.1 กําหนดการตรวจราชการ ผูตรวจราชการหรือเลขานุการผูตรวจราชการจะเปนผูแจง

กําหนดการตรวจราชการซ่ึงระบุ วัน เวลา และพ้ืนท่ี แกเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจทราบเพ่ือจัดทําราง

กําหนดการ ซ่ึงการจัดทํากําหนดการจะตองดูความเหมาะสมของพ้ืนท่ีวาจะเดินทางโดยเครื่องบินหรือ

รถยนตตู  ท้ังนี้ การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารจะตองทําการตรวจสอบสายการบิน และตารางการบินให

แนนอนกอน สําหรับการเดินทางโดยรถยนตตูตองแจงกําหนดการใหพนักงานขับรถยนตทราบเพ่ือเตรียม

ความพรอมและเตรียมรถยนตตูใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน กําหนดการไมมีแบบฟอรมท่ีกําหนดไว

ชัดเจนตายตัว ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของแตละชวงเวลา แตก็จะมีรูปแบบท่ียึดถือปฏิบัติกันมา โดยมี

กิจกรรมในแตละชวงเวลาประกอบดวย คือ  

  1) เขาเยี่ยมคารวะผูวา/รองผูวาราชการจังหวัด  

  2) การประชุมหารือรวมกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด ซ่ึงจะเชิญภาคเอกชนในจังหวัด

เขารวมดวย  

  3) การลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโครงการบูรณาการหรือโครงการตามนโยบายของรัฐบาล  

  4) การลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมหนวยงานในสังกัด  

 



- 4 - 
 

 

 1.2 การจัดทําหนังสืออนุมัติการเดินทาง เม่ือกําหนดการผานความเห็นชอบของผูตรวจ

ราชการแลว เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจจะจัดทําหนังสืออนุมัติการเดินทาง ประกอบดวย  

  1) ขออนุมัติพ้ืนท่ีการตรวจราชการ บุคคลท่ีจะรวมเดินทางไปตรวจราชการ  อนุมัติ

คาใชจาย อนุมติใหใชรถยนตตู และอนุมัติใหเดินทางดวยเครื่องบินโดยสารแลวแตกรณี   

  2) หนังสือแจงกําหนดการตรวจราชการไปยังหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง ของ

หนวยงานรับตรวจ  

  3) หนังสือแจงกําหนดการขอเขาพบผูวา/รองผูวาราชการจังหวัด  

  4) หนังสือแจงเชิญภาคเอกชนเขารวมประชุม   

  ท้ังนี้ การจัดทําประมาณการคาใชจายในการเดินทางเพ่ือขออนุมัตินั้น จะตอง

ประมาณการใหเพียงพอกับคาใชจาย ประกอบดวยคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก (เนื่องจากบางพ้ืนท่ีอัตราคาท่ีพัก

จําเปนตองขออนุมัติเพ่ิมอีก 25 %)  และคาเครื่องบินโดยสาร (ของผูตรวจราชการจะตองเปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลดภาระงบประมาณภาครัฐในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี 

นร 0506/ว 54 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2558) คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาโดยสารรถยนตรับจาง  ซ่ึงการ

ประมาณการคาใชจายในการเดินทางท้ังหมดจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน

การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ ท่ี 8 พ.ศ. 2553) และระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 กําหนดไว 

 1.3 เม่ือเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจจัดทําหนังสืออนุมัติการเดินทางแลวเสร็จ  ให

ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือใหหัวหนาผูตรวจราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติการเดินทางไป

ตรวจราชการ หากหัวหนาผูตรวจราชการไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหเสนอไปยังผูตรวจราชการในลําดับ

ถัดไปตามคําสั่งกระทรวงการคลังท่ี 669/2558 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558  เรื่อง การมอบหมาย

และมอบอํานาจของปลัดกระทรวงการคลังใหแกผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

