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1.1 คํานิยาม  
 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หมายถึง ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 

 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทนํา

นายจําเริญ โพธิยอด 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม ่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

  นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ ์
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
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 เขตตรวจราชการของกระทรวงการคลัง หมายถึง การแบ่งเขตพ้ืนที่จังหวัดในประเทศไทย 
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามภูมิภาคเพ่ือประโยชน์ในการตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะนํา สืบสวนสอบสวน               
สอบข้อเท็จจริง สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเย่ียม หรือดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเขตตรวจ
ราชการของกระทรวงการคลังแบ่งเป็น เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) และเขต
ตรวจราชการในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) (รวมทั้งสิ้น 900 หน่วยรับตรวจ) 

 - เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด)  
  เขต 1 : ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
  เขต 2 : นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 
  เขต 3 : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี  
  เขต 4 : ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
  เขต 5 : ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา 
  เขต 6 : กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
  เขต 7 : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
  เขต 8 : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
  เขต 9 : จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
  เขต 10 : บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
  เขต 11 : นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
  เขต 12 : กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
  เขต 13 : ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
  เขต 14 : ยโสธร ศรีษะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
  เขต 15 : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน 
  เขต 16 : เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
  เขต 17 : ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
  เขต 18 : กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 
 
 - เขตตรวจราชการในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)  
  - สํานักงานสรรพากรภาค 1-3 
  - สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สท.กทม.) 1-30  
  (สท.กทม.1 : พระนคร 1-2  สท.กทม.2 : ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1-2  
  สท.กทม.3 : ปทุมวัน 1-2  สท.กทม.4 : พญาไท 
  สท.กทม.5  : ราชเทวี 1-2    สท.กทม.6 : ดุสิต บางซื่อ 
  สท.กทม.7  : จตุจักร   สท.กทม.8 : ลาดพร้าว บางเขน 
  สท.กทม.9  : หลักสี่ ดอนเมือง  สท.กทม.10 : ห้วยขวาง 1-2 
  สท.กทม.11 : ดินแดง  สท.กทม.12 : สวนหลวง 1-2 
  สท.กทม.13  : คลองเตย 1-2  สท.กทม.14 : วัฒนา 
  สท.กทม.15  : พระโขนง  สท.กทม.16 : ประเวศ 
  สท.กทม.17 : บางนา  สท.กทม.18 : บางกะปิ 
  สท.กทม.19  : บึงกุ่ม  สท.กทม.20 : วังทองหลา 
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  สท.กทม.21  : มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง  สท.กทม.22 : บางรัก 1-3  
  สท.กทม.23  : ยานนาวา บางคอแหลม  สท.กทม.24  : สาทร  
  สท.กทม.25  : บางพลัด ตลิ่งชัน  สท.กทม.26  : ภาษีเจริญ บางแค 
       หนองแขม  
  สท.กทม.27 : บางขุนเทียน จอมทอง  สท.กทม.28 : ราษฎร์บูรณะ 
  สท.กทม.29 : คลองสาน  สท.กทม.30  : บางกอกน้อย  
      ธนบุรี 1-2  
      บางกอกใหญ่ 
 - สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 
 - สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1-5 
 - สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 
 - สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
 - สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 - สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 - สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 

- สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
 

 * สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการรายภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 256 (คําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 325/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี) โดย
ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
 - ภาคเหนือ ประกอบด้วย  

   เขต 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน 
   เขต 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  : เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
   เขต 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 : ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
   เขต 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 : กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 
 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย 
  เขต 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : บึงกาฬ เลย หนองคาย 
     หนองบัวลําภู อุดรธานี 
   เขต 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 : นครพนม มุกดาหาร  
     สกลนคร 
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  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 
   เขต 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  : กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น 
      มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
   เขต 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 : ชัยภูมิ นครราชสีมา  
      บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
   เขต 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  : ยโสธร ศรีษะเกษ 
     อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
 
 - ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 
   เขต 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1   :  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
   เขต 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2   : จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี  
      สระแก้ว 
 
  - ภาคกลาง ประกอบด้วย 
   เขต 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน   : ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
        สิงห์บุรี อ่างทอง 
   เขต 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  : นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 
   เขต 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี  
   เขต 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม  
     สมุทรสาคร 
 
  - ภาคใต้ ประกอบด้วย 
   เขต 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  : ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี  
     สงขลา 
   เขต 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  : กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
   เขต 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน   : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
 

**กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดให้มีการประชุม
เพ่ือติดตามการปฏิบัติราชการรายภาคตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังซึ่งรับผิดชอบ
กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการรายภาคจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
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- เขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

              กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคตะวันออก 
      และภาคกลาง 

 
    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 

      เขต 2 : นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ 
      เขต 3 : กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
      เขต 4 : ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม  
       สมุทรสาคร 
      เขต 8 : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
      เขต 9 : จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
      เขต 18 : กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 
 
 
      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 5 : ราชเทวี 1-2  
      สรรพากรพ้ืนที่ 6 : ดุสิต บางซื่อ 
      สรรพากรพ้ืนที่ 7 : จตุจักร  
      สรรพากรพ้ืนที่ 8 : ลาดพร้าว บางเขน 
      สรรพากรพ้ืนที่ 9 : หลักสี่ ดอนเมือง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 16 : ประเวศ 
      สรรพากรพ้ืนที่ 17 : บางนา  
      สรรพากรพ้ืนที่ 18 : บางกะปิ 
      สรรพากรพ้ืนที่ 19 : บึงกุ่ม  
      สรรพากรพ้ืนที่ 20 : วังทองหลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 21 : มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง 
      สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 
      สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจําเริญ โพธิยอด 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
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      กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคเหนือ 

 
    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 

      เขต 13 : ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  
      เขต 15 : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน 
      เขต 17 : ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
 
      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 1 : พระนคร 1-2  
      สรรพากรพ้ืนที่ 2 : ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1-2  
      สรรพากรพ้ืนที่ 3 : ปทุมวัน 1-2  
      สรรพากรพ้ืนที่ 4 : พญาไท 
      สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 
      สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
      สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 
       
     
      
      กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคใต้ 
 

    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 
      เขต 1 : ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี  
                 สิงห์บุรี อ่างทอง     
      เขต 6 : กระบ่ี ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล 
      เขต 12 : กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
 
      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 22 : บางรัก 1-3  
      สรรพากรพ้ืนที่ 23 : ยานนาวา บางคอแหลม  
      สรรพากรพ้ืนที่ 24 : สาทร  
      สรรพากรพ้ืนที่ 25 : บางพลัด ตลิ่งชัน  
      สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
      สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 
 
 
 
 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม ่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
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      กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 
      เขต 5 : ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี  
       สงขลา 
      เขต 11 : นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
.      เขต 14 : ยโสธร ศรีษะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
 
      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สรรพากรพ้ืนที่ 26 : ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม  
      สรรพากรพ้ืนที่ 27 : บางขุนเทียน จอมทอง  
      สรรพากรพ้ืนที่ 28 : ราษฎร์บูรณะ 
      สรรพากรพ้ืนที่ 29 : คลองสาน  
      สรรพากรพ้ืนที่ 30 : บางกอกน้อย ธนบุรี 1-2  
             บางกอกใหญ่ 
      สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
      สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 
 
 
 
      กํากบัและตดิตามการปฏบิตัิราชการภาคใต้ชายแดน 

 
    เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค 

      เขต 7 : นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
      เขต 10 : บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
      เขต 16 : เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
 
      เขตตรวจราชการในส่วนกลาง 
      สํานักงานสรรพากรภาค 2 
      สรรพากรพ้ืนที่ 10 : ห้วยขวาง 1-2 
      สรรพากรพ้ืนที่ 11 : ดินแดง  
      สรรพากรพ้ืนที่ 12 : สวนหลวง 1-2 
      สรรพากรพ้ืนที่ 13 : คลองเตย 1-2  
      สรรพากรพ้ืนที่ 14 : วัฒนา 
      สรรพากรพ้ืนที่ 15 : พระโขนง 
      สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
      สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 4 
      สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 5 

นายบุญชัย จรสัแสงสมบูรณ ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
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 หน่วยรับตรวจ  หมายถึ ง  หน่วยงานของส่วนราชการและรั ฐ วิสาหกิจในสั ง กัด

กระทรวงการคลัง ซึ่ง ต้ังอยู่ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยรับตรวจ                     
ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค จํานวน    
855 หน่วย และหน่วยรับตรวจในสว่นกลาง จํานวน 45 หน่วย รวมท้ังสิ้น 900 หน่วยรับตรวจ  

 

หน่วยงานตรวจราชการ จํานวน 
หน่วยรับตรวจราชการในสว่นภูมิภาค 
(รายละเอียดตามหน้า 9-14) 855 
หน่วยรับตรวจราชการในสว่นกลาง 45 
   - สํานักงานสรรพากรภาค 1-3 3 
   - สํานักงานสรรพากรพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 1-30 30 
   - สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 1 
   - สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1-5 5 
   - สํานักงานศุลกากรภาคที ่1 1 
   - สํานักงานศุลกากรท่าเรอืกรุงเทพ 1 
   - สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 
   - สํานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 1 
   - สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง 1 
   - สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  1 

รวมหน่วยตรวจทั้งสิน้ 900 
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หน่วยรับตรวจราชการในสว่นภูมิภาค (855 หน่วย) 
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 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสํานักตรวจสอบ                  
และประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการ                   
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังแต่ละท่าน ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และ
ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น โดยการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการจะประกอบด้วย 

1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจซึ่งเ ก่ียวข้องกับการตรวจราชการ                   
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลัง             
การตรวจราชการเสร็จสิ้น เพ่ือประโยชน์ในการตรวจราชการ 

2. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง              
ก่อนการตรวจราชการในแต่ครั้งโดยประกอบด้วย กําหนดการ รายนามผู้ว่า/หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 
ข้อมูลผลการดําเนินงานตามภารกิจ แผนงาน/โครงการรวมทั้งปัญหา อุปสรรคจากการดําเนินการดังกล่าว    
ของหน่วยรับตรวจ และรายงานผลการตรวจราชการของจังหวัดน้ันๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

3. จัดทําเอกสารเก่ียวกับการตรวจราชการทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจ
ราชการและภายหลังการตรวจราชการในแต่ครั้ง  

 - ก่อนการตรวจราชการ ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติการเดินทาง กําหนดการ
เดินทาง ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หนังสือยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปตรวจราชการ  

 - ระหว่างการตรวจราชการ จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารสําหรับกรณีที่ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง มีประเด็นข้อสงสัยซึ่งเก่ียวกับการตรวจราชการฯ เพ่ิมเติม ระหว่างการตรวจราชการ 

 - ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น ดําเนินการจัดทําหนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปตรวจราชการ 

4. จัดทํารายงานผลการตรวจราชการภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละคร้ัง 
 

 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หมายถึง ข้อคิดเห็นเชิงแนะนํา 
ข้อเสนอ ข้อแนะนําของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ซึ่งเสนอให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ                 
ในสังกัดกระทรวงการคลัง (หน่วยรับตรวจ) ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 
จังหวัด) 
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 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลาง ประกอบด้วย 
1. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 มาตรา 11 กําหนดให้กระทรวงการคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี 
1.1  สํานักงานรัฐมนตร ี
 1.2  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 1.3  กรมธนารักษ์ 
 1.4  กรมบัญชีกลาง 
 1.5  กรมศุลกากร 
 1.6  กรมสรรพสามิต 
 1.7  กรมสรรพากร 
 1.8  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 1.9  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 1.10 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ต่อมามีการออกกฎกระทรวงว่าด้วย กลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอํานาจตามความ  
ในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 ข้อ 4 กําหนด ให้กระทรวงการคลังมีกลุ่มภารกิจ ดังน้ี 
กลุ่มภารกิจดา้นทรพัย์สนิ 
1. กรมธนารักษ์ 
2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กลุ่มภารกิจดา้นรายได ้
1. กรมศุลกากร 
2. กรมสรรพสามิต 
3. กรมสรรพากร 

  กลุ่มภารกิจดา้นรายจ่ายและหนี้สนิ 
 1. กรมบัญชีกลาง 
 2. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 ส่วนราชการทีไ่ม่สังกดักลุ่มภารกิจใด 
 1. สํานักงานรัฐมนตรี 
 2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 3. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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2. รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรของรัฐบาล 

พ.ศ. 2496 กําหนดให้รัฐบาลสามารถจัดต้ังองค์กรของรัฐบาลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็น
พระราชกฤษฎีกาขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร เพ่ือดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณะ หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออํานวยบริการแก่ประชาชน 
โดยใช้เงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน พระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นรากฐานของการกําเนิด
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ในปัจจุบัน กระทรวงการคลังมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดจํานวน 15 แห่ง ได้แก่ 
2.1  สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
2.2  โรงงานยาสูบ 
2.3  ธนาคารออมสิน 
2.4  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.5  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2.6  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.7  องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต) 
2.8  โรงงานไพ่ (กรมสรรพสามิต) 
2.9  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
2.10  บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อมแห่งประทศไทย 
2.11  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
2.12  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2.13  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
2.14  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2.15  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

3. องค์การมหาชน 
สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
 

 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค (รายละเอียดตามหน้า 9-14) 
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1.2 ความเป็นมา 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การบริหารราชการแผ่นดิน
ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ผ่านการดําเนินภารกิจ แผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐทุกประเภท จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                    
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ รวมทั้งเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังกล่าวยังต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล และ
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
แผนงาน โครงการฯ ซึ่งกลไกและกระบวนการในการกํากับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่สําคัญประการหน่ึง คือ การตรวจราชการ โดยที่การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญ               
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทําให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของหน่วยงานของรัฐ                    
เป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการและช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรค               
ต่าง ๆ อันเกิดจากการดําเนินงาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมท้ังเป็นไปตามหลักการ                 
การบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ด้วยความสําคัญของการตรวจราชการดังกล่าว เป็นที่มาของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี              
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “การตรวจราชการตามระเบียบน้ี ให้ดําเนินการ
ตามแผนการตรวจราชการประจําปี หรือตามที่ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 
แผนการตรวจราชการประจําปี ให้จัดทําตามรอบปีงบประมาณโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจ
ราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน” และระเบียบการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ข้อ 6 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “แผนการตรวจราชการประจําปี 
ตามวรรคหน่ึง ให้จัดทําตามรอบปีงบประมาณโดยให้ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ
ผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน” 

 
 ดังน้ัน สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงาน                

ซึ่งมีหน้าที่จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทํา                    
แผนการตรวจราชการและคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือกําหนดขอบเขตและกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่ส นับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหารระดับสูงในการกํากับและขับเคลื่อน                    
การดําเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง  
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1.3 วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือใช้เป็นขอบเขตและกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของ                  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 

 2) เพ่ือใช้เป็นขอบเขตและกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของ                  
เจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ 
ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 

 3) เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังได้รับทราบขอบเขตและกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการตรวจราชการ ระหว่าง
การตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 

 4) เพ่ือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รับทราบขอบเขต                    
และกรอบแนวทางในการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั้งก่อนการ
ตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 

1.4 กระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

 กระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 4 กระบวนการ ดังน้ี 

 1) การจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 2) การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 3) การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 4) การติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง 
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กระบวนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําแผนการตรวจราชการ 
ของผูต้รวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังทั้งเขตตรวจ
ราชการส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 

 

การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

การติดตามและรวบรวม 
รายงานผลการดําเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติ งานสนับสนุนภารกิจ   
การตรวจราชการของผู้ ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ร่วมกัน
จัดทําแผนการตรวจราชการ   
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
เพื่อขับเคลื่อน 
 นโยบายสําคัญและเร่งด่วน
ของรัฐบาล  
 น โ ย บ า ย สํ า คั ญ ข อ ง
กระทรวงการคลัง  

 ตรวจราชการตามภารกิจ (Function) 
ตรวจติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามภารกิจ
หน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และให้ข้อเสนอแนะ 
 ตรวจราชการมาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  
ตรวจติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานซึ่งสอดคล้อง
และขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง  
(7 โครงการ : การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบฯ , การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย , National e-Payment , การเร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี 2562 , การพัฒนาสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ,
กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ,กองทุนการออมแห่งชาติ ) 

 ระยะเวลาในการตรวจติดตาม ตั้งแต่ ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 
 ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ 
 ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี  
และผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ระยะเวลาในการตรวจติดตาม รอบที่ 1 ตั้งแต่ ก.พ. - มี.ค. 2562 รอบที่ 2 
ตั้งแต่ ก.ค. - ส.ค. 2562

จัดทํา 
 รายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อค้นพบสําคัญ รวมถึง
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
      - รายพื้นที่ (จังหวัด) : จัดทําภายหลังการตรวจราชการ
เสร็จสิ้นในแต่ละครั้งนําเสนอปลัดกระทรวงการคลัง 
 สรุ ปข้ อ เสนอแนะของ ผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังนําเสนอปลัดกระทรวงการคลังเพื่อ
ลงนามถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาดําเนินการ 
      - รอบที่ 1 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) รอบที่ 2 
(เม.ย. 2562 - ส.ค. 2562) 
 สรุปผลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน พร้อม
ปัญหาอุปสรรคและข้ อค้นพบสําคัญ รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังใน
ภาพรวมทั้งประเทศนําเสนอปลัดกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
      - รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562)  รอบ 
12 เดือน (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) 

ติดตามรวบรวมผลการ
พิจารณาดําเนินงานตาม
ข้ อเสนอแนะของส่ วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ   
ในสังกัดกระทรวงการคลัง 
รอบที่ 1 และรอบที่ 2 และ
รายงานผลการพิจารณา
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ข้อเสนอแนะฯ ต่อปลัด
กระทรวงการคลัง  

เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับ
การตรวจราชการของ

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง          

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หมายถึง กรอบหรือแนวทางเกี่ยวกับการตรวจราชการซึ่งกําหนดและจัดทําขึ้นภายใต้หลักการการมีส่วนร่วม
ระหว่าง ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  

2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
  การจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกมาตรการ แผนงาน และโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ             
ในสังกัดกระทรวงการคลังและบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง               
พร้อมกําหนดกรอบ แนวทาง การตรวจติดตามผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน และโครงการ ดังกล่าว 

2.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  การจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มีกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
  2.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ซึ่งกําหนดไว้

ว่า “การตรวจราชการตามระเบียบน้ี ให้ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปี หรือตามที่ได้รับคําสั่ง
จากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการประจําปี ให้จัดทําตามรอบ
ปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
ของปีงบประมาณน้ัน”  

  2.2.2 ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 ข้อ 6                
ซึ่งกําหนดไว้ว่า “แผนการตรวจราชการประจําปี ตามวรรคหน่ึง ให้จัดทําตามรอบปีงบประมาณโดยให้                 
ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน                     
เดือนตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน” 

2.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
  การจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 
 2.3.1 ศึกษา สอบทาน และวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญต่าง ๆ เ พ่ือกําหนดกรอบแนวทาง              

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
   1) สํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ศึกษา วิเคราะห์ 

ข้อมูลสําคัญต่าง ๆ เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ดังน้ี 

บทที่ 2 
การจัดทาํแผนการตรวจราชการ                      

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
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การวเิคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม 

การกําหนดวิสัยทัศน์การตรวจราชการบรูณาการฯ 

การกําหนดพันธกิจในการตรวจราชการบูรณาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

