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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน กระบวนงาน การวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการ
ฝ่าย กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ กองตรวจราชการ
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามข้ อ สั่ ง การ
จากการตรวจราชการ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ การดาเนินงานตามโครงการสาคัญจากการ
ตรวจราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล และนโนบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่าง
มีระบบที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่าง ๆ ของกลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ ทีส่ ามารถใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานได้
2. ขอบเขต
คู่มือการวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการนี้ครอบคลุม
ขั้นตอน ตั้งแต่การรับสาเนารายงานการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการและแจ้ง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว และรายงานการตรวจราชการจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ ที่ ก ลุ่ ม งานข้ อ มู ล
ประสานงาน ติดตาม และประเมิน ผลการตรวจราชการ สรุ ปเสนอผู้ บ ริห ารสั่ งการและแจ้ง หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ผลการตรวจราชการ และประเด็นข้อสั่งการจากการตรวจราชการ
จนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการตามข้อสั่งการ และกลุ่มงานข้อมูลฯ สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคมทราบ
3. คาจากัดความ
การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจและแนะนาการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือ
กรมนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรม หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การติ ด ตามผล หมายถึ ง การเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล การปฏิบั ติ งานอย่ า งเป็ นระบบ เพื่ อ ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานว่าเป็น ไปตามแผนการตรวจราชการประจาปีที่กาหนดไว้ห รือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร เพื่อนาไปใช้กากับ ทบทวน แก้ไขปัญหา และใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ จากการตรวจราชการ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์เพื่อนาผลมาประเมินกับแผนว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่

4. หน้าที่...

-24. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้ อ านวยการกองตรวจราชการ : พิ จารณารายงานการติ ดตาม ประเมิ นผลการด าเนิ นงานตาม
ข้อสั่งการจากการตรวจราชการ และเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงคมนาคมตามลาดับชั้นต่อไป
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ : พิจารณากากับ
และกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม
ข้อสั่งการจากการตรวจราชการ และเสนอต่อผู้อานวยการกองตรวจราชการ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ :
รับสาเนารายงานการตรวจราชการ และรายงานผลการดาเนินการตามข้อสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาวิเคราะห์ประเมินผล ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของรายงาน และสรุปรายงานผลการตรวจ
ราชการให้สอดคล้องกับข้อสั่งการจากการตรวจราชการ และเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน
ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ
5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนงาน : การวิเคราะห์ ติ ดตามประเมินผลการด าเนิ นงานตามข้ อสั่ งการจากการตรวจราชการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการของ
หน่วยงานได้แล้วเสร็จตามแผน
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการ
ขั้นตอนการทางาน

ผังงาน

(Work Flow)

(Flow Chart)

- รับสาเนารายงานการตรวจ
ราชการของผู้บริหารกระทรวง
คมนาคม ที่ได้สั่งการและแจ้ง
หน่วยเกีย่ วข้องแล้ว
- รับรายงานการตรวจราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
คมนาคม จากหน่วยงานภาครัฐ
และกลุม่ งานข้อมูลฯ สรุปเสนอ
ผู้บริหารสั่งการและแจ้งหน่วย
เกี่ยวข้องทราบ
- ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นผลการ
ตรวจราชการและข้อสั่งการจาก
การตรวจราชการ

ระยะเวลา

(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)

1 วัน

กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน ติดตาม และ
ประเมินผลการตรวจ
ราชการ
กองตรวจราชการ

1 วัน

กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน ติดตาม และ
ประเมินผลการตรวจ
ราชการ
กองตรวจราชการ

รับสำเนำรำยงำน
กำรตรวจรำชกำรที่ผ้ บู ริหำร
สัง่ กำรและแจ้ งหน่วยเกี่ยวข้ องแล้ ว

ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นผลการตรวจราชการ
และข้อสั่งการ

ผู้รับผิดชอบ*

- หน่วยงาน...