 1.4 การยืมเงินทดรองราชการ  

  การยืมเงินทดรองราชการ เม่ือหัวหนาผูตรวจราชการลงนามอนุมัติการเดินทางไป

ตรวจราชการแลวใหเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจนําหนังสืออนุมัติการเดินทางฉบับจริง  กําหนดการ 

ประมาณการคาใชจาย และแนบสัญญายืมเงินท่ีลงนามแลวใหสํานักบริหารกลางดําเนินการตอไป โดยผูยืม

เงินทดรองนั้นจะตองเปนขาราชการเทานั้น และท่ีสําคัญจะตองเปนเจาหนาท่ีในคณะเดินทางรวมไปตรวจ

ราชการดวย ท้ังนี้ การยืมเงินทดรองจะตองระบุวันท่ีรับเงิน ซ่ึงแบงเปน 2 กรณี คือ กรณีเดินทางโดย

รถยนตตูของสํานักตรวจสอบและประเมินผลจะกําหนดวันรับเงินกอนการเดินทาง 1 วัน  กรณีเดินทางดวย

เครื่องบินโดยสารจะตองกําหนดวันรับเงินลวงหนา เพ่ือใหทันในการซ้ือตั๋วเครื่องบินโดยสาร ซ่ึงการซ้ือตั๋ว

เครื่องบินจะตองซ้ือตั๋วชนิดท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการเดินทางได เพ่ือเปนการปองกันความ  
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เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางไปตรวจราชการ เม่ือไดรับตั๋วเครื่องบินและ

ใบเสร็จจะตองทําการตรวจสอบรายละเอียด ชื่อ วัน เวลา และสถานท่ีใหถูกตองกอนทุกครั้ง  

  สําหรับสําเนาหนังสืออนุมัติการเดินทางจัดสงใหฝายบริหารงานท่ัวไปเปนหลักฐาน

กรณีไมมาปฏิบัติราชการ  1 ฉบับ และแนบตนเรื่องนําสงหนังสือ/บันทึกแจงหนวยงาน ผูวาราชการจังหวัด 

และภาคเอกชนใหสํานักบริหารกลาง 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ เก็บไวเปนหลักฐานเพ่ือปองกันการสูญหาย 

 1.5 การประสานงานและจัดทําเอกสารประกอบการตรวจราชการ 

  1) การประสานงานจะเริ่มเม่ือจัดทํากําหนดการตรวจราชการแลวเสร็จ โดยการ

จัดสงใบนําสงเอกสารทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงใบนําสงเอกสารจะระบุขอมูล

สาระสําคัญเก่ียวกับ วัน เวลา ในการตรวจราชการ การประสานขอเขาเยี่ยมผูวา/รองผูวาราชการจังหวัด 

การประสานเชิญภาคเอกชนเขารวมประชุม และควรกําหนดวันท่ีจัดสงเอกสารประกอบการตรวจราชการ

ของหนวยงานรับตรวจใหชัดเจนเพ่ือปองกันการจัดสงเอกสารลาชา พรอมแนบกําหนดการตรวจราชการ 

แบบฟอรมการขอขอมูลประกอบการตรวจราชการ รายชื่อคณะเดินทาง และหากประสงคจะใหหนวยงาน

รับตรวจจองโรงแรมท่ีพักใหควรแจงวงเงินท่ีสามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ และจํานวนหองไปในคราว

เดียวกัน ซ่ึงการประสานงานนั้นจะประสานงานกับสํานักงานคลัง จังหวัดเปนหลักในการเปนเจาภาพชวย

ประสานการเชิญผูบริหารหนวยงานเขารวมประชุม การขอขอมูล และสถานท่ีประชุมกับหนวยงานในสังกัด

กระทรวงการคลังในพ้ืนท่ี  

  2) การจัดทําเอกสารจะประกอบไปดวยขอมูล 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ

จังหวัด ประกอบดวย รายนามผูวา/รองผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการในสังกัด ขอมูลพ้ืนฐาน

