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คำนำ 
 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลของ นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ กลุ ่มนโยบายและแผนฉบับนี ้ เป็นส่วนหนึ ่งของภารกิจงานกลุ ่มนโยบายและแผน      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ซึ่งได้กำหนดเป็นแนวทางและมาตรฐาน     
การดำเนินงานไว้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม  เป็นการอธิบายให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ขอบเขตของงานติดตามประเมินผล ขั ้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เพื ่อให้การติดตามและ
ประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ    

 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้สนใจที่จะนำไปแนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนางานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล
ต่อไป 

 ขอขอบคุณผู ้เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานติดตามประเมินผลสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
กลุ่ม นโยบายและแผน
งาน ติดตามและประเมินผล

งานที่รับผิดชอบ
1. การพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
2. ติดตามประเมินผลและการรายงาน ตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วน ของส านักงานคณะกรรมการ    

ศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ     

และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
4. ติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย

โครงการและกิจกรรมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES)

5. ติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR)

กลุ่มนโยบายและแผน
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Model การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

EAK  Model 
 

 
 

 
 

 
 

 

E
Evaluation หมายถึง การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ เ พ่ือให้          
การรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีคุณภาพ  สมบูรณ์และ
ครบถ้วนทุกประเด็นภายในห้วงเวลาที่ก าหนด

A
Adaptive หมายถึง  การปรับกระบวนการติดตามประเมินผล เพ่ือให้         
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

Kindness หมายถึง  ความเป็นมิตรกับเ พ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการ          
เพ่ือให้การบูรณาการด าเนินงานมีคุณภาพและประสบผลส าเร็จ
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1) ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพท. 

2) วิเคราะห์ปัญหา ข้อจำกัด ของระบบการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

3) กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการรายงาน
ของ สพป. พิษณุโลก เขต 2 ให้มี
ประสิทธิภาพไม่เกิดความซ้ำซ้อนในข้อมูลการ
ตรวจติดตามประเมินผลและรายงาน 

4) จัดทำเว็บไซต์ เพ่ือพัฒนางานระบบการ
ติดตามเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลผลการตรวจ
ราชการในระดับต่าง ๆ 

 

 
 

1) มีข้อมูลนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดในระดับ
ต่าง ๆ ในการวางแผนในการติดตามประเมินผลและ
รายงาน 

2) นำข้อจำกัด หรือปัญหา อุปสรรค ในการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

3) มีแนวทางการดำเนินงาน/คู่มือ/รูปแบบการติดตาม
งานที่เป็นระบบสามารถอำนวยความสะดวกแก่กลุ่ม
งานหรือผู้รับผิดชอบเข้าใจหรือปฏิบัติงานประเด็น
การติดตามในแต่ละภารกิจให้มีผลการดำเนินงานที่
ครอบคลุมทุกมิติ 

4) มีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและผลการ
ติดตามประเมินผลและรายงานที่เป็นปัจจุบัน และ
สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานติดตามประเมินผลและการรายงานผล ตามนโยบายสำคัญ เร่งด่วน  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 การติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายสำคัญ 
เร่งด่วน ของ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) ศึกษาประเด็นการติดตามประเมินผลและรายงาน 
2) วิเคราะห์สรุปประเด็นการติดตามฯ 
3) บันทึกเสนอผู้บัคับบัญชามอบหมายสั่งการ 
4) แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามประเด็นการ

ติดตามฯ 
5) จัดประชุม (กรณีหากมีการสั่งการให้จัดประชุม) 
6) ติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการติดตาม

ฯ ที่กำหนด 
7) รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการ

ติดตามฯ 
8) จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานรายงานตามที่ สพฐ.

กำหนด หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี๋ยวข้อง 
9) เสนอผู้รับคับบัญชาทราบ และรายงานผลการ

ดำเนินงานให้ สพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบผลการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 
 

1) ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นการติดตามฯ ทุก
ครั้ง เพ่ือให้สามารถวางแผนในการติดตามและ
จัดเก็บข้อมูลของการติดตามได้ครบทุกประเด็น 

2) มีการวิเคราะห์สรุปประเด็นการติดตามฯ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อมูลและรายงาน 

3) มีการแจ้งผู้รับผิดชอบตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย และกำหนดเวลาการจัดส่งข้อมูลทุก
ครั้ง 

4) ติดตามประสานข้อมูลจากผู้รับผิดขอบประเด็นการ
ติดตามฯ ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และให้ความ
ช่วยเหลือ 

5) มีการรวบรวมผลการดำเนินงานตามประเด็นการ
ติดตามฯ 

6) มีการจัดทำรายงานและจัดส่งข้อมูลประเด็นการ
ติดตามฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

7) รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานติดตามและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 การติดตาม และรายงานผลการตรวจราชการ ตาม
นโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจ
ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 

1) ศึกษาประเด็นการตรวจราชการ 
2) วิเคราะห์สรุปประเด็นการตรวจราชการ 
3) บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชามอบหมายสั่งการ 
4) แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามประเด็นการตรวจ

