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   1.4) การจัดการประมงอย่างย่ังยืน 
   1.5) การเตรียมการของส่วนราชการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศ 

ของแม่นํ้าโขง 
2) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 

1.3.2 การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

1.3.3 การตรวจติดตามการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

 
2. กรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.1 ขอบเขตการตรวจราชการและจุดเน้นในการตรวจติดตาม 

  การตรวจราชการแต่ละลักษณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังจะดําเนินการ 
ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรคซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานดังกล่าว มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 
โดยปรากฏรายละเอียดขอบเขตการตรวจราชการและประเด็นสําคัญในการตรวจติดตาม ดังน้ี 
  2.1.1 การตรวจราชการตามภารกิจ (Function)   
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังจะตรวจติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจ หน้าที่ตามกฎหมายในภาพรวมของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมถึงมีปัญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงานหรือไม่ อย่างไร โดยมีประเด็นสําคัญในการตรวจติดตาม ดังน้ี 

1) การเร่งรดัเบกิจ่ายเงินงบประมาณ 
 การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงงบลงทุนและงบประมาณในการจัดสัมมนา 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมท้ังการกระตุ้นและเร่งรัด 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2) การจัดเก็บภาษีอากร/การจัดเก็บรายได้ 
 2.1) การจัดเ ก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต  

และกรมศุลกากร รวมทั้งการจัดเก็บรายได้ภาครัฐฯ ของกรมธนารักษ์ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บรายได้ 
และลดการร่ัวไหลของภาษีอากร 

 2.2) การบูรณาการข้อมูลการจัดเก็บภาษีอากรระหว่าง 3 หน่วยงาน 
คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร รวมถึงแนวทางในการเช่ือมโยงข้อมูลกับกรมธนารักษ์ 
กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร 
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3) การปฏิบัติงานตามงานประจําและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานประจําและเตรียมความพร้อม 

เพ่ือรองรับนโยบายสําคัญของกระทรวงการคลังและงานท่ีได้รับมอบหมายตามสถานการณ์ เช่น มาตรการ 
ชิมช้อปใช้ มาตรการพักหน้ีเงินต้นของสินเช่ือต่าง ๆ การให้สินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย และการดําเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐ เป็นต้น 

2.1.2 การตรวจราชการมาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagships Project)  
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังจะตรวจติดตามการดําเนินงาน แผนงาน 

และโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ซึ่งสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงการคลัง (Flagships Project) 
7 ด้าน ดังน้ี 

 1) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
  การดําเนินงานทั้ง 5 มิติ ในภาพรวมของการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ

อย่างบูรณาการและยั่งยืน ได้แก่ มิติที่ 1 การดําเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหน้ีนอกระบบที่ผิดกฎหมาย  
มิติที่ 2 เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือในระบบ มิติที่ 3 ลดภาระหน้ีนอกระบบ มิติที่ 4 เพ่ิมศักยภาพของลูกหน้ี
นอกระบบ และมิ ติที่ 5 สนับสนุนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของหน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรการเงินชุมชนที่เก่ียวข้อง 

 2) โครงการ National e-Payment 
  2.1) การเตรียมพร้อมบุคลากรภาครัฐ ให้สามารถเป็นผู้ดําเนินการ 

และให้คําแนะนําการใช้จ่ายผ่านระบบไร้เงินสด (Cashless) ต่อภาคประชาสังคม 
  2.2) การขยายผลโครงการจากฐานการใช้งานจริงที่ประชาชนต้องการ 

ได้แก่ QR Code, Bill Payment และ Mobile Applications  
  2.3) การดํ าเนิ นงานเพ่ื อเพ่ิ มประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาศั กยภาพ 

การจัดเก็บภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร  กรมสรรพสามิต  กรมศุลกากร  
และกรมธนารักษ์ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 100 รวมถึง 
การดําเนินงานเ พ่ือสนับสนุนการจัดเ ก็บภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
และสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง  

 3) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
  การดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมยอดผู้สมัคร กอช. โดยเน้นการขยายผลไปที่ 

กลุ่มเยาวชนกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ที่ไม่มีรายได้แน่นอน และกลุ่มที่ไม่มีหลักประกันหลังเกษียณ รวมถึง
การสร้างความย่ังยืนและสม่ําเสมอในการออมเงินของสมาชิก 

 4) การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
  4.1) การติดตามและประเมินผลด้านรายได้ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภายหลังเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก Account Officer : AO ของธนาคารออมสินและธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

