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0 เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการเชิงกลยทุธ์ และปรับปรุงกลไก /เคร่ืองมือส าหรับทีมสนับสนุนการตรวจราชการ (ID - IIU)

1 ประชุมแบ่งเขตตรวจและจดัท าแผนการตรวจราชการของ ผตร .พน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผตร.พน. + กลุ่มแผนงานและติดตาม)

2 รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้องเพือ่ก าหนดแนวทางในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

3 ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) ภายในเดือนมีนาคม 2564

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

5 ติดตามความกา้วหน้าการด าเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 (รายงานโดยเจา้ภาพโครงการในส่วนกลาง)  และข้อมูลอืน่ๆ ที่
เกีย่วข้อง

6 สรุปประเด็นผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7 จดัท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งการตรวจราชการกรณีปกติและ
แบบบูรณาการ พร้อมประมวลภาพการลงพืน้ที่
- ผตร.พน. เสนอ หน.ผตร.
- หน.ผตร. เสนอ ปพน.

8 สรุปรายงานข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ ผตร.พน. จากการตรวจราชการรอบที่ 1 พร้อมข้อส่ังการของ ปพน. และจดัส่งหน่วยรับตรวจ/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
เพือ่ด าเนินการตามข้อส่ังการต่อไป

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

10 ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) + ตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล ภายในเดือนกนัยายน 2564 >> ปรับตาม
สถานการณ์และความพร้อมของพืน้ที่หรือหน่วยรับตรวจ

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

12 ติดตามความกา้วหน้าการด าเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 (รายงานโดยเจา้ภาพโครงการในส่วนกลาง) และข้อมูลอืน่ๆ ที่
เกีย่วข้อง

13 สรุปประเด็นผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14 จดัท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของ ผตร .พน. รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) 
- หน.ผตร. เสนอ ปพน. และส่ง สปน. ภายใน 15 กนัยายน 2564

15 จดัท ารายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมประมวลภาพการลงพืน้ที่
- ผตร.พน. เสนอ หน.ผตร.
- หน.ผตร. เสนอ ปพน. ภายใน 31 ตุลาคม 2564

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

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

แผนปฏิบัตกิำรตรวจรำชกำร  (Action Plan) ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพลังงำน ภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ค ำสัง่ พน. ที ่๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที ่๗ ธ.ค. ๖๓ (ลงนำมโดย รมว.พน.) เรือ่ง แผนกำรตรวจรำชกำรของ ผตร.พน. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ค ำสัง่ พน. ที ่๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที ่๑๘พ.ย. ๖๓ (ลงนำมโดย ปพน.) เรือ่ง มอบหมำยให ้ผตร.พน. รับผดิชอบเขตตรวจรำชกำรฯ

รำยงำนขอ้มลูในระบบตดิตำมตวัชีว้ัดภำยในก ำหนดเวลำ (๗ เม.ย. ๖๔) 

และจัดสง่เอกสำรตวัชีว้ัดบคุคลของ ผตร.พน.  ภำยในก ำหนดเวลำ

ก ำหนดเดมิ คอื ๒๐ เม.ย. ๖๔ แต ่"ยกเลกิ" เนือ่งจำกสถำนกำรณโ์ควดิและไดร้ับขอ้มลูเพยีงพอแลว้