ของจังหวัด ท่ีตั้ง สภาพเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรของจังหวัด เปนตน ซ่ึงขอมูลในสวนนี้เจาหนาท่ี

สนับสนุนการตรวจจะตองเปนผูดําเนินการจัดหาและรวบรวมเอง สวนท่ี 2 ขอมูลผลการดําเนินงานของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังตามแบบฟอรมท่ีสวนตรวจราชการจัดสงให ซ่ึงขอมูลท้ังสองสวนจะตอง

จัดทําเปนรูปเลม อาจจัดทําเปนสองเลม หรือเลม เดียวก็ไดแลวนําเสนอใหผูตรวจราชการพิจารณาวิเคราะห

และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจกอนการเดินทางไปตรวจราชการ 
 

2. ข้ันตอนขณะลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ 

 2.1 การเดินทางไปตรวจราชการ ถาเปนการเดินทางโดยรถยนตตูของสํานักตรวจสอบ

และประเมินผล จะเดินทางออกจากกระทรวงการคลัง หากเปนการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารเจาหนาท่ี

สนับสนุนการตรวจจะตองทําการนัดหมายสถานท่ี และเวลากับคณะบุคคลท่ีรวมเดินทาง โดยการนัดหมาย

เวลาจะตองถึงสนามบินกอนเวลาในการเดินทางอยางนอย 1 ชั่วโมง และเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจ

จะตองเดินทางไปสนามบินกอนและนําบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประชาชนของคณะเดินทางดําเนินการ 

Check in  ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตองเก็บ Boarding pass เพ่ือใชเปนเอกสารหลักฐาน

ประกอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางดวย 
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 2.2 การตรวจราชการในพ้ืนท่ี ผูตรวจราชการและหนวยงานรับตรวจ มีอํานาจหนาท่ี

ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554  

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจดําเนินการ ดังนี้  

  1) ถายภาพเพ่ือนํามาประชาสัมพันธในเว็บไซตของกระทรวงการคลังและ

ประกอบการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ   

  2) บันทึกเสียงเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํารายงาน  

  3) บันทึกประเด็นสําคัญในการเขาพบผูวา/รองผูวาราชการจังหวัด และประเด็น

สําคัญในการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ขอเสนอแนะในระหวางการประชุมรวมกันของหนวยงานรับตรวจ 

ขอเสนอแนะขอคิดเห็นของภาคเอกชน รวมถึงประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวามีความสําคัญ และขอเสนอจากการลง

พ้ืนท่ีตรวจโครงการ/ตรวจเยี่ยมสถานท่ีปฏิบัติงาน หากผูตรวจราชการมีความประสงคท่ีจะขอเอกสาร

เพ่ิมเติม เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจตองเรงดําเนินการประสานกับหนวยรับตรวจทันทีหรืออาจบันทึกชื่อ 

หมายเลขโทรศัพท เพ่ือติดตอประสานงานในภายหลัง  

 2.3 การพักคางคืน เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจตองทําการลงทะเบียนสําหรับผูเขาพัก

และทําการแจกจายกุญแจหองพักตามท่ีไดทําการจองไว ควรจดจําหมายเลขหองพัก ของคณะเดินทาง และ

ควรแจงขอมูลของคณะท่ีเขาพักใหทางโรงแรมดําเนินการออกใบเสร็จและโฟลิโอ ใหเรียบรอยลวงหนากอน

ออกจากท่ีพัก เม่ือไดรับเอกสารควรตรวจสอบชื่อ รายละเอียดของการเขาพักใหถูกตองกอนออกเดินทาง 

เพ่ือใหสามารถนํามาเบิกคาใชจายไดโดยไมตองกลับมาแกไข 
 

3. ข้ันตอนหลังการตรวจราชการ 

 เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจราชการในพ้ืนท่ีแลว จะตองดําเนินการจัดทํารายงาน

คาใชจายประกอบการเดินทางไปราชการ และรายงานผลการตรวจราชการ กรณีท่ียืมเงินทดรองเจาหนา