-5ขั้นตอนการทางาน

ผังงาน

(Work Flow)

(Flow Chart)

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดาเนินการมา
ให้กระทรวงคมนาคมทราบ
1) ตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูลและวิเคราะห์ผล
การดาเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องว่าครบถ้วนและ
ตอบสนองตรงตามข้อสั่งการหรือไม่
2) ถ้าครบถ้วนและเป็นไปตาม
ข้อสั่งการสรุปรายงานเสนอผู้บริหารทราบ
3) ถ้าไม่ครบถ้วนหรือไม่
เป็นไปตามข้อสั่งการประสาน
ขอข้อมูลเพิ่มเติมในช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
หนังสือสอบถาม จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
4) ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่รายงานผลการดาเนินการ
ตามข้อสั่งการภายในเวลา
ที่กาหนด ทาหนังสือเตือนแจ้ง
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ดาเนินการตามข้อสั่งการตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
- สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอให้ผู้บริหารทราบ
- ถ้าผู้บริหารมีข้อสั่งการให้
หน่วยงานดาเนินการเพิ่มเติม
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อ
สั่งการแล้วรายงานผลให้
กระทรวงคมนาคม ทราบ

ผู้รับผิดชอบ*
ระยะเวลา

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดาเนินการตามข้อสั่งการ

ทาหนังสือเตือน

ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

หน่วยไม่รายงานผล

(ตาแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย)

รับ - ส่ง เรื่อง กลุ่มงานข้อมูล
ภายใน 1 วัน ประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลการตรวจ
ราชการ กองตรวจราชการ
ข้อ 1) – 3) กลุ่มงานข้อมูล
ภายใน 1 วัน ประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลการตรวจ
ข้อ 4)
ราชการ
ทุก 15 วัน กองตรวจราชการ
ยกเว้นกรณีที่
กาหนด
ระยะเวลาให้
รายงานผล
ภายใน
กาหนด

วิเคราะห์ผลการดาเนินการ
ของหน่วยงานกับข้อสั่ง
การจากการตรวจราชการ

ข้อมูลครบถ้วน

4 วัน
สรุปรายงานผลการดาเนินการตามข้อสัง่ การ
เสนอผู้บริหาร

กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลการตรวจ
ราชการ
กองตรวจราชการ

- ถ้าผู้บริหาร...

-6ขั้นตอนการทางาน

ผังงาน

(Work Flow)

(Flow Chart)

- ถ้าผู้บริหารไม่สั่งการเพิม่ เติม
กรณีเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ให้จัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูล
- ถ้าผู้บริหารไม่สั่งการเพิม่ เติม
กรณีเป็นผลการตรวจราชการ
จากหน่วยงานภาครัฐ ให้ทา
หนังสือแจ้งผลการดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบ
- วิเคราะห์ ประมวลผล
การตรวจราชการ และผลการ
ดาเนินงานตามข้อสั่งการ
จากการตรวจราชการตลอด
ปีงบประมาณ แล้วสรุป
เรียบเรียงจัดทาเป็นร่างต้นฉบับ
หนังสือผลงานการตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม ประจาปี
งบประมาณ
- จัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือ
ผลงานการตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม ประจาปี
งบประมาณ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ
- ประชาสัมพันธ์หนังสือผลงาน
การตรวจราชการกระทรวง
คมนาคม ประจาปีงบประมาณ
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
- ประชาสัมพันธ์หนังสือผลงาน
การตรวจราชการกระทรวง
คมนาคม ประจาปีงบประมาณ
ให้หน่วยงานภาครัฐ

ระยะเวลา

ประชำสัมพันธ์หนังสือผลงำน

กำรตรวจรำชกำร ฯ

(ตาแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)

3 เดือน

กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลการตรวจ
ราชการ
กองตรวจราชการ

เป็นไปตาม
ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการ
พัสดุฯ

กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลการตรวจ
ราชการ
กองตรวจราชการ

2 วัน

กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลการตรวจ
ราชการ
กองตรวจราชการ

วิเคราะห์ ประมวลผลการตรวจราชการ
เพื่อจัดทาร่างต้นฉบับประจาปี

จัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือผลงาน
การตรวจราชการ ฯ

ผู้รับผิดชอบ*

6. ขั้นตอน...

