
 

คู่มือปฏิบัตงิาน 

งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางไพฑูรย์  จิตใส 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

 

 

บทน ำ 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               
ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14 
กันยายน 2553 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้  

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
2. จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา

แผนการศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  
3. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ  
4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน  
5. ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีข้ันตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับ
นี้ ประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงานใน 4 งาน คืองานธุรการ งานนโยบาย
และแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์
อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรอ่ืน ๆ ตลอดจนสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ :  แต่เดิมกลุ่มนโยบายและแผนแบ่งงานออกเป็น 6 งาน ได้แก่ (1) งานธุรการ              
(2) งานข้อมูลสารสนเทศ (3) งานนโยบายและแผน (4) งานวิเคราะห์งบประมาณ (5) งานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน (6) งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ปัจจุบันมีผู้รับผิดชอบงาน 
4 คน ต าแหน่งนักวิเคราะห์โยบายและแผน 3 คน ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 

ปัจจุบันนี้  มีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ิมขึ้นมา 
จึงได้แยกงานข้อมูลสารสนเทศไปอยู่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ถูกยกเลิกไป เมื่อมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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แนวคิด 

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใสทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินการตามแผนการก ากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา  
2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ  
1. งำนธุรกำร :  ผู้รับผิดชอบ นางกมลวรรณ  ยี่สุ่นศรี   
   ต าแหน่ง พนักงานธุรการช านาญงาน 

1.1 งานสารบรรณ  
1.2 งานประสานงานและให้บริการ  
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน  
1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน  

2. งำนนโยบำยและแผน : ผู้รับผิดชอบ นางสาวปราณี  อยู่สุข  
 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   

2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
2.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
2.5 งานจัดตั้งยุบรวมเลิกและโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. งำนวิเครำะห์งบประมำณ : ผู้รับผิดชอบ นางสาวอารีย์  บุญเสริม   
      ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

3.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  
3.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ  
3.3 งานจัดสรรงบประมาณ  
3.4 งานบริหารงบประมาณ  
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4. งำนติดตำมประเมินและรำยงำนผล : ผู้รับผิดชอบ นางไพฑูรย์  จิตใส 
           ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

4.1 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์  
4.2 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษา)  
4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

งานธุรการ  งานสารบรรณ 
 งานประสานงานและให้บริการ 
 งานจัดประชุมภายในกลุม่นโยบายและแผน 
 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

 

งานนโยบายและแผน  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 งานจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด

และกลุม่จังหวัด 
 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

งานติดตาม ประเมินผล  
และรายงานผล 

 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธ์ 

 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ 
กลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา/แผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน) 

 งานพัฒนาระบบการติด ประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

งานวิเคราะห์งบประมาณ  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
 งานจัดสรรงบประมาณ 
 งานบริหารงบประมาณ 
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งำนติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล 

โครงสร้ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนติดตำม ประเมินผล 
 และรำยงำนผล 

 งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล 

กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 

 งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 

 

 งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์  

(สพฐ/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ) 
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กระบวนกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ศึกษา  กฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย 

จัดท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและแผนก ากับ ติดตาม       

จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน และสะดวกต่อการติดตามและรายงานผล 

ของผู้เกี่ยวข้อง 
 

เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตาม 
ต่อผู้มีอ านาจ 

สรุป ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนได้รับทราบ 
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ชื่อเอกสำร : กำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร    
              กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
การติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ขอบเขตของงำน  
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
3.2 ก าหนดแผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์  
3.3 การจัดท าเครื่องมือการติดตามการด าเนินงาน  
3.4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ตามนโยบายและกลยุทธ์  

4. ค ำจัดควำม 
กำรติดตำม  หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ด าเนินการเป็นประจ า

หรือเป็นระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาด าเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามในด้านการจัดหา การจัดการ
และการน าทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนและก าหนดการหรือไม่ 
วัตถุประสงค์ของการติดตาม คือ ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ 
ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพ่ือจะได้จัดการ
แก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่าง ๆ ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที 