  4.2) การประเมินผลความพึงพอใจของผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาจากข้อมูลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง 

  4.3) การให้สินเช่ือภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ 
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  4.4) การติดตามและประเมินผลข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ประกอบการซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ  

5) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

 5.1) การเพ่ิมช่องทางติดต่อระหว่างผู้กู้ยืมเงินกับผู้ให้กู้ยืมเงิน 
 5.2) การดําเนินมาตรการกระตุ้นการคืนเงิน  
 5.3) การสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมกู้ยืมเงินเพ่ือศึกษาในหลักสูตรซึ่งสามารถ

ประกอบอาชีพได้จริงในสังคมยุคปัจจุบัน 
6) การกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด 
 การบูรณาการการดําเนินงานของส่วนราชการและสถาบันการเงินในสังกัด

กระทรวงการคลังและภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด  
7) กระทรวงการคลังคุณธรรม 
 7.1) การประสานความร่วมมือกับศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เพ่ือร่วมกัน

แก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง  
 7.2) การบริหารจัดการและดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์  

ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงตามความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
 7.3) การดําเนินงานเพ่ือต่อยอดโครงการกระทรวงคุณธรรม และ HATS 

ผ่านการดําเนินมาตรการ แผนงาน และโครงการที่ส่งผลจริงต่อตัวบุคลากร 
2.1.3 การตรวจราชการแบบบรูณาการ 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมที่เก่ียวข้องตามแผนการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

1) การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ได้รับมอบหมาย (การตรวจราชการแบบบูรณาการ)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังน้ี 

 1.1) การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล (Issue) 
   1.1.1) การเกษตรสร้างมูลคา่ 
   1.1.2) การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน 
   1.1.3) การพัฒนาชุมชนเมือง 
   1.1.4) การจัดการประมงอย่างย่ังยืน 
   1.1.5) การเตรียมการของส่วนราชการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพนิเวศของแม่นํ้าโขง 
  1.2) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 
 2) การตรวจราชการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบรหิารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 3) การตรวจติดตามการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
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2.2 วิธีการตรวจราชการและกรอบเวลาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง 
 2.2.1 การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ 
แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagships Project)   
   วิธีการตรวจราชการ 
   1) ลงพ้ืนที่เพ่ือ 
    - รับฟังรายงานและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
    - สังเกตการณ์การดําเนินงานในพ้ืนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   2) ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานมายังกระทรวงการคลัง 
   กรอบเวลาการตรวจราชการ 
   มกราคม – สิงหาคม 2563 ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

2.2.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
  วิธีการตรวจราชการ 
  1) ลงพ้ืนที่เพ่ือ 
   - รั บ ฟั ง ร า ย ง า น แ ล ะ สอบถ า ม ข้ อ มู ล จ า กหน่ ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด

กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ในส่วนภูมิภาค 
  2) ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานมายังกระทรวงการคลัง 
  กรอบเวลาการตรวจราชการ 
  - รอบที่  1  Project and Progress Reviews ร ะห ว่ า ง วั นที่  ๑  เ มษ ายน  -  

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  - รอบที่  2  Monitoring/Evaluation ระหว่ า ง วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  -  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
2.3 การรายงานผลการตรวจราชการ 

2.3.1 การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการ
มาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagships Project) 

 1) รายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่ นําเรียนปลัดกระทรวงการคลัง  
 2) รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม นําเรียนปลัดกระทรวงการคลัง  
  - รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
  - รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 3) รายงานสรุปข้อเสนอแนะและการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นําเรียนปลัดกระทรวงการคลัง 
  - รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
  - รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) 
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4) บทสรุปผู้ บ ริ หาร  ( Executive Summary) ผลการตรวจราชการ 
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 - รอบ 12 เดือน นําเรียนปลัดกระทรวงการคลัง (1 ตุลาคม 2562 -  
30 กันยายน 2563) 

2.3.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
  1) รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการภาพรวม ส่งสํานักนายกรัฐมนตรี   
  - รอบที่ 1 Project and Progress Reviews ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  - รอบที่ 2 Monitoring/Evaluation ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม -  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  2) รายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ส่งสํานักนายกรัฐมนตรี  
  - รอบที่ 1 Project and Progress Reviews ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
  - รอบที่ 2 Monitoring/Evaluation ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม -  

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