การวเิคราะห์ดชันีความเส่ียง 

การกําหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ ์

การกําหนดแผนงาน/โครงการตามประเด็นยทุธศาสตร์การตรวจราชการ 

    1.1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 

     - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8             
“การตรวจราชการตามระเบียบน้ี ให้ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปี หรือตามที่ได้รับคําสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการประจําปี ให้จัดทําตามรอบ
ปีงบประมาณโดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
ของปีงบประมาณน้ัน”  

     - ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 25๕4 
ข้อ 6 “การตรวจราชการตามระเบียบน้ี ให้ดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปี หรือตามที่ได้รับ
คําสั่งจากผู้บังคับบัญชา  

     แผนการตรวจราชการตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทําตามรอบปีงบประมาณ โดยให้
ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน” 

    1.2) คู่มือมาตรฐานการตรวจราชการแบบบูรณาการ (ผลผลิตโครงการพัฒนาระบบ
การตรวจราชการแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ) 

  การจัดทําแผนการตรวจราชการในคู่มือมาตรฐานการตรวจราชการแบบ               
บูรณาการของสํานักนายกรัฐมนตรี เน้นผลผลิตสําคัญคือการได้มาซึ่งแผนงานโครงการในการตรวจราชการ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การตรวจราชการท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล                
โดยกระบวนการ ในการจัดทําแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการจะประกอบด้วยกระบวนการหลักรวม
ทั้งสิ้น ๖ กระบวนการสําคัญ ได้แก่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กระบวน
การท่ี 6 

กระบวน
การท่ี 5 

กระบวน
การท่ี 4 

กระบวน
การท่ี 3 

กระบวน
การท่ี 2 

กระบวน
การท่ี 1 
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1.3) แผนงาน  โครงการสําคัญของส่ วนราชการและรัฐ วิสาหกิจในสั ง กัด
กระทรวงการคลัง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

1.4) กรอบแนวทาง จุดเน้น ประเด็นสําคัญในการตรวจราชการแบบบูรณาการ            
ของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง  

1.5) นโยบายสําคัญที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

2.3.2 ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาหน่วยงาน/เขตตรวจราชการ                     
ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 สํานักตรวจสอบและประเมินผลจัดประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน/เขตตรวจราชการในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งพิจารณากําหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.3.3 ประชุมช้ีแจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังเ พ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  

 1) สํานักตรวจสอบและประเมินผลจัดทําหนังสือแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ                  
ในสังกัดกระทรวงการคลังให้จัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

  - มาตรการ/แผนงาน/โครงการซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) และนโยบายสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงการคลัง 

 2) สํานักตรวจสอบและประเมินผลจัดทําหนังสือเชิญส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ              
ในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมช้ีแจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังเ พ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

2.3.4 จัดทําร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 1) สํานักตรวจสอบและประเมินผลรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล มาตรการ แผนงาน 

และโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) และนโยบายสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณากําหนดไว้
ในร่างคําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกรอบแนวทางการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 2) สํานักตรวจสอบและประเมินผลจัดทําร่างคําสั่ งแผนการตรวจราชการของ                   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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 3) สํานักตรวจสอบและประเมินผลนําเสนอร่างคําสั่ งแผนการตรวจราชการ                     
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  และกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

2.3.5 นําเรียนผู้บริหารระดับสูงเพ่ือลงนามในคําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 สํานักตรวจสอบและประเมินผลจัดทําหนังส ือนําเร ียนปล ัดกระทรวงการคล ัง                 
เพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบคําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง              
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2562 และนําเร ียนรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังลงนามในคําสั ่ง                   
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.3.6 เผยแพร่คําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกรอบ
แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1) สํานักตรวจสอบและประเมินผลแจ้งคําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทราบ เพ่ือนําไปใช้
ประกอบการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการ 

 2) สํานักตรวจสอบและประเมินผลเผยแพร่คําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลั ง  ประจํ า ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2562  ในระบบระบบ  E-Inspection                    
ของสํานักตรวจสอบและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (http://inspector.mof.go.th)  
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กระบวนการจัดทาํแผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทาํร่างคําสัง่แผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กระทรวงการคลัง 

พร้อมกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมชีแ้จงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และ
โครงการของหน่วยงานในสังกดักระทรวงการคลัง
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการตรวจ

ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ประชุมผูต้รวจราชการกระทรวงการคลัง 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน/เขตตรวจราชการ 

 ในความรับผดิชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
และพิจารณากําหนดแนวทาง ขอบเขตการตรวจราชการตรวจราชการ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

เผยแพร่คาํสั่งแผนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กระทรวงการคลัง และกรอบแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศึกษา สอบทาน และวิเคราะหข์้อมูลสําคญัต่าง ๆ  
เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการของ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

นําเรียนผูบ้รหิารระดบัสูง 
เพ่ือพิจารณากรอบแนวทางการตรวจราชการ          

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและลงนามในคําสัง่
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



แผนการตรวจราชการและคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

26 
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ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังน้ี 

3.1 ประเภทการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        

แบ่งการตรวจราชการออกเป็น 3 ประเภท คือ 
3.1.1 การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) 
3.1.2 การตรวจราชการมาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  
3.1.3 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

3.2 ขอบเขตของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 ขอบเขตของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
 3.2.1 การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) 
  ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจ หน้าที่ตามกฎหมายในภาพรวม               

ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค 
(18 เขต 76 จังหวัด) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมถึงมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานหรือไม่ อย่างไร  

3.2.2 การตรวจราชการมาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  
  ตรวจติดตามผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ (Flagship 

Project) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค                  
ซึ่งสอดคล้องและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และประเด็นนโยบายสําคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 7 ด้าน คือ 1) การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการ               
และยั่งยืน 2) การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 3) โครงการ National e-Payment                    
4) การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5) การพัฒนาสวัสดิการเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 6) กระทรวงการคลัง
คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต และ 7) กองทุนการออมแห่งชาติ  

 
 

บทที่ 3 
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
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  1) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
   ข้อมูล/รายละเอียด 
   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาข้อเสนอของ

กระทรวงการคลัง เรื่อง การบริหารงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและย่ังยืน                
ภายใต้หลักการที่จะบริหารจัดการปัญหาหน้ีนอกระบบด้านลูกหน้ีและด้านเจ้าหน้ีควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร และมีความต่อเน่ือง โดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคี ใน 5 มิติ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ดําเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหน้ีนอกระบบที่ผิดกฎหมาย  
 (1.1) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้ีนอกระบบเข้าร่วมไกล่เกลีย่ประนอมหน้ีกับ

ลูกหน้ี และคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี  
 (1.2) เปิดช่องทางให้เจ้าหน้ีนอกระบบจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

สินเช่ือรายย่อยทั้งสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ และสินเช่ือรายย่อยระดับ
จังหวัดภายใต้การกํากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งเป็นสินเช่ือรายย่อยประเภทใหม่ภายใต้การกํากับ                    
ของกระทรวงการคลัง โดยเจ้าหน้ีนอกระบบท่ีจะประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ต้องเป็นนิติบุคคลที่มี                
ทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่ ตํ่ากว่า 5 ล้านบาท และมีคุณสมบัติอ่ืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขอ่ืน                   
ของกระทรวงการคลัง 
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 (1.3) เร่งรัดการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา          
พ.ศ. ....... ซึ่งจะมีการเพ่ิมโทษสําหรับเจ้าหน้ีนอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบ้ียเกินกฎหมายกําหนดให้สูงขึ้น จากเดิม
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจําคุกไม่เกิน 1 ปี เป็นปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และจะมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดอย่างเข้มงวด 

(2) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือในระบบ 
 (2.1) กําหนดให้มีสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ เพ่ือให้ประชาชนรายย่อยที่มีความ

จําเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินสามารถกู้ยืมเงินในระบบได้ง่ายและรวดเร็ว ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย คิด
อัตราดอกเบ้ียรวมค่าบริการ และค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี โดยให้กู้ยืมทั้งแบบมีหรือไม่มี
หลักประกัน 

 (2.2) จะมีการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ด้านการแก้ไขปัญหาหน้ี
นอกระบบ ภายในธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมี
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือที่มีเง่ือนไขผ่อนปรนกว่าปกติเพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบแก่ประชาชนโดยเฉพาะ 

(3) ลดภาระหน้ีนอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ี 
 จะมีจุดให้คําปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ ณ สาขาของธนาคารออมสิน และ 

ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ เพ่ือช่วยดูแลให้คําปรึกษาแก่ประชาชนในเบ้ืองต้น และช่วยนําลูกหน้ีนอกระบบเข้าสู่กลไกการ
ไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบใน 77 จังหวัด เพ่ือให้เกิดมูลหน้ีที่
เป็นธรรม ก่อนที่ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จะได้พิจารณารีไฟแนนซ์สินเช่ือเข้าสู่ในระบบให้ตามศักยภาพ
ของลูกหน้ีแต่ละรายต่อไป 

(4) เพ่ิมศักยภาพของลูกหน้ีนอกระบบ 
 ลูกหน้ีนอกระบบท่ีไม่มีศักยภาพในการชําระหน้ีหรือมีความสามารถ                 

ในการชําระหน้ีตํ่าจะได้รับการสนับสนุนฟ้ืนฟูอาชีพ ผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพ
การหารายได้ของลูกหน้ีนอกระบบใน 77 จังหวัด โดยจะได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ปลูกฝัง
ความรู้และวินัยทางการเงิน รวมถึงฝึกอบรมอาชีพหรือทักษะฝีมือแรงงานอย่างเข้มข้น ตลอดจนมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือไม่ให้กลับไปเป็นหน้ีนอกระบบอีก 

(5) สนับสนุนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรการเงินชุมชนที่เก่ียวข้อง 

 จะมีการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบผ่านเครือข่ายองค์กรการเงิน
ชุมชนต่าง ๆ เผยแพร่ความรู้และทักษะเก่ียวกับการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลแก่ประชาชนฐานราก
ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่ประชาชนจะขอความช่วยเหลือเก่ียวกับปัญหาหน้ีนอกระบบจากหน่วยงานภาครัฐ 
รวมถึงสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลเก่ียวกับหน้ีนอกระบบของประชาชนต่อไป 
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คณะกรรมการกํากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและคณะอนกุรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง 

การดําเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและย่ังยืน 
มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) คณะกรรมการกํากับการแก้ไขปัญหาหน้ีสนิภาคประชาชน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๘๒/

๒๕๕๘ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๘ 
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ 19 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการผู้อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน) กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน ) กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
กรมการจัดหางาน) สถาบันการพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร) เป็นกรรมการ ในส่วนของฝ่ายเลขานุการ มีผู้อํานวยการสํานักนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน (สพช.) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้ อํานวยการส่วนอํานวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน สพช . เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที ่กําหนดกรอบการดําเนินงานและกํากับดูแลให้การดําเนินการตามแนว
ทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั ้ง
พิจารณาปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี ้นอกระบบให้ม ีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น และแต่งตั ้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานได้ตามความเหมาะสม 
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(2) คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบ  
 กําหนดให้มีสํานักงานอัยการสูงสุด (สคช. และ สคชจ.) เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบหลักร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มท. ยธ. สตช. 
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง และ สศค. ร่วมเป็นอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการชุดน้ีจะทําหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีระหว่างเจ้าหน้ีนอกระบบและลูกหน้ีเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 
ฝ่าย โดยแบ่งเป็น 

 (2.1) คณะอนุ กรรมการ ไกล่ เ กลี่ ยประนอมห น้ีนอกระบบประจํ า
กรุงเทพมหานคร  

 (2.2) คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบประจําจังหวัด  
 
(3) คณะอนุกรรมการฟื ้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได ้ของลูกหน้ี                 

นอกระบบ 
 คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหน้ีนอกระบบ

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และในต่างจังหวัด กําหนดให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจะเป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ 
มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และมีผู้แทนจากหน่วยงาน           
ต่าง ๆ ได้แก่ มท. รง. พม. กษ. และ สศค. ร่วมเป็นอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการชุดน้ี มีหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านการพัฒนาศักยภาพการหารายได้และฟ้ืนฟูอาชีพของลูกหน้ีนอกระบบ รวมถึงการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือบุคคลที่ไม่สามารถผลักดันให้ตนเองหลุดพ้นจากปัญหาหน้ีนอกระบบได้ ซึ่งอาจจะต้องดําเนินการ
จัดหาสวัสดิการหรือการสงเคราะห์จากภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 

 (3.1) คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหน้ีนอก
ระบบประจํากรุงเทพมหานคร 

 (3.2) คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหน้ี
นอกระบบประจําจังหวัด 

 ต่อมา ในคราวประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการกํากับการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกํากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 
จํานวน 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ
ประจํากรุงเทพมหานคร และ (2) คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอก
ระบบประจําจังหวัด โดยให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ที่ยังขาดผู้แทนภาคเอกชน และ
ผู้แทนสถานศึกษา ซึ่งเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบได้
อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น  

 นอกจากน้ี ยังได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติมอีกจํานวน 1 คณะ ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการประสานงานและกํากับดูแลคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบประจํา
กรุงเทพมหานครและประจําจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่เป็นจุดเช่ือมโยงการทํางาน กําหนดมาตรฐานการไกล่เกลี่ย
ประนอมหน้ีนอกระบบ ตลอดจนกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
ประนอมหน้ีนอกระบบ ทั้ง 77 คณะ ทั่วประเทศ 
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   ขอบเขตการตรวจติดตาม 
   ตรวจติดตามผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและ

ย่ังยืนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วน
ภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมถึงมีปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานหรือไม่ อย่างไร โดยตรวจติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ 5 มิติ ได้แก่ 

   มิติที่ 1 การดําเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหน้ีนอกระบบที่ผิดกฎหมาย 
    - ตรวจติดตามการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้ีนอกระบบเข้าร่วมไกล่เกลี่ย

ประนอมหน้ีกับลูกหน้ี และคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี 
    - ตรวจติดตามการเปิดช่องทางให้เจ้าหน้ีนอกระบบจดทะเบียนเป็น                   

ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อย ทั้งสินเช่ือส่วนบุคคล (Personal Loan) สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ และสินเช่ือ      
รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งเป็นสินเช่ือรายย่อยประเภทใหม่ภายใต้                
การกํากับของกระทรวงการคลัง โดยเจ้าหน้ีนอกระบบที่จะประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ต้องเป็น                 
นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่ตํ่ากว่า 5 ล้านบาท และมีคุณสมบัติอ่ืนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข
อ่ืนของกระทรวงการคลัง  

    (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สํานักงานคลัง
จังหวัด ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)) 
   มิติที่ 2 เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเช่ือในระบบ 
   - ตรวจติดตามการอนุญาตให้นิติบุคคลประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ 
(หน่วยงานท่ีให้ข้อมูล : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)) 
   - ตรวจติดตามการจัดต้ังหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ด้านการแก้ไข
ปัญหาหน้ีนอกระบบภายในธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เพ่ือให้คําปรึกษาปัญหาหน้ีนอกระบบ 
   - ตรวจติดตามการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเช่ือแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบที่
มีเง่ือนไขผ่อนปรนของธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
   มิติที่ 3 ลดภาระหน้ีนอกระบบ 
    - ตรวจติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ี                
นอกระบบ (คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ) (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารออมสิน              
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)) 
    - ตรวจติดตามการดําเนินการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีเบ้ืองต้นของธนาคาร 
ออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
   มิติที่ 4 เพ่ิมศักยภาพของลูกหน้ีนอกระบบ  
    - ตรวจติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายได้ของลูกหน้ีนอกระบบ (คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูฯ)  
    (หน่วยงานท่ีให้ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)) 
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   มิติที่ 5 สนับสนุนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของหน่วยงานภาครัฐ     
และองค์กรการเงินชุมชนที่เก่ียวข้อง 
    - ตรวจ ติ ดตามการ ดํ า เ นิ นงานแ ก้ ไข ปัญหาห น้ี นอกระบบของ
กระทรวงการคลังหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรการเงินชุมชนที่เก่ียวข้อง  
    (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารออมสิน 
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)) 
และตรวจติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้งประเทศ ทั้ง 5 มิติ (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)) 

2) การจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  
   ข้อมูล/รายละเอียด 
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบหลักการของ                    

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National                     
e-Payment Master Plan) ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เพ่ือพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศ
ไทยให้เข้าสู่ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร และส่งเสริม e-Payment 
ในทุกภาคส่วน (Cashless Society) โดยได้กําหนดให้การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (Social 
Welfare) อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางในการให้ความช่วยเหลือประชาชน              
ได้โดยตรง ถูกกลุ่มเป้าหมายไม่ซ้ําซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการ                     
และประเมินผลประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดีย่ิงขึ้น โดยประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือบัตรประชาชนเป็นสื่อในการรับเงินช่วยเหลือ และสามารถนําไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่กําหนด หรือนําไปใช้
กับบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบรักษาพยาบาล เป็นต้น แต่โดยที่บัตร
ประชาชนที่ประชาชนถืออยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) แต่จัดเก็บเฉพาะข้อมูล
บุคคล ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ข้อมูลหน่วย
บัญชาการกําลังสํารองและข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยยังไม่มีข้อมูลเก่ียวกับอาชีพและรายได้ รวมทั้งยังไม่
สามารถนําไปใช้ชําระค่าสินค้าและบริการที่เครื่องรูดบัตรได้ (Electronic Data Capture : EDC) 
   นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2559 ลงวันที่ 16 มกราคม 
2559 แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน
กรรมการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กําหนดแนวทางและนโยบายเพ่ือผลักดันการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสําเร็จ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment     
ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รองประธานกรรมการ) ในฐานะประธานการประชุมได้
มอบหมายให้กรมบัญชีกลางและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ สําหรับผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐ เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและให้สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  
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   ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่ งรั ฐ  (มาตรการพัฒนาคุณภาพชี วิตฯ )ซึ่ ง เ ป็นโครงการให้ความช่วย เหลือระยะที่  2 แก่ผู้ ที่                   
ผ่านการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยจะดําเนินการวิเคราะห์และให้
ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคล (Personalized Plan) โดยจัดให้มีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (Account Officer: AO) เพ่ือทําหน้าที่สํารวจสภาพข้อเท็จจริงสอบถามความประสงค์ และให้
คําแนะนําแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมในทุกมิติรวมกว่า 34 โครงการ จากความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐอย่างน้อย 13 หน่วยงาน (6 กระทรวง 3 ธนาคาร 2 กองทุนและ 2 หน่วยงาน)  
ซึ่งจะทําให้รัฐบาลสามารถ ให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความย่ังยืน 

   ขอบเขตการตรวจติดตาม 
 ตรวจติดตามผลการดําเนินการจัดหาสวัสดิการแห่งรัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค 
(18 เขต 76 จังหวัด) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมถึงมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานหรือไม่ อย่างไร โดยตรวจติดตามการดําเนินงานในพ้ืนที่ 3 ด้าน ดังน้ี 

  ด้านที่ 1  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
      - ข้อมูลการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
      - จํานวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงค้าง 
     - ข้อมูลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
    - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียนจากการใช้บัตรฯ 

   (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัด ผู้มีบัตรฯ) 
   ด้านที่ 2  เครื่อง EDC 

    - การวางเครื่อง EDC 
    - การชําระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC 
    - การเรียกคืนเคร่ือง EDC 
    - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียนเก่ียวกับเคร่ือง EDC 

   (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารกรุงไทยฯ ผู้มีบัตรฯ ร้านธง
ฟ้าประชารัฐ และร้านก๊าซฯที่ติดต้ังเคร่ือง EDC) 
  ด้านที่ 3 มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- ข้อมูลจํานวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งความประสงค์เข้าร่วม                     
การพัฒนาตนเองในแต่ละพ้ืนที่ และข้อมูลจํานวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาแล้ว  

- การติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                
ของผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) และทีมหมอประชารัฐสุขใจ 

- การรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                  
ของผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) และทีมหมอประชารัฐสุขใจ 

- การให้สินเช่ือภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐของธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย (ธอท.) 
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- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียนจากการดําเนินงานข้างต้น 
   (หน่วยงานท่ีให้ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)) 
และตรวจติดตามการดําเนินงานในภาพรวมทั้งประเทศ ทั้ง 3 ด้าน (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : กรมบัญชีกลาง 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                 
(ธ.ก.ส.)) 