ควรเรงรัดจัดทํารายงานคาใชจายประกอบการเดินทางไปราชการใหแลวเสร็จกอน เพ่ือดําเนินการสงคืนเงิน

ยืมใน เนื่องจากหากมีกําหนดการเดินทางในครั้งตอไปจึงจะสามารถยืมเงินทดรองตอไป ซ่ึงมีรายละเอียด

และข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 3.1 รายงานคาใชจายประกอบการเดินทางไปราชการ 

  1) รายงานคาใชจายประกอบการเดินทางไปราชการหรือเรียกสั้น ๆ วา รายงานการ

เดินทาง เปนการแจกแจงรายละเอียดการใชจายเงินในการเดินทางแตละครั้ง รายงานการเดินทางจะ

ประกอบดวย แบบฟอรมเบิกคาใชจายในการเดินทางไปตรวจราชการลงนามโดยผูตรวจราชการซ่ึงเปน

หัวหนาคณะเดินทาง แบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาใชจายเดินทางไปตรวจราชการ เปนการแยก

คาใชจายแตละประเภทของแตละบุคคลและคณะเจาหนาท่ีเดินทางจะตองลงนามใหครบ และใบรับรอง

แทนใบเสร็จรับเงินใชประกอบการเบิกคาโดยสารรถยนตรับจางสําหรับคณะเจาหนาท่ี นํามาประกอบกับ

เอกสารหลักฐาน ดังนี้ ใบเสร็จคาตั๋วเครื่องบินโดยสารหรือใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง ใบเสร็จและโฟลิโอของ  

 



- 7 - 
 

 

โรงแรงท่ีพัก คาผานทางพิเศษ ซ่ึงการเบิกจายจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตามหนังสือ

กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว.5 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและ

ฝกอบรมภายในประเทศ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. 2554  

  2) เม่ือเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการเบิก

คาใชจายในการเดินทางครบถวนเรียบรอยแลวเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจจะตองถายสําเนาเก็บไวเปน

หลักฐาน 1 ชุด แลวจัดสงฉบับจริงไปยังสํานักบริหารกลาง พรอมสงคืนเงินยืมท่ีเหลือจากการจายจริงให

สวนบริหารการคลัง และสวนบริหารการคลังจะทําการตรวจสอบการใชจายเงินและตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานประกอบการเบิกคาใชจายวาถูกตองเปนไปตามระเบียบหรือไม หากพบขอผิดพลาดจะแจงสงเรื่อง

คืนใหเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจท่ีดูแลรับผิดชอบทําการแกไขใหถูกตองตามระเบียบ เม่ือแกไขแลวใหถาย

สําเนาเอกสารฉบับท่ีมีการแกไขเก็บไวดําเนินการสงคืนใหสวนบริหารการคลัง 

 3.2 รายงานผลการตรวจราชการ  

  1) เม่ือเดินทางกลับจากการตรวจราชการในพ้ืนท่ีควรเรงรัดดําเนินการจัดทํารายงาน

ผลการตรวจราชการนําเสนอผูตรวจราชการ เปนการสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ปญหา อุปสรรค ในการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจ และขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ รวมถึงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ

ของผูวา/รองผูวาราชการจังหวัดและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะแบงเปนสวนสําคัญ ดังนี้  

   - ขอราชการท่ีหารือรวมกันกับผูวา/รองผูวาราชการจังหวัด เปนการ รายงานถึง

สภาวะดานตาง ๆ ของจังหวัด แนวทางหรือขอคิดเห็นท่ีเก่ียวของท่ีตองการใหกระทรวงการคลังนําไปพิจารณา

ปรับปรุงในการดําเนินนโยบายตาง ๆ 

   - ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของภาคเอกชนท่ีมีตอการดําเนินนโยบาย ของ

กระทรวงการคลัง หรือความตองการท่ีขอรับการชวยเหลือ  

   - ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด โดยเฉพาะผลการดําเนินงานของหนวย