ราชการ 
5) จัดปรุชม (กรณีหากมีการสั่งการให้จัดประชุม) 
6) ติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ

ราชการ 
7) รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการ

ตรวจราชการ 
8) จัดทำรายงานประเด็นการตรวจราชการ 
9) วิเคราะห์สรุปประเด็นหลังจากการตรวจราชการ 

รายงานผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาปรับปรุง หรือ
พัฒนาการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการให้ข้อตคิดเห็น 

 

 
 
 
 

1) ศึกษาและทำความเข้าใจประเด็นการตรวจราชการ
ทุกครั้ง เพ่ือให้สามารถวางแผนในการติดตามและ
จัดเก็บข้อมูลของการติดตามได้ครบทุกประเด็น 

2) มีการวิเคราะห์สรุปประเด็นการตรวจราชการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบในการให้
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็น
การตรวจราชการ 

3) มีการแจ้งผู้รับผิดชอบตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมายและกำหนดเวลาการจัดส่งข้อมูลทุกครั้ง 

4) ติดตามประสานข้อมูลจากผู้รับผิดชอบประเด็นการ
ตรวจราชการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

5) มีการรวบรวมผลการดำเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจราชการ 

6) มีการจัดทำรายงานและจัดส่งข้อมูลประเด็นการ
ตรวจราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

7) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงาน
หลังการตรวจราชการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 

8) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นำเข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 

โครงการและกิจกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 การติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตาม
การดำเนินงานตามโยบายโครงการและกิจกรรม สพฐ. 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring 
and Evaluation) e-MES 

1) ศึกษาโครงการของระบบ e-MES 
2) ศึกษารายละเอียด นโยบาย โครงการ กิจกรรม ที่

ดำเนินการรายงานผ่านระบบ 
3) วิเคราะห์ และออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล

ตามประเด็นการติดตามท่ี สพฐ.กำหนด 
4) บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
5) ประสานกลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ ให้ข้อมูลในการ

ติดตามในแต่ละเรื่องที่ สพฐ.กำหนด 
6) รวบรวม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานให้

ครอบคลุมทุกประเด็นตามที่ สพฐ. กำหนด 
7) รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฯ 
8) รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 
 
 

1) มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนตาม
โครงสร้างของระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ 

2) มีแบบฟอร์มการรายงานที่อำนวยความสะดวกแก่
กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ ที่สามารถให้ข้อมูลได้
ครบถ้วน และถูกต้อง ตรงตามประเด็นการรายงาน
ในระบบ 

3) ประสานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของการรายงาน 
กรณีท่ีไม่เข้าใจหรือสงสัยประเด็นของการรายงาน 

4) มีผลการดำเนินงานที่ครบทุกประเด็นในการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด 

5) รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาราบ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 

1) ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

2) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปี กับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนความม่ันคง  นโยบายหลักและ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือนำข้อมูลลง
ระบบ 

3) วิเคราะห์การนำเข้าข้อมูลทั่วไป ในเรื่องของ
ลักษณะการดำเนินงาน แผนงาน ผู้รับผิดชอบ  

4) วิเคราะห์การนำเข้าข้อมูล ระยะเวลาดำเนิน
โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ผลคาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด ผู้ได้รับ
ประโยชน์  และพ้ืนที่การดำเนินงาน   

5) วิเคราะห์การนำเข้าข้อมูลการดำเนินกิจกรรม
ของโครงการเป็นรายไตรมาส 

6) วเิคราะห์การนำเข้าข้อมูลแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาส 

7) นำส่งโครงการไปยัง สพฐ. เพ่ือขออนุมัติโครงการ 

 
 

1) ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดข้อมูลโครงการ 
เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ  

2) โครงการผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ก่อนกำหนดลงในแผนปฏิบัติการประจำปี 

3) มีการนำข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ลงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  
(e-MENSCR) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
กำหนดเวลา (ภายในเดือนธันวาคม) 

4) ประสานงานเพ่ือดำเนินการแกไ้ขปรับปรุงข้อมูล
โครงการ (กรณทีี่ สพฐ. ส่งคืนโครงการให้แก้ไข)  
 

 
 
 
 
 
 

2 การรายงานผลการดำเนินงาน 
1) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

เป็นรายไตรมาส 
2) วิเคราะห์การนำเข้าข้อมูลรายงานผลการ

ดำเนินงานเป็นรายไตรมาส 

 
1) มีการกำหนดแบบฟอร์มการรายงานผลทีค่รอบคลุม 

ครบถ้วนในทุกประเด็นของการรายงานในระบบ  
เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ 
และสามารถรายงานผลในระบบได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 

2) ประสานข้อมูล อำนวยความสะดวก และให้ความ
ช่วยเหลือในการรายงานผลโครงการในแต่ละประเด็น  

3) มีผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนทุกประเด็น ทุกไตรมาส 
และเป็นไปตามกำหนดการรายงานผลแต่ละไตรมาส 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)   
งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยทุธ์ของสาํนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยทุธ์ของ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 
3. ขอบเขตของงาน 
                3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
 3.2 แผนกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
 3.3 การจัดทําเคร่ืองมือการติดตามการดําเนินงาน  
 3.4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีตามนโยบายและกลยุทธ์ 
     3.5 การจัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
           และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
4. คําจํากัดความ 
                 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง  กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่
ดําเนินการเป็นประจําหรอืเป็นระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกลา่ว ได้แก่ การวัดปัจจัยนําเข้า 
(Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลติ (Outputs) ที่เกิดขึ้นใชช่่วงระยะเวลาดําเนินงานตามแผน 
โดยทั่วไปมักตดิตามใน ด้านการจัดหา การจัดการและการนําทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในแผนและกําหนดการหรอืไม ่วัตถุประสงค์ของการติดตาม คือ ตอ้งการชี้ใหเ้ห็นถึงสถานการณ์
ของโครงการให้เร็วที่สุดที่เทา่ที่จะเร็วได ้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือ
ผลติผลของโครงการเพื่อจะได้จดัการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที  

    การรายงาน  (Report)  คือ การกําหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บุคคลในหน่วยงาน  ซึ่งรายงานแตล่ะประเภทนั้น  ก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกันออกไป  รายงานจึง
เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสทิธิภาพ   
สามารถแสดงออกมาไดอ้ย่างรวดเร็วนั้น ควรท่ีจะมกีารวางแผนกําหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสดุของแต ่
ละรายงานไว้ดว้ย     
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
  1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จังหวัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) จัดทําแผน กํากับ ตดิตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และแผนกํากับติดตาม  การตดิตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกํากับตดิตาม
เร่งรัดให้มกีารดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน 
  3) จัดทําเครือ่งมือกํากับตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความครอบคลุม ชดัเจน
และสะดวกตอ่การติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง    

4) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามตอ่ผูม้ีอาํนาจพิจารณา 
  5) ตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (Annual  Report) ของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษาและสาธารณชน  
    5.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี   

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอยีดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูต้รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี   

2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษาของผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูต้รวจราชการสํานักงานจังหวัด ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน  
  3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานกันายกรัฐมนตรี  

4) วิเคราะห์ประเด็นขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ เสนอผูม้ีอํานาจพิจารณา  
5.แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งให้นําขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

  6) การสรุปผลและรายงานตอ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
    6.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาํปีของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.   จังหวัด 

สพท. และสถานศึกษา 
รวมท้ังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจาํปีของ สพท. และแผนกํากับติดตาม  
การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ 

เพ่ือกํากับติดตามเรง่รัดให้มีการดาํเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน 

จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มี 
ความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกตอ่การติดตามและรายงานผลของ

ผู้เกี่ยวข้อง 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

และจัดทําข้อสรุปเสนอ กพท.และสาธารณชน 

เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนางาน 
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    6.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการฯ ในส่วน

ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน 

ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการ
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการฯ 

จัดทํารายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการฯ 

เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา 

วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการ 

แจ้งผู้เก่ียวข้องให้นําข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

สรุปและรายงานต่อ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช ้
      แบบตดิตามและรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8.2 แผนปฏิบัติการประจําปีของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      8.3 แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักนายกรัฐมนตร ี
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)   

งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยทุธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยทุธ์ของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
 3.2 กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน 
 3.3 เครื่องมือการประเมินผล 
 3.4 การประสานแผนการประเมินผล 
 3.5 การจัดทํารายงานผลการประเมินฯ 
 
4. คําจํากัดความ   
            การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  5.1  ประเมินผลการดําเนนิงานตามกลยทุธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน 
       1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยทุธ์สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 
       3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน 
      4) สรุปผลการประเมินและจดัทํารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน 
  6) สรุปผลการดําเนินงาน 
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   5.2 ประเมนิผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
       1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ 
       2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไป
พัฒนางานองค์กร 
    3) สรุปผลการดําเนินงาน 

          5.3 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
                     1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
     2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 
     3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีสว่นร่วม 
     4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
      5) รายงานผลการประเมิน 
 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
  6.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตาม 
แผนกลยุทธ์ สพฐ. ฯ 

ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผล 
การดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

ประสาน / ประเมินผล /  
สรุปผลการดําเนินงาน  

เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ปรับปรุงพัฒนางาน 
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  6.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6.3 ประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการประจําปีของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตาม 
แผนปฏิบัติการ ฯ 

 สร้างแบบประเมินแผนงานตามโครงการฯ 

ประสาน / ดําเนินการประเมินผล / 
 สรุปผลการดําเนินงาน  

เสนอผูมีอํานาจ 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลฯ 

ประเมินผล 

สรุป / รายงานผลฯ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
     แบบประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.2 แผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
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กลุม่นโยบายและแผน
สพป.พษิณุโลก เขต 2