3) โครงการ National e-Payment  
 ข้อมูล/รายละเอียด/ขอบเขตการตรวจติดตาม 
 ตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการ National e-Payment ของส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 
จังหวัด) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมถึงมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
หรือไม่ อย่างไร โดยตรวจติดตามการดําเนินงานในพ้ืนที่ 3 ด้าน ดังน้ี 

ด้านที่ 1 การดําเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
  - ข้อมูลการติดต้ังเคร่ือง EDC และ EDC QR Code ของทุกหน่วยงาน               

ในแต่ละพ้ืนที่ (สํานักงานคลังจังหวัด สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ สํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ และด่านศุลกากร) 

  - แผนการดําเนินงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการจัดเก็บเพ่ือให้             
สามารถจัดเก็บผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100 เปอร์เซ็นต์ (สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และด่านศุลกากร) 

  - ข้อมูลการใช้งานเครื่อง EDC ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการจัดเก็บ 
(จํานวนผู้ ใ ช้งานของสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่                  
และด่านศุลกากร) 

  - ข้อมูลการชําระเงินด้วยระบบ QR Code ของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่                 
ด้ า นก า ร จั ด เ ก็ บ  (จํ า น วนผู้ ใ ช้ ง านขอ งสํ า นั ก ง านธนา รั ก ษ์ พ้ื นที่  สํ า นั ก ง านส ร รพาก ร พ้ื นที่                     
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และด่านศุลกากร) 

  - การใช้งานระบบ KTB Corporate Online ของทุกหน่วยงาน 
  - การดําเนินงานและการจัดกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในพ้ืนที่ทราบนโยบาย National e-Payment ของทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการจัดเก็บ 
  - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียนจากการดําเนินงานข้างต้น 

ด้านที่ 2 การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 
   ธนาคารกรุงไทยฯ 
  - การติดต้ังเคร่ือง EDC และการแก้ไข ซ่อมแซม กรณีเครื่อง EDC มีปัญหา 
   - การดําเนินงาน/กิจกรรม การจัดทําระบบ/แอปพลิเคช่ัน ซึ่งสนับสนุน

นโยบาย National e-Payment และ Cashless Ministry 
   ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) และธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 
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  - การดําเนินงาน/กิจกรรม การจัดทําระบบ/แอปพลิเคช่ัน ซึ่งสนับสนุน
นโยบาย National e-Payment และ Cashless Ministry 

  - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียนจากการดําเนินงานข้างต้น 
ด้านที่ 3 การวางเคร่ืองรับชําระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้กับส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านก๊าซหุงต้ม และบรษิัทขนส่ง 
  - ผลการ ดํา เ นินงานด้านการวาง เครื่ อ ง รับ ชําระ เ งิน ด้วย บัตร

อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านก๊าซหุงต้ม 
และบริษัทขนส่ง 

  - ปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียนจากการดําเนินงานข้างต้น 
 (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัด และธนาคารกรุงไทยฯ) 

และตรวจติดตามการดําเนินงานในภาพรวมท้ังประเทศ ทั้ง 3 ด้าน (หน่วยงานท่ีให้ข้อมูล : กรมบัญชีกลาง   
กรมธนารักษ์ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และธนาคารกรุงไทยฯ) 

4) การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ข้อมูล/รายละเอียด/ขอบเขตการตรวจติดตาม 
 ตรวจติดตามผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค 
(18 เขต 76 จังหวัด) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดหรือไม่ รวมถึงมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานหรือไม่ อย่างไร โดย  

 - ตรวจติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม                
ของจังหวัด (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัด) 

 - ตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 
ของหน่วยงานในพ้ืนที่ซึ่งสังกัดกระทรวงการคลัง (งบลงทุน) (หน่วยงานท่ีให้ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัด 
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และด่านศุลกากร ) 
และตรวจติดตามผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงการคลังในภาพรวม (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : กรมบัญชีกลาง และส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบลงทุน) 
 

5) การพัฒนาสวัสดิการเพื่อส่ง เสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด
กระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ข้อมูล/รายละเอียด/ขอบเขตการตรวจติดตาม 
 ตรวจติดตามคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ (ใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10 เปอร์เซ็นต์)                   
เพ่ือปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง (ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
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  1. สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอใช้เงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10 เปอร์เซ็นต์ 
 2. เป็นโครงการ รายการปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคารสํานักงาน อาคารที่พัก
อาศัยที่มีความจําเป็นเร่งด่วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งมิใช่เป็นการก่อสร้างอาคาร
แห่งใหม่ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องสร้างใหม่เพ่ือทดแทนอาคารที่มีอยู่เดิมให้พิจารณาเป็นกรณีไปหรือตามที่
เห็นสมควร 
 3. เป็นรายการท่ีจัดหาเพ่ือทดแทนพัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ในกรณีที่ เคยขอ
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วไม่ได้รับการจัดสรร 
 4. รายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการ/ความเป็นอยู่ใน
กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน ที่มิใช่รายการดังต่อไปนี้ เช่น เงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย  โทรศัพท์เคลื่อนที่  
ค่าบริการโทรศัพท์ การก่อสร้างถนน  การกําจัดปลวกอาคารสํานักงาน  รถยนต์  และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น  
รวมถึงไม่เป็นการจัดซื้อระบบงานหรือระบบอื่นใดที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงอย่างต่อเน่ือง                 
และการพัฒนาบุคลากร 
 5. รายการที่ต้องการขอรับการจัดสรร ควรเป็นรายการที่สามารถเบิกจ่ายได้
ภายในปีงบประมาณ 
 ทั้งน้ี แนวทางการพิจารณาให้การสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต             
ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง (ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง) ให้อยู่ในดุลยพินิจของ               
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังที่กํากับดูแลเขตตรวจราชการน้ัน ๆ 

6) กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต 
 ข้อมูล/รายละเอียด/ขอบเขตการตรวจติดตาม 

   ตรวจติดตามการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ            
และรัฐวิสาหกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นนโยบายกระทรวงการคลัง
คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต 

  7) กองทุนการออมแห่งชาต ิ (กอช.) 
   ข้อมูล/รายละเอียด/ขอบเขตการตรวจติดตาม 
   ตรวจติดตามการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการสมัครสมาชิก กอช.                 

ผ่านหน่วยรับสมัครในพ้ืนที่เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค (ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. 
สํานักงานคลังจังหวัด) รวมถึงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งเงินสะสม ผลประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับให้แก่
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถานศึกษาทั่วไป โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าที่หลักในการประชาสัมพันธ์ได้แก่ 
สํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และหน่วยงานเครือข่ายที่ช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ธพว. สถาบันการเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นต้น 

(หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : สํานักงานคลังจังหวัด ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน                 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธพว. สถาบัน
การเงินชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) 
และตรวจติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้งประเทศ (หน่วยงานที่ให้ข้อมูล : กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.)) 
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3.2.3 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังลงพ้ืนที่ตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการ                  

สํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจติดตามการดําเนินแผนงานและโครงการ
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ภาค ตามแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ) โดยการตรวจราชการแบบบูรณาการในแต่ละคร้ัง 
สํานักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือเชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือเข้าร่วมตรวจราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการตรวจราชการและคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการตรวจราชการและคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

39 

3.3 คําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 คําสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
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การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หมายถึง การตรวจติดตาม กํากับ ดูแล             

การดําเนินงานมาตรการ แผนงาน และโครงการซึ่งบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง รวมถึงการตรวจติดตาม กํากับ ดูแล การปฏิบัติราชการในภาพรวมของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

4.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 4.1.1 เพ่ือช้ีแจง แนะนํา หรือทําความเข้าใจกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เก่ียวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทําภารกิจ
ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการคลัง แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (2561-2580) 

 4.1.2 เพ่ือตรวจติดตามว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งนายกรัฐมนตรี คําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แนวนโยบายของปลัด
กระทรวงการคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ 

 4.1.3 เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ การดําเนินแผนงาน โครงการ และการจัดทําภารกิจของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 4.1.4 เพ่ือรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของบุคลากรในสังกัดส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 4.1.5 เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
4.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 

มีกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 4.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  
  ข้อ ๙ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะผู้สอดส่อง
ดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

      ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอํานาจและหน้าที่             
ของกระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง 

บทที่ 4 
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
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      ผู ้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอํานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหน้าที่               
ของกรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี 

 4.2.2 ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 
  ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ตรวจราชการระดับนโยบาย แผนงาน 

งาน และโครงการของกระทรวงการคลังและติดตามประสานงานระหว่างส่วนราชการระดับกรม                   
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้รวมถึงสํานักงานซึ่งต้ังอยู่
ในส่วนภูมิภาคของส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 

4.3 ลักษณะการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        

ประกอบด้วยการตรวจราชการ 3 ลักษณะ คือ 
4.3.1 ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะลงพ้ืนที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ 

ผลการดําเนินมาตรการ  แผนงาน  และโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2562 ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) 

4.3.2 เชิญหน่วยงานประชุมช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน  
โครงการ 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเ ชิญส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจในสัง กัด
กระทรวงการคลังทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) ประชุมช้ีแจง                
ผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.3.3 แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน  โครงการ 