กำรรำยงำน คือ การก าหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลใน
หน่วยงาน ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
แสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละ
รายงานไว้ด้วย 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 รับนโยบายการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.2 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการของ สพฐ. และ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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5.3 ประชุมคณะผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
5.5 ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม 
5.6 แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. 
5.7 ประสาน ก ากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. 
5.8 ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลแบบติดตาม 
5.9 รายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-MES ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 
5.10 ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. (ถ้ามี) 
5.11 รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. (ถ้ามี) 
5.12 ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตาม 
5.13 จัดท ารายงาน / สรุปผลการด าเนินงาน 
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 

 
 

รับนโยบายการตดิตามประเมินผล

นโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

ศึกษา วิเคราะหร์ายละเอยีด ตังช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ใน
แผนปฏิบัติการของ สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ประชุมคณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม 

แจ้งผู้รับผดิชอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. 

ประสาน ก ากับ ติดตาม และจัดเกบ็ข้อมูลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ สพฐ. 

 

 

รายงานข้อมูลในระบบ e-MES 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตดิตามจาก สพฐ. (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามฯ สพฐ. 
 

ประสานแบบ 

เป็นทางการ/ 

ไม่เป็นทางการ 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ตรวจสอบความ

ครบถ้วน/สมบูรณ ์

จัดท ารายงาน /สรปุผลการด าเนินงาน 
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7. เอกสำร /หลักฐำนอ้ำงอิง 
7.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.2 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 

 
8. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 รับนโยบายการตดิตามประเมินผลและรายงาน
ผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. 

มีนาคม กลุ่มนโยบายและแผน  

2 

ศึกษา วิเคราะหร์ายละเอยีด ตัวช้ีวัด
ตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบตัิการของ 
สพฐ  .และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

เมษายน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 
ประชุมคณะผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

เมษายน กลุ่มนโยบายและแผน  

4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เมษายน กลุ่มนโยบายและแผน  

5 ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการ
ติดตาม 

เมษายน กลุ่มนโยบายและแผน  

6 แจ้งผู้รับผดิชอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
และนโยบาย สพฐ. 

เมษายน กลุ่มนโยบายและแผน  

7 
ประสาน ก ากับ ติดตาม และจัดเกบ็ข้อมูล 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. 

เมษายน – 
ตุลาคม 

คณะผู้บริหาร 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

8 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบรูณ ์ 
ของข้อมูลแบบติดตาม 

เมษายน – 
ตุลาคม 

คณะผู้บริหาร 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

9 

รายงานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-MES 
- ไตรมาส 2  
- ไตรมาส 3  
- ไตรมาส 4 

 
30 เมษายน 

16 กรกฎาคม 
15 ตุลาคม 

 

คณะท างาน 

 

10 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตดิตาม
จาก สพฐ. 

สิงหาคม-
กันยายน 

กลุ่มนโยบายและแผน  

11 รับการตรวจตดิตามจาก สพฐ. กันยายน คณะท างาน  

12 ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามฯ กันยายน คณะท างาน  

13 จัดท ารายงาน  ตุลาคม กลุ่มนโยบายและแผน  
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ชื่อเอกสำร : กำรติดตำม และรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวง

ศึกษำธิกำร และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
การติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ  

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือชี้แจงนโยบาย ประสานงาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ  

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. ขอบเขตของงำน  
3.1 รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 

3.2 จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

4. ค ำจัดควำม 

 การตรวจราชการ หมายถึง ตรวจติดตามผลเร่งรัดแนะน าสืบสวนสอบสวนสอบข้อเท็จจริง
สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยมหรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและของ
กระทรวง 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 

5.2 วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน / แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 
5.4 ประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศ และตรวจราชการ 
5.5 ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ 
5.6 จัดท ารายงาน/น าเสนอการตรวจราชการ 
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รับนโยบายการตรวจราชการ