จัดเก็บรายไดหากจัดเก็บไมไดตามเปาหมาย ควรชี้แจงเหตุผลประกอบดวย  

   - ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการท่ีไดเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานหรือ

แนวทางการแกไขปญหา เพ่ือใหตันสังกัดหนวยงานรับตรวจดําเนินการแกไขปญหา  

   - เอกสารแนบ เปนรายละเอียดขอมูลผลการปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจทุก

หนวยงานในพ้ืนท่ีรบัตรวจ (มีหรืออาจไมมีก็ได) 

   - พรอมจัดทําหนังสือแจงเวียนรายงานผลการตรวจราชการใหหนวยงานในสังกัด

ทราบ 
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  2) นําเสนอผูบริหาร  

   เม่ือจัดทํารายงานผลการตรวจราชการและหนังสือ แจงหนวยงานตันสังกัดท่ีผูตรวจ

ราชการไดใหขอเสนอแนะแลวเสร็จ ใหนําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือนําเสนอผูตรวจราชการลงนาม

แลวนําเสนอปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือลงนามในรายงานผลการตรวจราชการและจัดทําหนังสือแจง

หนวยงานในสังกัดทราบตอไป ท้ังนี้ ผูตรวจราชการอาจสั่งการใหเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจแกไข

ปรับปรุงเนื้อหาในรายงานผลการตรวจราชการใหมีความครบถวนสมบูรณถูกตองตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน 

  3) การจัดสงรายงานผลการตรวจราชการไปยังตนสังกัดหนวยงานรับตรวจใน

สวนกลาง เม่ือปลัดกระทรวงลงนามในรายงานผลการตรวจราชการแลว ตนเรื่องรายงานผลจะถูกสงกลับ

มายังเจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจเพ่ือทําการถายสําเนารายงานผลการตรวจราชการนําไปแนบกับหนังสือท่ี

ปลัดกระทรวงลงนาม สงหนวยงานยังตนสังกัดของหนวยงานรับตรวจ  

 3.3 รายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

  1) เม่ือตนสังกัดหนวยงานรับตรวจไดรับทราบรายงานผลการตรวจราชการและได

พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตามท่ีผูตรวจราชการไดใหขอเสนอแนะและขอสังเกตไว จะแจงผลการ

พิจารณาดําเนินการมายังกระทรวง  

  2) เจาหนาท่ีสนับสนุนการตรวจจะตองดําเนินการจัดทํารายงานผลการพิจารณา

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ สรุปเสนอผูตรวจราชการใหทราบตามท่ีไดใหขอเสนอแนะไปนั้นหนวยงานมี

การชี้แจงหรือมีการนําไปปฏิบัติอยางไร พรอมท้ังถายสําเนารายงานผลการตรวจราชการดังกลาวแนบดวย 

และจัดทําบันทึกตอบขอบคุณหนวยงานท่ีไดตอบแจงผลการดําเนินการเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

เพ่ือใหผูตรวจราชการทราบผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะและลงนาม  
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ผังกระบวนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

                   Yes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No                                                                        No 

 

                 Yes                                        Yes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

กําหนดการ

ตรวจราชการ 

จัดทําหนังสืออนุมัติ

การเดินทาง 

เสนอหน.ผต. 

ยืมเงินทดรอง 
ประสานงานและ

จัดทําเอกสาร 

ลงพื้นที่ตรวจ

ราชการ 

เสนอ ผต./

ปลัดฯ 

จัดสงรายงานผลการตรวจราชการให

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 

รายงานผลการ

ตรวจราชการ 

จัดทํารายงานการ

เดินทาง 

สง สกค. 

หนวยงานในสังกัดตอบกลับผลการ

ดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ ผต. 

นําเสนอรายงานผลการดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะและหนังสือตอบขอบคุณ 

 

จัดสงหนังสือ

ตอบขอบคุณ 

เอกสารถูกตอง

ครบถวน 