  แจ้งใ ห้ส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจในสัง กัดกระทรวงการคลังทั้ งส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนิน
มาตรการ แผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มายังกระทรวงการคลัง  

4.4 ช่วงเวลาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 ช่วงเวลาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2562 ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
 4.4.1 ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ  
  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 

และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  
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   การลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
และการพิจารณาของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยกําหนดช่วงเวลาในการตรวจติดตามระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 

  2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   การลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นไปตาม

ปฏิทินการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง (สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําและแจ้งให้ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงรับทราบ) โดยแบ่งการลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการเป็น 2 รอบ คือ 

   รอบที่ 1  Project Review and Progress Review ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
– มีนาคม 2562 

   รอบที่ 2 Monitoring/Evaluation ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 – สิงหาคม 2562 
4.4.2 เชิญหน่วยงานประชุมช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน  

โครงการ  
  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 

และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  
    การเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และ

ส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) ประชุมช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน  
โครงการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยกําหนดช่วงเวลาใน
การเชิญหน่วยงานประชุมตรวจติดตามระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 

  2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ (ไม่มีการเชิญหน่วยงานฯ ประชุม) 
4.4.3 แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 

แผนงาน  โครงการ 
  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 

และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  
   การแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 

แผนงาน  โครงการ มีกําหนดช่วงเวลา 2 รอบ คือ 
   รอบ 6 เดือน แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนิน

มาตรการ แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ ในภาพรวมทั้งประเทศ ต้ังแต่ ตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2562 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังภาพรวมทั้งประเทศ รอบ 6 เดือน นําเรียนผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปลัด
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

   รอบ 12 เดือน แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการ
ดําเนินมาตรการ แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ ในภาพรวมท้ังประเทศ ต้ังแต่ ตุลาคม 
2561 – กันยายน 2562 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังภาพรวมทั้งประเทศ รอบ 12 เดือน นําเรียนผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปลัด
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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  2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   การแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 

แผนงาน  โครงการ มีกําหนดช่วงเวลา 2 รอบ คือ 
   รอบที่ 1 แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนิน

มาตรการ แผนงาน  โครงการ ภายใต้ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมทั้งประเทศ ต้ังแต่ 
ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 เ พ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของ                     
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในภาพรวมทั้งประเทศ รอบที่ 1 และจัดส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรี ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2562 

   รอบที่ 2 แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนิน
มาตรการ แผนงาน  โครงการ ภายใต้ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมทั้งประเทศ ต้ังแต่ 
ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 เพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังในภาพรวมท้ังประเทศ รอบที่ 2 และจัดส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 30 กันยายน 
2562 

4.5 ขั้นตอนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        

3 ลักษณะ ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจราชการ ดังน้ี 
 4.5.1 ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 

  การลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง แบ่งตามประเภทการ
ตรวจราชการตามหัวข้อ 3.1 ได้ดังน้ี 

  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 
และโครงการสําคัญ (Flagship Project) ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจราชการ ดังน้ี 

   ก่อนการตรวจราการ 
   1.1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการร่วมกันกําหนด

แนวทางและประเด็นในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินแผนงาน โครงการของ                 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  

   1.2) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือขออนุมัติการเดินทางพร้อมกําหนดการ
ตรวจราชการในพ้ืนที่ และจัดทําหนังสือขอยืมเงินทดรองราชการพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปตรวจราชการในพ้ืนที่ นําเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

   1.3) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเครือข่าย
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกระทรวงการคลังในพื้นที่ พร้อมทั้งประสานไปยังหน่วยงาน              
ในสังกัดในพื้นที่ (สํานักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการตรวจราชการในพ้ืนที่) เพ่ือแจ้ง
รายละเอียดกําหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังให้หน่วยงานรับทราบ               
ในเบ้ืองต้น  

   1.4) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําแบบขอข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนิน
แผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ และจัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดในพ้ืนที่ซึ่งรับผิดชอบแผนงาน 
โครงการน้ัน ๆ จัดเตรียมข้อมูลตามแบบขอข้อมูลฯ (สํานักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
การจัดทําและจัดส่งข้อมูลฯ) และจัดส่งมายังผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ โดยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจะดําเนินการ
รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลฯ และจัดทําเอกสารประกอบการตรวจราชการ (Inspection 
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Guideline) นําเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เ พ่ือรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ                    
ความคืบหน้าของการดําเนินแผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พร้อมปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานในสังกัดในพ้ืนที่ ก่อนการลงพื้นที่ตรวจราชการ  

   ระหว่างการตรวจราชการ 
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการ ผลการดําเนินแผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ในพ้ืนที่ ตามกําหนดการตรวจราชการ
ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ โดยรับฟังการรายงานสรุปความคืบหน้าของการปฏิบัติราชการ                
การดําเนินแผนงาน โครงการ และปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ และภาคเอกชน              
ในพ้ืนที่ ในการประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ และต่อจากน้ันผู้ตรวจราชการ              
จะลงพ้ืนที่ ติดตามความคืบหน้าของการดําเนินโครงการ /ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่จริง และพร้อมให้
ข้อเสนอแนะกับผู้ปฏิบัติงาน 

   ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 
   1.1) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือรายงานการเดินทางพร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจราชการเพื่อส่งคืนเงินทดรองราชการ (กรณียืมเงินทดรองราชการ) 
หรือเพ่ือขอเบิกค่าใช้จ่ายจากการเดินไปราชการ (กรณีสํารองจ่าย) แล้วแต่กรณี  

   1.2) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง โดยจะจัดทําแล้วเสร็จหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละคร้ัง (ภายใน 15 วัน) นําเรียน
ปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบรายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ การดําเนินแผนงาน 
โครงการ และปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติราชการ การดําเนินแผนงาน โครงการจากหน่วยงานในสังกัดใน
พ้ืนที่ ในฐานะหน่วยงานผู้ปฏิบัติ  

  *กรณีพบปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติราชการ การดําเนินแผนงาน 
โครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ของหน่วยงานในสังกัดในพ้ืนที่ และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมี
ข้อเสนอแนะสําคัญต่อหน่วยงานในสังกัดน้ัน ๆ ในพ้ืนที่ และข้อเสนอแนะสําคัญดังกล่าว จําเป็นต้องดําเนินการ
อย่างเร่งด่วนให้ 

   - ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือนําเรียนปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือให้
ปลัดกระทรวงการคลังรับทราบและลงนามในหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง ต้นสังกัดของหน่วยงานในสังกัดในพ้ืนที่ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
ได้ให้ข้อเสนอแนะสําคัญเร่งด่วน เพ่ือประสานไปยังหน่วยงานในสังกัดในพ้ืนที่ให้ดําเนินการในกรณีที่เป็น
ข้อเสนอแนะในระดับพ้ืนที่ และกรณีที่เป็นข้อเสนอแนะระดับนโยบายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลางจะรับทราบและดําเนินการ  

   - ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ประสานงาน ติดตาม รวบรวม และจัดทํารายงานผล
การดําเนินการตามข้อเสนอแนะสําคัญเร่งด่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลังรับทราบและพิจารณา พร้อมจัดทําหนังสือตอบขอบคุณถึงหน่วยงานที่ ไ ด้แจ้ง                   
ผลการดําเนินการ 

2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจราชการ ดังน้ี 
 2.1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม

ร่วมกันเพ่ือ 
  - กํ า หนดแนวท า ง ก า ร ต ร ว จ ร า ชก า ร แบบ บู รณาก า ร  และจั ดทํ า                

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  - สํ านั กนายกรั ฐมนตรี จั ดทํ าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ                   
ของผู้ตรวจราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกําหนดปฏิทินการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจําปี
งบประมาณ พร้อมเผยแพร่ให้กระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ  รับทราบ 

  - สํานักนายกรัฐมนตรีจัดส่งหนังสือเชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังร่วมตรวจ
ราชการแบบบูณาการฯ ในแต่ละเขตตรวจราชการ 

  - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังพิจารณาว่าจะเข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ                
กับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

2.2) กรณีเข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ หรือ กรณีมอบผู้แทนเข้าร่วมการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ปรากฏขั้นตอนการตรวจราชการ ดังน้ี 

   ก่อนการตรวจราชการ 
   1) ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมตรวจราชการแบบบูณาการฯ พร้อมแจ้งสํานักนายกรัฐมนตรี 
   2) จัดทําหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจราชการ

แบบบูรณาการ และจัดทําหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานที่จะไปตรวจเพ่ือแจ้งให้ทราบ 
   3) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งมีผลการดําเนินงาน                   

ที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสําคัญ (Issue) ในการตรวจราชการแบบบูรณการฯ เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน             
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในเบ้ืองต้น  

   ระหว่างการตรวจราชการ 
   ผู้ ตรวจราชการกระทรวงการคลั งร่ วมตรวจราชการแบบบูรณาการ                  

กับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ เ ก่ียวข้องเพ่ือตรวจติดตาม                     
ผลการดําเนินงานซึ่งสอดคล้องกับประเด็นนโยบายสําคัญ (Issue) ในการตรวจราชการแบบบูรณการฯ                  
ของหน่วยงานในพ้ืนที่ รอบที่ ๑ (Project Review and Progress Review) และรอบท่ี ๒ (Monitoring/Evaluation)  

   ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้น 
   1) จัดทําหนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการ

และคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมหลักฐานการเดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการ 
   2) จัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ  

3) จัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เสนอปลัดกระทรวงการคลัง                          
เพ่ือรับทราบ หากมีประเด็นสําคัญจากการตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของส่วนราชการ                
ในสังกัดกระทรวงการคลัง และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการของส่วนราชการฯ 
ดังกล่าว  

