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0 เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการเชิงรุกและปรับปรุงกลไก/เคร่ืองมือส าหรับทีม 
ผช.ผตร. (ด าเนินการโดยกลุ่มสนับสนุนการตรวจราชการ)

มีเคร่ืองมือและกลไกที่มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการตรวจราชการของ ผตร.พน. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 ประชุมแบ่งเขตตรวจและจดัท าแผนการตรวจราชการของ ผตร.พน. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ได้รับความเห็นชอบจาก ปพน. และ รมว.พน.
(ลงนามโดย รมว.พน.) และแจง้ให้หน่วยรับตรวจทราบ

2 รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้องเพื่อก าหนดแนวทางในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีแนวทางการตรวจราชการ และข้อมูลรายละเอยีดพร้อมทั้งประเด็นความเส่ียงในการตรวจ
ติดตามรายโครงการ (ตามแผนการตรวจราชการ)

3 ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 (Project and Progress Review)
ภายในเดือนมีนาคม 2563

มีข้อมูลความกา้วหน้า ปัญหา อปุสรรค และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
ครบถ้วนทุกเขตตรวจราชการ

4 ด าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ตาม
แนวทางที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ก าหนด

รับทราบข้อมูลความกา้วหน้า ปัญหา อปุสรรค และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ (ตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด)

5 ติดตามความกา้วหน้าการด าเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 
(รายงานโดยเจา้ภาพโครงการในส่วนกลาง)  และข้อมูลอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

รับทราบข้อมูลความกา้วหน้า ประเด็นปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานภาพรวมหรือการ
ขับเคล่ือนจากส่วนกลาง ครบถ้วนตามแผนการตรวจราชการ

6 สรุปประเด็นผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 (Project and Progress Review)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค้นพบประเด็นร่วม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการตรวจราชการ
รอบที่ 1 (Project and Progress Review)

7 จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งการตรวจราชการกรณีปกติและแบบบูรณาการ พร้อมประมวล
ภาพการลงพื้นที่
- ผตร.พน. เสนอ หน.ผตร.
- หน.ผตร. เสนอ ปพน.

มีรายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 (Project and Progress Review) พร้อม
ข้อเสนอแนะของ ผตร.พน. ส่ง ปพน. (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563) และส่ง สปน. ตาม
ก าหนดเวลา (ภายใน 31 พฤษภาคม 2563)

8 สรุปรายงานข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ ผตร.พน. จากการตรวจราชการ
รอบที่ 1 พร้อมข้อส่ังการของ ปพน. และจดัส่งหน่วยรับตรวจ/หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อ
ด าเนินการตามข้อส่ังการต่อไป

หน่วยรับตรวจ/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้รับทราบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ
รอบที่ 1 ตามข้อส่ังการของ ปพน. และผลักดันสู่การปฏบิัติ

9 จดัท ารายงานประกอบการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน
(ตัวชี้วัด กตร. ด้านการสนับสนุนการตรวจราชการ และตัวชี้วัดของ ผตร.พน.)

มีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน โดยจดัส่งหลักฐาน
ครบถ้วนตามก าหนดเวลา

10 ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ภายในเดือน
กนัยายน 2563 >> ปรับตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่หรือหน่วยรับตรวจ

มีข้อมูลความกา้วหน้า ปัญหา อปุสรรค และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
ครบถ้วนทุกเขตตรวจราชการ

11 ด าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ตาม
แนวทางที่ สปน. ก าหนด

รับทราบข้อมูลความกา้วหน้า ปัญหา อปุสรรค และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ

12 ติดตามความกา้วหน้าการด าเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 
(รายงานโดยเจา้ภาพโครงการในส่วนกลาง) และข้อมูลอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

รับทราบข้อมูลความกา้วหน้า ประเด็นปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานภาพรวมหรือการ
ขับเคล่ือนจากส่วนกลาง ครบถ้วนตามแผนการตรวจราชการ

13 สรุปประเด็นผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค้นพบประเด็นร่วม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการตรวจราชการ
รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)

14 จดัท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผตร.พน. รอบที่ 2 (Monitoring and 
Evaluation) 
- หน.ผตร. เสนอ ปพน. และส่ง สปน. ภายใน 15 กนัยายน 2563

มีรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผตร.พน. รอบที่ 2 (Monitoring and 
Evaluation) ในประเด็นที่เกีย่วกบัเกษตรสร้างมูลค่า และการจดัที่ดินท ากนิให้ชุมชน (ด้าน
การลดต้นทุนพลังงาน)

15 จดัท ารายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมประมวลภาพการลงพื้นที่
- ผตร.พน. เสนอ หน.ผตร.
- หน.ผตร. เสนอ ปพน. ภายใน 30 กนัยายน 2563

มีรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) พร้อมข้อเสนอแนะ
ของ ผตร.พน. ส่ง ปพน. ภายใน 30 กนัยายน 2563

16 สรุปรายงานข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ ผตร.พน. จากการตรวจราชการ
รอบที่ 2 พร้อมข้อส่ังการของ ปพน. และจดัส่งหน่วยรับตรวจ/หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อ
ด าเนินการตามข้อส่ังการต่อไป

หน่วยรับตรวจ/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้รับทราบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ
รอบที่ 2 และผลักดันสู่การปฏบิัติ

17 จดัท ารายงานประกอบการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน
(ตัวชี้วัด กตร. ด้านการสนับสนุนการตรวจราชการ และตัวชี้วัดของ ผตร.พน.)

มีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน โดยจดัส่งหลักฐาน
ครบถ้วนตามก าหนดเวลา

แผนปฏิบัติกำรตรวจรำชกำร  (Action Plan) ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพลังงำน ภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ค ำสัง่ พน. ที ่๑/๒๕๖๓ ลงวันที ่๖ ม.ค. ๖๓ เรือ่ง แผนกำรตรวจรำชกำรของ ผตร.พน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ค ำสัง่ พน. ที ่๑๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที ่๙ ธ.ค. ๖๒ เรือ่ง มอบหมำยให ้ผตร.พน. รับผดิชอบเขตตรวจรำชกำรฯ

ปี ๒๕๖๓ สปน. ก ำหนดประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั พน. (ดำ้นลดตน้ทนุพลงังำน)
ไดแ้ก ่เกษตรสรำ้งมลูคำ่ และ กำรจัดทีด่นิท ำกนิใหช้มุชน

รำยงำนขอ้มลูพรอ้มแนบหลักฐำนในระบบตดิตำมตวัชีว้ดัแลว้
เมือ่วันที ่๒๙ เม.ย. ๖๓ และเพิม่เตมิหลักฐำน ๓๐ เม.ย. ๖๓