ประจ าปีงบประมาณ 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็น 

การตรวจราชการ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ / 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 

ประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศ  
และตรวจราชการ 

 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบูรณ์  

จัดท ารายงาน/ 
น าเสนอการตรวจราชการ 

ประสานแบบ 

เป็นทางการ/ 

ไม่เป็นทางการ 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 
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7. เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 

7.1 ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 

7.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 

7.3 นโยบายการตรวจราชการ 

7.4 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

8. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 
รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปี
งบประมาณ 

มกราคม, 
พฤษภาคม 

กลุ่มนโยบายและแผน  

2 
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการ
ตรวจราชการ 

กุมภาพันธ,์ 
มิถุนายน 

กลุ่มนโยบายและแผน  

3 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  /แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 

กุมภาพันธ,์ 
มิถุนายน 

กลุ่มนโยบายและแผน  

4 
ประสานแผนการติดตาม ก ากับ นเิทศ และ
ตรวจราชการ 

กุมภาพันธ,์ 
สิงหาคม 

กลุ่มนโยบายและแผน/ 
คณะกรรมการฯ 

 

5 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบรูณ ์ตามแบบ
ตรวจราชการ 

กุมภาพันธ,์ 
สิงหาคม 

กลุ่มนโยบายและแผน/ 
คณะผู้บริหาร 

 

6 จัดท ารายงานน าเสนอการตรวจราชการ/ 
กุมภาพันธ,์ 
สิงหาคม 

กลุ่มนโยบายและแผน/ 
คณะกรรมการฯ 
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ชื่อเอกสำร : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

2. วัตถุประสงค์ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

3. ขอบเขตของงำน  
3.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 รายงานประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.3 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่  

4. ค ำจัดควำม 
กำรรำยงำน คือ การก าหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลใน

หน่วยงาน ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
แสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละ
รายงานไว้ด้วย 

กำรประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์            
ที่ก าหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 
5.2 แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 
5.3 วางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

5.3.1 รวบรวมข้อมูลเท็จจริงต่าง ๆ 
5.3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ภายในภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ 
5.3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ 
5.3.5 ก าหนดวิธีการท างาน 

5.4 การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
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5.4.1 เชื่อมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (ข้อมูลสารสนเทศ, กลุ่ม/บุคคล, แผนงาน) 
5.4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
5.4.3 จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
5.4.4 ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตามประเมินผลและรายงาน 
5.4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 
5.6 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 

 
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้าน

การติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตฯ 

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวตักรรม  
ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 

วางแผนระบบติดตาม 

ประเมินผลและรายงาน 

ด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นท่ี 

เผยแพรร่ายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  

ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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7. เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 

นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

8. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 ศึกษาสภาพการด าเนินงาน โดยการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพืน้ท่ี 

สิงหาคม กลุ่มนโยบายและแผน  

2 แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และ
นวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและ
รายงาน 

สิงหาคม กลุ่มนโยบายและแผน  

3 วางแผนระบบการตดิตามประเมินผลและรายงาน 
1. รวบรวมข้อมูลเท็จจริงตา่ง ๆ 
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ภายใน
ภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. ระบุปัญหาและความต้องการ 
4. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ 
5. ก าหนดวิธีการท างาน 

สิงหาคม กลุ่มนโยบายและแผน  

4 การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
1. เช่ือมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 
(ข้อมูลสารสนเทศ, กลุม่/บคุคล, แผนงาน) 
2. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 
3. จัดท าระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 
4. ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรใหคุ้้มค่า 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กันยายน กลุ่มนโยบายและแผน/ 
คณะกรรมการฯ/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที ่ ตุลาคม กลุ่มนโยบายและแผน/ 
คณะกรรมการฯ/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

6 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที่ พฤศจิกายน กลุ่มนโยบายและแผน  
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ประเภทเอกสำร : คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ชื่อเอกสำร : กำรรำยงำนทำงระบบติดตำมและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

1. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
การรายงานทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม สพฐ. 