4) จัดทําหนังสือแจ้งส่วนราชการฯ เพ่ือนําเรียนท่านปลัดกระทรวงการคลังทราบ               
และลงนาม เพ่ือแจ้งให้ส่วนราชการฯ ทราบและดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 - รวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของส่วนราชการฯ           
 เพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรับทราบและพิจารณาและจัดทําหนังสือ
 ตอบขอบคุณถึงส่วนราชการฯ ที่ได้แจ้งผลการดําเนินการ 

 - หากมีประเด็นสําคัญจากการตรวจราชการแบบบูรณาการซึ่งเก่ียวข้องกับ                      
 การดําเนินงานของส่วนราชการอ่ืนๆ และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง                         
 มีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการของส่วนราชการฯ ดังกล่าว ให้รวบรวมเพ่ือ
 นําเสนอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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2.3) กรณีไม่เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจะแจ้งผ่าน
แบบตอบรับ พร้อมแจ้งสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
4.5.2 เชิญหน่วยงานประชุมช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน  

โครงการ 
  การเชิญหน่วยงานประชุมช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 

แผนงาน  โครงการ แบ่งตามประเภทการตรวจราชการตามหัวข้อ 3.1 ได้ดังน้ี 
  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 

และโครงการสําคัญ (Flagship Project) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 
   ก่อนการประชุมฯ 
   1.1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการร่วมกันกําหนด

แนวทางและประเด็นในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผลการดําเนินแผนงาน โครงการของ                 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง  

   1.2) ผู้ ช่ ว ย ผู้ ต ร ว จ ร า ชก า ร จั ด ทํ า หนั ง สื อ เ ชิ ญส่ ว น ร าชก า ร ใ นสั ง กั ด
กระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) ประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ 
และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน โครงการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  

   1.3) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือเชิญเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ                 
การดําเนินงานของกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมรับฟังผลการดําเนินแผนงาน โครงการตามภารกิจ 
(Function) และโครงการสําคัญ (Flagship Project) พร้อมปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานดังกล่าว 
ตลอดจนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

   ระหว่างการตรวจราชการ     
   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประชุมร่วมกับส่วนราชการในสังกัด

กระทรวงการคลังทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) และเครือข่ายภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง เพ่ือรับฟังผลการดําเนินแผนงาน โครงการตามภารกิจ 
(Function) และโครงการสําคัญ (Flagship Project) พร้อมปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานดังกล่าว 
ตลอดจนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลัง             

   ภายหลังการประชุมฯ เสร็จสิ้น 
   1.1) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทําหนังสือเบิกค่าใช้จ่าย (กรณีที่มีค่าอาหารว่าง หรือ

อาหารกลางวันขณะประชุม) 
   1.2) ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง (ขั้นตอนเดียวกับข้อ 4.2.1 ข้อ 1 ข้อย่อย 1.7) 
  2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ (ไม่มีการเชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมช้ีแจง                

ผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน โครงการ) 
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4.5.3 แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน  โครงการ 

 การแจ้งให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน  โครงการ แบ่งตามประเภทการตรวจราชการตามหัวข้อ 3.1 ได้ดังน้ี 

 1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 
และโครงการสําคัญ (Flagship Project) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1) จัดทําแบบขอข้อมูล แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนิน
มาตรการ แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

  1.2) จัดทําหนังสือแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็น
หน่วยงานเจ้าของแผนงาน โครงการ หรือเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินแผนงาน โครงการ                    
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้รายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ พร้อมทั้ง
จัดส่งแบบขอข้อมูล แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ แผนงาน  โครงการ               
ตามแผนการตรวจราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

   
  1.3) ติดตาม ประสานงานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้จัดส่งแบบขอข้อมูล แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินมาตรการ 
แผนงาน โครงการ ตามแผนการตรวจราชการฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนกลับมายังกระทรวงการคลัง 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

  1.4) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ผลการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนิน
มาตรการ แผนงาน  โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงและสํานักนายกรัฐมนตรี 
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 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง หมายถึง การรายงานผล                      
การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ การดําเนินแผนงาน โครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินการ                   
ดังกล่าว ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค                        
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประจําปีงบประมาณซึ่งจัดทําขึ้น  

 5.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง 
  5.1.1 เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินแผนงาน 
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้บริหารระดับสูง                   
ในกระทรวงการคลังรับทราบและพิจารณา 
  5.1.2 เพ่ือรายงานข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค จากผลการปฏิบัติราชการและผลการดําเนิน
แผนงาน โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
หรือผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงการคลังรับทราบและพิจารณา 
  5.1.3 เพ่ือรายงานข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข หรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเสนอแนะหรือสั่งการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งใน
ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) ดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค จากการปฏิบัติราชการ การดําเนินแผนงาน โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ให้ปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้บริหารระดับสูง               
ในกระทรวงการคลังรับทราบและพิจารณา 
  5.1.4 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข หรือข้อสั่งการ             
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้บริหารระดับสูง               
ในกระทรวงการคลังรับทราบและพิจารณา 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
การรายงานผลตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง  
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5.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมี ระเบียบและ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 5.2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  
  หมวด ๓  การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ 
    ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราว

ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผลการตรวจราชการ ดังต่อไปน้ี 
    (๑) กรณีผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ให้รายงานถึงปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และในกรณีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาสําคัญ ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี    
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการ หรือกํากับการบริหารราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลเขตพ้ืนที่เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

    (๒) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้รายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหน้า
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาสําคัญ                   
ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

    (๓) กรณีผู้ตรวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี             
เห็นว่ามีปัญหาสําคัญ ให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่ไม่
มีหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน 

    การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการต่อรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดทํารายงานที่จะคอยติดตามผลการดําเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้อง และถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างหน่ึงอย่างใดให้
รายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กํากับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่เพ่ือพิจารณา
สั่งการต่อไป 

    สําหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ ๑7 ให้ผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม แล้วแต่กรณี พิจารณา ประมวลผล 
วิเคราะห์ และจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของปัญหาร่วมกัน และนํารายงานเสนอแนะผู้มีอํานาจ หรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการ แล้วแต่กรณี 

   ข้อ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละคร้ัง ถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหา 
อุปสรรค หรือแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการหรือแผนงาน ให้รีบจัดทํารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องน้ัน เพ่ือดําเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ 

   เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ถ้าผู้ตรวจราชการยังมิได้รับแจ้งผลการ
ดําเนินการ หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออํานาจของหน่วยงานของรัฐน้ันให้
ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐน้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง และในกรณีที่ยังมิได้แก้ไข
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ปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร สําหรับกรณีเป็นรายงานของผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ หรือกรณีเป็นรายงานของ
ผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ 

   ข้อ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงาน
หรือจะต้องขอคําวินิจฉัยสั่งการจากผู้มีอํานาจ ให้ผู้ตรวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์            
หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืน และให้บันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย 

   ข้อ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการ ให้จัดทําโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพ
ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้ 

   ในกรณีที่ได้แนะนําหรือสั่งการด้วยวาจาไว้ให้สรุปคําแนะนําและการสั่งการ
น้ันไว้ในรายงานด้วย 

5.2.2 ระเบียบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 
  หมวด 3 การรายงานและการดําเนินการตามผลการตรวจราชการ 

 ข้อ 14 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราว ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผล
การตรวจราชการถึงปลัดกระทรวงการคลัง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่ามีปัญหาสําคัญ               
ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหา อุปสรรค ที่จําเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
หรือปรับปรุง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดทํารายงานที่จะคอยติดตามผลการดําเนินการของ
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง และถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างหน่ึงอย่างใดให้
รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

 ข้อ 15 ในการตรวจราชการแต่ละคร้ัง ถ้าผู้ตรวจราชการพบปัญหา อุปสรรค               
หรือแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธ์ิ                
ของโครงการหรือแผนงาน ให้รีบจัดทํารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ                    
ที่รับผิดชอบในเรื่องน้ัน เพ่ือดําเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ 

 เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ถ้าผู้ตรวจราชการยังมิได้รับแจ้งผลการ
ดําเนินการ หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออํานาจของหน่วยงานของรัฐน้ัน                    
ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐน้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง และในกรณีที่ยังมิได้แก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร ให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบ 

 ข้อ 16 ในการตรวจราชการ หากมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือ
จะต้องขอคําวินิจฉัยสั่งการจากผู้มี อํานาจ ให้ผู้ตรวจราชการดําเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์                    
หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืน และให้บันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย 

 ข้อ 17 การรายงานผลการตรวจราชการ ให้จัดทําโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพ              
ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้ 

 ในกรณีที่ได้แนะนําหรือสั่งการด้วยวาจาไว้ให้สรุปคําแนะนําและการสั่งการน้ัน               
ไว้ในรายงานด้วย 
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5.3 ประเภทของรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จําแนกได้เป็น 6 ประเภท ดังน้ี 
 5.3.1 รายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) 
 5.3.2 รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม  
 5.3.3 รายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
  1) รายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
  2) รายงานสรุปผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 5.3.4 รายงานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วมตรวจราชการต่อนโยบาย                     

ของรัฐบาล/กระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
 5.3.5 รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 5.3.6 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจ

ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

5.4 ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
 5.4.1 การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการรายพื้นที่ (รายจังหวัด) แบ่งตามประเภท              

การตรวจราชการ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 
  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 

และโครงการสําคัญ (Flagship Project) 
   1.1) รวบรวม/สอบทาน/วิเคราะห์ ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลการหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชน 
- ข้อมูลผลการดําเนินงานและการดําเนินโครงการตามแผนการตรวจ

ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในแต่ละจังหวัด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลที่ได้รับการรายงาน
จากหน่วยรับตรวจทั้งก่อนตรวจราชการ ระหว่างการตรวจราชการ และภายหลังการตรวจราชการ  

- ข้อมูลปัญหา อุปสรรค จากการดําเนินงานและการดําเนินโครงการ                     
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในแต่ละจังหวัด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูล
ที่ได้รับการรายงานจากหน่วยรับตรวจระหว่างการตรวจราชการ  

