ปฏิทินการดาเนินงานกองตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

แผนกิจกรรม

60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

1 รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องการ
บริหารราชการกระทรวงให้เป็นไปตามภารกิจ เพื่อนาสู่การ
ปฏิบัติพิจารณาคัดเลือกโครงการหน่วยงานในสังกัดเข้าบรรจุ
ในแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2 ร่วมประชุมกับสานักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดทาแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการฯ ของผู้ตรวจราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามมติที่ประชุมกับ สนม.
(ทุกกลุ่มงาน)

3 ด าเนิ น การตามมติ ที่ ป ระชุ ม ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แ จ้ ง
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกโครงการและรวบรวมจัดส่งให้
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
โครงการบรรจุ ใ นแผนการตรวจราชการแบบบู ร ณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ว่าด้วยการตรวจราชการ

4. ดาเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัดเจ้าของโครงการที่ได้รับการ
คั ด เลื อ กฯ ให้ ด าเนิ น การ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตาม
หลั ก ธรรมาภิบ าล ภายใต้ ป ระเด็ น นโยบายส าคัญ (Issue)
หรื อ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม โดยเชิ ญ หน่ ว ยงานเจ้ า ของ
โครงการเพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาตามกระบวนงานดั ง กล่ า ว
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทีมที่ปรึกษาการตรวจราชการ
แบบบูรณาการฯ เป็นผู้ คัดเลือกโครงการที่ได้รับข้อมูลจาก
กระทรวงต่าง ๆ)

-โครงการที่บรรจุในแผนการ
ตรวจราชการต้องผ่านความ
เห็นชอบของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการและต้องวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
(กลุ่มตรวจราชการ 1, 2)

ที่

แผนกิจกรรม

5

ดาเนินการรวบรวมและจัดส่งรายชื่อโครงการพร้อม
รายละเอียดโครงการและข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์โครงการ
ตามแบบฟอร์มที่ สนม.กาหนด

6

จัดทาคาสั่ง
(1) กาหนดการแบ่งเขตตรวจราชการ 18 กลุ่มจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดแผนและติดตามผลการ
ตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

7

จั ด ประชุ ม เพื่ อ ด าเนิ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กแผนงาน/
โครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามนโยบาย
ของรั ฐ บาล และกระทรวง เพื่ อ บรรจุ ใ นแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรณี ป กติ และกรณี พิ เ ศษตามนโ ยบายกระทรวง ฯ
(ให้ หน่ ว ยงานพิจ ารณาคัดเลื อก และ กตร. ดาเนินการจัด
ประชุมพิจารณาในรูป คณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกโครงการบรรจุในแผนการตรวจราชการกรณีปกติ
และพิเศษ)

-260 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

-ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การตรวจราชการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2547
(กลุ่มตรวจราชการ 1, 2)
ถือปฏิบัติตามกรอบสานัก
นายกรัฐมนตรีกาหนด
(กลุ่มตรวจราชการ 1, 2/
กลุม่ บริหารงานทั่วไป)

ที่

แผนกิจกรรม

-360 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

8 จัดทาร่างคาสั่ งแผนการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 เสนอ รมว.กก. พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ลงนามค าสั่ ง โ ด ยผ่ า นคว ามเห็ น ช อบจาก ป. กก .
เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการตรวจราชการของผู้ ต รวจ
ราชการ

ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การตรวจราชการฯ
(กลุ่มตรวจราชการ 1, 2)

9 จัดประชุม กตร. โดย หน.ผตร. เป็นประธานการประชุม
เพื่อร่วมกันพิจารณา
- กาหนดการออกตรวจราชการ/จังหวัด
- กาหนดประเด็นติดตามโครงการ
- ก าหนดรู ป แบบการการตรวจราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ถือปฏิบัติตามกรอบ สนม. ให้
เป็นไปตามคารับรองและตัวชี้วัด
(ทุกกลุ่มงาน)

10 ดาเนินการประสานแจ้ง สทกจ. ที่ หน.ผตร. เลือกให้เป็น
จั ง หวั ด ศู น ย์ ก ลางการประชุ ม ตรวจราชการ เพื่ อให้
ดาเนิ น การจั ดทาโครงการประชุมหน่ ว ยรับตรวจราชการ
(จัดเป็นภาค)
-กตร. รวบรวมเสนอ ป.กก. พิจารณาอนุมัติให้จัดประชุม
พร้อมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

(กลุ่มพัฒนาระบบและติดตาม
ผลการตรวจราชการ)

11 กาหนดการออกตรวจราชการรอบที่ 1 (กลุ่มจังหวัด)

การสอบทานความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Project Review)
และ การติดตามความก้าวหน้า
(Progress Review) กลุ่มตรวจ
ราชการ1,2/กลุ่มพัฒนาระบบ
และติดตามผลการตรวจราชการ)

12 จัดทาสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 เพื่อสั่งการให้
หน่วยรับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ
ให้ ป.กก. พิจารณาให้ความเห็นชอบและสั่งการ

ที่

แผนกิจกรรม

-460 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

13 จัดทาสรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รายงานสานัก
นายกรัฐมนตรี รายรอบ ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ติดตามข้อสั่งการจากหน่วยรับตรวจ
(ภายในวันที่ 30 พ.ค. 61)

กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามผล
การตรวจราชการ

14 จัดทาสรุปประมวลข้อมูลจากการตรวจราชการภาพรวมส่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลภาคราชการประจา
กระทรวง (ค.ต.ป.กก.) รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามผล
การตรวจราชการ

15 กาหนดการออกตรวจราชการรอบที่ 2 (รายจังหวัด)
16 จัดทาสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 เพื่อประมวลผล
การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เสนอผู้บริหารเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

-การประเมินผล
(Monitoring/ Evaluation)
กลุ่มตรวจราชการ 1, 2/
กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามผล
การตรวจราชการ

17 จัดทาสรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รายงาน
สานักนายกรัฐมนตรี รายรอบ รายปี

กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามผล
การตรวจราชการ

18 จัดทาสรุปประมวลข้อมูลจากการตรวจราชการภาพรวมส่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลภาคราชการประจา
กระทรวง (ค.ต.ป.กก.) รอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามผล
การตรวจราชการ

19 จัดทาสรุปรายงานผลการตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทุกกลุ่มงาน