3. ขอบเขตของงำน 
3.1 วิเคราะห์รายละเอียดการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
3.2 ศึกษาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
3.3 ประสาน/ติดตามการรายงานข้อมูล 
3.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

4. ค ำจัดควำม 

กำรรำยงำน คือ การก าหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลใน
หน่วยงาน ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นและส าคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
แสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละ
รายงานไว้ด้วย 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 รับทราบนโยบายและแบบติดตาม ประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) จาก สพฐ. 
ปรกอบด้วย 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน สพท. ฐานข้อมูลบุคลากร ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 

5.1.2 รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
5.1.3 รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดของ ผอ.สพท. รายสัปดาห์ 
5.1.4 รายงานการติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
5.1.5 รายงานการประเมินนักเรียนอ่านออกเขียนได้ ป.1 – ป.6 

5.1.6 รายงานการประเมินนักเรียน ม.1 -3 ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA  

5.1.7 การประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 
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5.2 ศึกษาวิเคราะห์แบบติดตามประเมินผล 
5.3 ประสานงาน/ติดตามการรายงานข้อมูลและการกรอกข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 
5.5 จัดท ารายงาน / สรุปผลการด าเนินงาน 

 
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ประสานงาน/ตดิตามการรายงานข้อมูลและการกรอกข้อมลู
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

 

 

 

รับทราบนโยบายและแบบตดิตาม ประเมินผล 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) จาก สพฐ. 

ศึกษาวิเคราะห์แบบตดิตามประเมนิผล 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วนของข้อมูล 

จัดท ารายงาน / สรุปผล 
การด าเนินงาน 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

ข้อมูลถูกต้อง 
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7. เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
 

8. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 รายงานข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
สพท  .ฐานข้อมูลบุคลากร ข้อมูลโรงเรียนใน
สังกัด 

ตลอดปี 
(เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงข้อมลู) 

กลุ่มนโยบายและแผน/
โรงเรียนในสังกัด 
 

 

2 รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

ครั้งที่ 1 ภายใน 15 ม.ค. 
ครั้งที่ 2 ภายใน 15 พ.ค. 
ครั้งที่ 3 ภายใน 15 ก.ค. 
ครั้งที่ 4 ภายใน 10 ก.ย. 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

3 รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรยีนในสังกัดของ 
ผอ.สพท. รายสัปดาห ์

ทุกสัปดาห ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล  

4 รายงานการติดตามการเลือกใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

มกราคม – มีนาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน/
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ/โรงเรียน 
ในสังกัด 

 

5 รายงานการประเมินนักเรยีนอ่านออก 

เขียนได้ ป .1 – ป .6  

ครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 
ครั้งที่ 2 ภายใน 31 ส.ค. 
ครั้งที่ 3 ภายใน 30 พ.ย. 
ครั้งที่ 4 ภายใน 31 ม.ค. 

กลุ่มนโยบายและแผน/ 
กลุ่มนิเทศฯ/โรงเรียนใน
สังกัด 

 

6 รายงานการประเมินนักเรยีน ม .1 -  3  

ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่อง
การอ่าน )Reading Literacy) แนว PISA 

ครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 
ครั้งที่ 2 ภายใน 31 ส.ค. 
ครั้งที่ 3 ภายใน 30 พ.ย. 
ครั้งที่ 4 ภายใน 31 ม.ค. 

กลุ่มนโยบายและแผน/ 
กลุ่มนิเทศฯ/โรงเรียนใน
สังกัด 

 

7 การประชุมผู้บรหิาร สพฐ .และ สพท .  
ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ  ) Video 
Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 

รายงานทุกวันพุธ กลุ่มนโยบายและแผน/ 
กลุ่มอ านวยการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