- ข้อคิดเห็นเชิงแนะนํา ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง               
ซึ่งเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจให้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งเกิดจาก
การดําเนินงานและการดําเนินโครงการ หรือเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานและการดําเนินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
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 1.2)  กรณีไม่พบปัญหาอุปสรรคสําคัญซึ่งจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ให้จัดทํารายงานผลการตรวจราชการพร้อมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง                         
นําเรียนปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบ กรณีพบปัญหาอุปสรรคสําคัญซึ่งหน่วยรับตรวจจําเป็นต้องดําเนินการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้จัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ (ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง) ให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสําคัญเร่งด่วนน้ัน ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนําเรียนปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือลงนามในหนังสือดังกล่าว แนบไป
พร้อมกับรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับหนังสือรายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะฯ กลับมายังกระทรวงการคลัง
ภายใน 30 วัน เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ (ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง) ให้จัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ  
เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบและพิจารณาผลการดําเนินงานและจัดทําหนังสือขอบคุณ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลาง (ต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจในส่วน
ภูมิภาค) 

ระยะเวลาในการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) 
การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) จะดําเนินการจัดทํา

รายงานผล ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจราชการในแต่ละคร้ัง  

2) การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 2.1) รวบรวมข้อมูลซึ่งได้จากการลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการภายใต้ประเด็น

สําคัญที่กําหนด และจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เสนอปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบ 
 2.2) กรณีที่มีประเด็นสําคัญจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในพ้ืนที่น้ัน และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง มีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานหรือโครงการของส่วนราชการฯ ดังกล่าวให้ดําเนินการ 

- ให้จัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ (ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง) ให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนําเรียน                     
ปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือลงนามในหนังสือดังกล่าว แนบไปพร้อมกับรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ                    
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

- รวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของส่วนราชการฯ                  
เพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรับทราบ และพิจารณาและจัดทําหนังสือตอบขอบคุณถึงส่วนราชการฯ ที่ได้แจ้ง
ผลการดําเนินการ 

- กรณีที่ประเด็นสําคัญจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของส่วนราชการอ่ืน  ๆและผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมีข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการของส่วนราชการฯ 
ดังกล่าว ให้รวบรวมเพ่ือนําเสนอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี (รวบรวมและนําส่งสํานักนายกรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน) 

ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายพ้ืนที่ 
การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด)                  

จะดําเนินการจัดทํารายงานผล ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจราชการในแต่ละคร้ัง 
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5.4.2 การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม (ทั้งประเทศ) แบ่งตาม
ประเภทการตรวจราชการ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

  1) การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) และการตรวจราชการมาตรการ แผนงาน 
และโครงการสําคัญ (Flagship Project)  

 1.1) จัดทําแบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานและโครงการ (ในภาพรวม)              
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ  

  1.2) จัดทําหนังสือแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง            
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินงานและโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังประจําปี
งบประมาณ พร้อมส่งแบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานและโครงการฯ  

  1.3) ติดตาม/ประสานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง                
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินงานและโครงการฯ เพ่ือขอให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานและ
โครงการฯ 

  1.4) รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินโครงการ (ในภาพรวม) ตามแผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประกอบกับรายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่       
(รายจังหวัด) เพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในภาพรวม  

  1.5) จัดทําร่างรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง             
ในภาพรวมเสนอต่อคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือขอความเห็นชอบ 

  1.6) นําเรียนปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือ
ทราบและพิจารณา 

  ระยะเวลาในการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม (ทั้งประเทศ) 
 การจัดทํารายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม (ทั้งประเทศ) ในแต่ละ

ปีงบประมาณ จะดําเนินการจัดทํา 2 รอบ ได้แก่ 
 รอบ 6 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 
 รอบ 12 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 2.1) จัดทํารูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ (อ้างอิงจาก

รูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี) 

 2.2) จัดส่งรูปแบบรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงการคลัง (กรณีประเด็นการตรวจราชการแบบ
บูรณาการเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ ในสังกัดกระทรวงการคลัง) 

 2.3) ติดตาม/ประสานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดและหน่วยงาน   
ในกํากับของกระทรวงการคลังเพ่ือขอให้จัดส่งข้อมูลผลการดําเนินงานซึ่งเก่ียวข้องกับประเด็นการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ 

 2.4) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ 
- ข้อมูลซึ่งได้จากการลงพ้ืนที่ตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กรณีที่

ประเด็น การตรวจราชการแบบบูรณาการเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
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- ข้อมูลผลการดําเนินงานซึ่งได้รับจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ                 
ในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงการคลังและจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเสนอคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือขอความเห็นชอบ                  
และนําส่งสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมระดับประเทศ
ต่อไป 

ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม 
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

นําเสนอผู้บริหารระดับสูงและจัดส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562  
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 

2562) นําเสนอผู้บริหารระดับสูงและจัดส่งให้สํานักนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 
5.4.3 การจัดทํารายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 
  1) รายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
   รวบรวมข้อเสนอแนะซึ่ ง ไ ด้จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลังทุกประเภท และนําเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือคัดเลือกข้อเสนอแนะสําคัญซึ่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้เสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ และจัดทําหนังสือรายงานสรุปข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ (ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังในส่วนกลาง) ให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง                 
และนําเรียนปลัดกระทรวงการคลังเพ่ือลงนามในหนังสือดังกล่าว แนบไปพร้อมกับรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในภาพรวม 

 ระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 - ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)  
 - ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
 2) รายงานสรุปผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
  เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากหน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยรับตรวจ (ส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลาง) ให้จัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยรับตรวจ  เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพ่ือรับทราบและพิจารณาผลการดําเนินงาน และ
จัดทําหนังสือขอบคุณส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลาง (ต้นสังกัดของหน่วย
รับตรวจในส่วนภูมิภาค) 

  ระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง 

  ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับหนังสือตอบกลับจากหน่วยงาน 
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5.4.4 การจัดทํารายงานสรุปผลความคิด เห็นของภาคประชาชน ในการร่ วม                  
ตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

 รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนจากรายงานผลการตรวจราชการ
รายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) ทุกพ้ืนที่ และจัดทํารายงานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนในการร่วม                  
ตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เผยแพร่ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักตรวจสอบและประเมินผล http://inspector.mof.go.th 

 ระยะเวลาในการจัดทํางานสรุปผลความคิดเห็นของภาคประชาชนฯ 
- รอบ 6 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 
- รอบ 12 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

5.4.5 การจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

 รวบรวมและสรุปรายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) รายงานผลการ
ตรวจราชการในภาพรวม รายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และรายงานสรุปผล
การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพ่ือนําเรียนผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

 ระยะเวลาในการจัดทําสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ               
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- รอบ 6 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 
- รอบ 12 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

5.4.6 การจัดทําบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ผลการตรวจราชการ                
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

 รวบรวมและสรุปรายงานผลการตรวจราชการรายพ้ืนที่ (รายจังหวัด) รายงานผลการ
ตรวจราชการในภาพรวม รายงานสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และรายงานสรุปผล
การดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพ่ือนําเรียนปลัดกระทรวงการคลัง    
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ระยะเวลาในการจัดทําบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
- รอบ 12 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
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แผนปฏบิตักิาร การตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
 

แผนปฏิบัติการ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (Action Plan) 

 

 
  

ลําดับ กิจกรรม 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 

 

1 จัดทําแผนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 

แผนการตรวจ
ราชการฯ 

 

2 ตรวจติดตามการ ดํา เ นินงานของ  
หน่วยงานในสังกัด ในส่วนภูมิภาค และ  
เขตตรวจราชการในส่วนกลาง ตาม
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ประจําปี
งบประมาณ  

      การตรวจราชการตามภารกิจ (Function) 

     การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

- การตร วจ ร าชก า รตามภาร กิ จ 
( Function)  และการตรวจราชการ
มาตรการ แผนงาน และโครงการสําคัญ 
(Flagship Project) 

หน่วยรับตรวจ
ได้รับการตรวจ
ราชการครบทุก

หน่วย 

- การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
 

3 จัดทํารายงานผลการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง   
 

        รายงานผลการตรวจราชการฯ รายพื้นท่ี 
    รายงานผลการตรวจราชการฯ ในภาพรวม 

- รายงานผลการตรวจราชการตาม
ภารกิจ  (Function)  และการตรวจ
ราชการมาตรการ แผนงาน และโครงการ
สําคัญ (Flagship Project) 
 

รายงาน         
ผลการตรวจ
ราชการของ

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง  

- รายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 
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ลําดับ กิจกรรม 
 

ผลผลิต 
ระยะเวลาดําเนินงาน (เดือน) 

 

4 จัดทํารายงานสรุปผลความคิดเห็นของ
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร ร่ ว ม  
ตรวจราชการต่อนโยบายของรัฐบาล/
กระทรวง 

รายงานสรุปผล
ความคิดเห็นของ
ภาคประชาชน 

5 จัดทํารายงานสรุปข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 

รายงานสรุป
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง 

6 จัดทําบทสรุปผู้บริหาร (Executive 
Summary) ผลการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ประจําปี
งบประมาณ 2562 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive 

Summary) ผล
การตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจ

ราชการของ
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง 
ประจําปี

งบประมาณ 
2562         

7 เผยแพร่เอกสารเกี ่ยวกับการตรวจ
ร า ช ก า ร ข อ ง ผู ้ต ร ว จ ร า ช ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ล ัง  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักตรวจสอบ  
และประเมินผล 
(http://inspector.mof.go.th) 
(แผนการตรวจราชการฯ  ,รายงานผล  
การตรวจราชการฯ) 

เอกสารเกี่ยวกับ
การตรวจ

ราชการของ
ผู้ตรวจราชการ

กระทรวง 
การคลัง 
ประจําปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

เผยแพร่ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ฯ 
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