-76. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ รับสาเนารายงาน
การตรวจราชการของผู้ บ ริ ห ารกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่ งการและแจ้งหน่วยเกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ห ากเป็น
การตรวจราชการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม จะรับ รายงานการตรวจ
ราชการดังกล่าวและสรุปเสนอผู้บริหารสั่งการและแจ้งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทราบ ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน
6.2 กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ตรวจราชการและประเด็นข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน
6.3 กลุ่ มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ รับรายงานผลการ
ดาเนินการตามข้อสั่งการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน
6.4 กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ ตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูลที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมรายงานผลการดาเนินการมาให้ทราบ และวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าครบถ้วนและตอบสนองตรงตามข้อสั่ งการหรือไม่ ถ้าครบถ้วนและ
เป็ น ไปตามข้ อ สั่ ง การ จะสรุ ป รายงานเสนอผู้ บ ริ ห ารทราบ ถ้ า ไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ สั่ ง การ
จะประสานขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น โทรศั พ ท์ โทรสาร หนั ง สื อ สอบถาม จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน และถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รายงานผลการดาเนินการตาม
ข้อสั่งการภายในเวลาที่กาหนด จะทาหนังสือประทับตราแทนการลงนามแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ดาเนินการตามข้อสั่งการตามแบบฟอร์มที่กาหนด ระยะเวลาดาเนินการทุก 15 วัน ยกเว้นกรณีที่กาหนด
ระยะเวลาให้รายงานผลภายในกาหนด เช่น 7 วัน
6.5 กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ วิเคราะห์สรุป รายงาน
ผลการดาเนิ น การของหน่ ว ยงานที่ได้ร ายงานผลการดาเนินการมาให้ ทราบ เสนอหั ว หน้ากลุ่ มงานข้อมู ล
ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้ ว นของข้ อ มู ล และน าเสนอผู้ อ านวยการกองตรวจราชการ เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบและลงนาม
ก่อนนาเสนอให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมทราบตามลาดับชั้น ระยะเวลาดาเนินการ 4 วัน
- กรณีเสนอสรุปรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงานให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมทราบ
หากผู้บริหารมีข้อสั่งการให้หน่วยงานดาเนินการเพิ่มเติม จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
ข้อสั่ งการแล้ วรายงานผลให้ กระทรวงคมนาคมทราบ หากเกินกาหนดระยะเวลาจะดาเนินการทาหนังสื อ
ประทับตราแทนการลงนามแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานผลให้ทราบ
- กรณีถ้า ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงคมนาคมไม่ได้ มีการสั่ ง การให้ ห น่ว ยงานดาเนิน การเพิ่ม เติ ม
เจ้าหน้าที่จะดาเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลแยกตามเขตตรวจราชการ
- กรณี เป็ น ผลการตรวจราชการจากหน่ว ยงานภาครัฐ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวง
คมนาคม ที่ได้มีการสรุปเสนอผู้บริหารแล้วและไม่ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม จะทาหนังสือแจ้งผลการดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบ
6.6 กลุ่มงาน...

-86.6 กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ วิเคราะห์ ประมวลผล
การตรวจราชการ และผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการตลอดปีงบประมาณ แล้วสรุป
เรียบเรี ยงจัดทาเป็นร่างต้นฉบับ หนังสือผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ 3 เดือน
6.7 กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ ทาการสืบหาโรงพิมพ์
และทาหนั งสื อบั น ทึกข้อความถึงกองบริ ห ารการคลั ง เพื่อให้ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์ ห นังสื อผลงาน
การตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ โดยดาเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ระยะเวลาดาเนินการเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
6.8 กลุ่ มงานข้ อมูล ประสานงาน ติ ดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ จั ดส่ งหนั งสื อเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์หนังสือผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานในภาพรวมจากการตรวจ
ราชการของผู้บริหารกระทรวงคมนาคมที่ได้ดาเนินการตรวจราชการตามเขตตรวจราชการตลอดปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา และจัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงได้รับทราบผลการดาเนินงานของกระทรวงคมนาคม ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ลาดับ
1.

กระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน

- รับสาเนารายงานการ
ตรวจราชการของผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคมที่ได้สั่ง
การและแจ้งหน่วยเกีย่ วข้อง
แล้ว
- รั บ ร า ย งา นกา ร ต ร วจ
ราชการ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระทรวงคมนาคม จาก
หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่ม
งานข้ อมู ลฯ สรุ ปเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารสั่ ง การและแจ้ ง
หน่วยเกี่ยวข้องทราบ
- ศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ผลการตรวจราชการและ
ข้อสั่งการจากการตรวจ
ราชการ

รับสำเนำรำยงำน
กำรตรวจรำชกำรที่ผ้ บู ริหำร
สัง่ กำรและแจ้ งหน่วย
เกี่ยวข้ องแล้ ว

2.

ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นผลการ
ตรวจราชการ
และข้อสั่งการ

1 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
- ได้ รั บ ส าเนารายงานการ
ตรวจราชการที่ ผู้ บ ริ ห าร
สั่ ง ก า ร ถึ ง ห น่ ว ย ง า น
ที่เกี่ยวข้องแล้ว

กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน
ติ ด ตาม และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การตรวจ
ราชการ กอง
ตรวจราชการ

- ข้ อ สั่ ง การจากการตรวจ กลุ่มงานข้อมูล
ราชการได้ รั บ การศึ ก ษา ประสานงาน
วิเคราะห์
ติ ด ตาม และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การตรวจ
ราชการ กอง
ตรวจราชการ

3....

-9ลาดับ
3.

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดาเนินการ
มาให้กระทรวงคมนาคม
ทราบ

- ไ ด้ รั บ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนิ น การตามข้ อ สั่ ง การ
จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ภายในเวลาที่กาหนด

ข้อ 1) – 3) 1) ตรวจสอบความ
ภายใน
ครบถ้วนของข้อมูลและ
ท
าหนั
ง
สื
อ
เตื
อ
น
1
วั
น
วิเคราะห์ผลการ
ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม
ดาเนินการของหน่วยงาน
ข้อ 4)
ที่เกี่ยวข้องว่าครบถ้วน
ทุก 15 วัน และตอบสนองตรงตามข้อ
ยกเว้นกรณี สั่งการหรือไม่
หน่วยไม่รายงานผล
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ที่กาหนด 2) ถ้าครบถ้วนและเป็นไป
ระยะเวลา ตามข้อสั่งการ สรุป
ให้รายงาน รายงานเสนอผู้บริหาร
ผลภายใน ทราบ
วิเคราะห์ผลการ
กาหนด 3) ถ้าไม่ครบถ้วนหรือไม่
ดาเนินการ ของ
เป็นไปตามข้อสั่งการ
หน่วยงานกับข้อ
ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม
สั่งการจากการ
ในช่องทางต่าง ๆ เช่น
ตรวจราชการ
โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือ
สอบถาม จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
4) ถ้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่รายงานผลการ
ดาเนินการตามข้อสั่งการ
ภายในเวลาที่กาหนด
ข้อมูลครบถ้วน
ทาหนังสือเตือนแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ดาเนินการตามข้อสั่งการ
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด

- ได้ รั บ รายงานการตรวจ
ราชการจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ครบถ้วน ถูกต้อง
และตอบสนองตรงตามข้อ
สั่งการ
- ได้ ข้ อ มู ล ที่ ป ระสานขอ
เพิ่ ม เติ ม ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
และรวดเร็ว
- ได้ รั บ รายงานการตรวจ
ราชการตรงตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด

4.

กระบวนการ
หน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม
ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการ
ตามข้อสั่งการ

มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน
ติ ด ตาม และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การตรวจ
ราชการ กอง
ตรวจราชการ
กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน
ติ ด ตาม และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การตรวจ
ราชการ กอง
ตรวจราชการ

5.…

-10ลาดับ
5.

6.

7.

กระบวนการ
สรุปรายงานผลการดาเนินการ
ตามข้อสั่งการ
เสนอผู้บริหาร

วิเคราะห์ ประมวลผลการตรวจราชการ
เพื่อจัดทาร่างต้นฉบับประจาปี

จัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือผลงาน
การตรวจราชการ ฯ

ระยะเวลา
4 วัน

รายละเอียดงาน

- สรุปรายงานผลการ
ดาเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเสนอให้
ผู้บริหารทราบ
- ถ้าผู้บริหารมีข้อสั่งการ
ให้หน่วยงานดาเนินการ
เพิ่มเติม ส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามข้อสั่งการ
แล้วรายงานผลให้กระทรวง
คมนาคมทราบ
- ถ้าผู้บริหารไม่สั่งการ
เพิ่มเติม กรณีเป็น
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมให้จัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูล
- ถ้าผู้บริหารไม่สั่งการ
เพิ่มเติม กรณีเป็นผลการ
ตรวจราชการจาก
หน่วยงานภาครัฐ ให้ทา
หนังสือแจ้งผลการ
ดาเนินการ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบ
3 เดือน - วิเคราะห์ ประมวลผล
การตรวจราชการ และผล
การดาเนินงานตามข้อสั่งการ
จากการตรวจราชการ
ตลอดปีงบประมาณ แล้ว
สรุปเรียบเรียงจัดทาเป็น
ร่างต้นฉบับหนังสือผลงาน
การตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ
เป็นไปตาม - จัดซื้อจัดจ้างพิมพ์
ระเบียบ หนังสือ ผลงานการตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ

มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
- สามารถเสนอสรุปรายงาน
ผลการด าเนิ น การตามข้ อ
สั่งการจากการตรวจราชการ
ได้ภายในระยะเวลา 4 วัน
- มีการแจ้งผลการดาเนินงาน
จากการตรวจราชการให้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน
ติ ด ตาม และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การตรวจ
ราชการ กอง
ตรวจราชการ

- ได้ ร่ า งต้ น ฉบั บ หนั ง สื อ กลุ่มงานข้อมูล
ผลงานการตรวจราชการ ประสานงาน
กระทรวงคมนาคม ประจาปี ติ ด ตาม และ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
งบประมาณ
การตรวจ
ราชการ กอง
ตรวจราชการ

- ได้หนังสือผลงานการตรวจ กลุ่ มงานข้ อมู ล
ราชการกระทรวงคมนาคม ประสานงาน
ประจาปีงบประมาณ
ติ ดตาม และ
ประเมิ นผลการ
ตรวจราชการ

สานักนายก …

-11ลาดับ

กระบวนการ

8.
ประชำสัมพันธ์หนังสือ
ผลงำนกำรตรวจรำชกำร ฯ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

สานักนายก
รัฐมนตรีว่า
ด้วยการ
พัสดุฯ
2 วัน

ให้เป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุฯ
- ประชาสัมพันธ์หนังสือ
ผลงานการตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ ให้
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ประชาสัมพันธ์หนังสือ
ผลงานการตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ ให้
หน่วยงานภาครัฐ

มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
กองตรวจ
ราชการ
- หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม
ทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค
และหน่วยงานภาครัฐ ได้รับ
หนั ง สื อ ผลงานการตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ

กลุ่มงานข้อมูล
ประสานงาน
ติดตาม และ
ประเมินผล
การตรวจ
ราชการ กอง
ตรวจราชการ

8. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลกระบวนงาน การวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
จากการตรวจราชการ เจ้ าหน้าที่กลุ่ ม งานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ
จะดาเนิ นการทาหนังสื อประทับตราแทนการลงนามเพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ เร่งตอบผลการ
ดาเนินงานตามข้อสั่งการที่กาหนด เช่น 7 วัน หากไม่มีการกาหนดระยะเวลาจะดาเนินการเตือนทุก 15 วัน
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตอบข้อสั่งการตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
9.2 คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบอานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
9.3 คาสั่ งกระทรวงคมนาคม เรื่ อง มอบหมายให้ รองปลั ด กระทรวงคมนาคมปฏิบัติ ห น้า ที่แทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
9.4 คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบการตรวจราชการ
และมอบอานาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทน ประจาปีงบประมาณ
9.5 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ
10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการจากการตรวจราชการ จะใช้
แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการจากการตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ปต.1)

ภาคผนวก

-13ภาคผนวก

1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548

ภาคผนวก

2. คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบอานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ภาคผนวก

3. คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงคมนาคมปฏิบัติหน้าที่แทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ภาคผนวก

4. คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบ
การตรวจราชการและมอบอานาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทน ประจาปีงบประมาณ

ภาคผนวก

5. แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ

ภาคผนวก

6. ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ภาคผนวก

7. รายชื่อผู้จัดทา

-14ภาคผนวก 1 ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548

-15ภาคผนวก 2 คาสั่ง
คาสั่ง
คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบอานาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

-16ภาคผนวก 3 คาสั่ง
คาสั่ง
ค าสั่ ง กระทรวงคมนาคม เรื่ อ ง มอบหมายให้ ร องปลั ด กระทรวงคมนาคมปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

-17ภาคผนวก 4 คาสั่ง
คาสั่ง
คาสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบการตรวจราชการและ
มอบอานาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทน ประจาปีงบประมาณ

-18ภาคผนวก 5 แผน
แผน
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ

-19ภาคผนวก 6 ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ ปต.1
รายงานผลการดาเนินการจากการตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินการ

-20ภาคผนวก 7 รายชื่อผู้จัดทา
รายชื่อผู้จัดทา
กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ กองตรวจราชการ

