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กลุ่มนโยบายและแผน 
แนวคิด 
 เป็ นหน่ วยงานที่ ส่ ง เ สริม  สนับสนุนและประสานงานใน เชิ งนโยบาย  ให้ สถานศึ กษา 
จั ดการศึ กษา เป็ น ไปตามน โยบายและมาตรฐานการศึ กษาชาติ  มุ่ ง เ น้ นผลสั มฤทธิ์ ข อง งาน 
ตามยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ ( Strategic Result Based Management : SRBM ) ใช้ระบบ 
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic  Performance  Base  Budgeting : SPBB ) 
โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการ
มีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) 
โดยมีกระบวนการวางแผน  การด าเนินการตามแผน  การก ากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เ พ่ื อ ให้ ก า รบริ ห า ร และกา ร จั ด ก ารศึ กษ า  ของ เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ กษ า เป็ น ไปอย่ า ง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษา 
 ๒. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 

  ๒.๑  งานข้อมูลสารสนเทศ 
  ๒.๒  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๓  งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 ๓. กลุ่มงานนโยบายและแผน 
  ๓.๑  งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  ๓.๒ งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๓.๓  งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
  ๓.๔  งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา 

 ๔.  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
   ๔.๑ งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
   ๔.๒ งานจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 
   ๔.๓ งานบริหารงบประมาณ 
  ๕.  กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
  ๕.๑  งานติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
  ๕.๒ งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
  ๕.๓ งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
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ส่วนที่  1 
โครงสร้างกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 

 
 
 
 
     งานข้อมูลสารสนเทศ 

  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ICT) 
 

 
 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 งานจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
 งานแผนการจัดทีเ่รียนให้นักเรียน  นักศึกษา 

 
 

 งานวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย 
 งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 งานบริหารงบประมาณ 

 
 

 
 งานติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
 งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มงานติดตาม  
ประเมินผลและรายงาน 
ราย 

กลุ่มงานนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มงานวิเคราะห์ 
งบประมาณ 

งานธรุการ 

กลุ่มงานข้อมลู 
สารสนเทศ 
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ส่วนที่  2 

 
 

 

                                       
                    ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

                                                     ที ่ ๔๘๑ /๒๕๖๐ 
เรื่อง   การมอบหมายงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของข้าราชการและลูกจ้าง 

…………………….. 
ตามค าสั่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓   ได้มอบหมาย

หน้าที่ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ และมอบหมายงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ข้าราชการและลูกจ้าง ไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนงานในหน้าที่ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  จึงยกเลิกค าสั่งที่ ๔๑๑/๒๕๖๐   
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  ค าสั่งที่ ๔๑๒/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ค าสั่งที่ ๒๓๖ /๒๕๖๐       
ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ค าสั่งที่ ๓๔๕/๒๕๖๐ ลงวนัที่ ๔  กันยายน  ๒๕๖๐  ค าสั่งที่ ๔๒๗/๒๕๖๐   
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ค าสั่งที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ค าสั่งที่ ๔๕๒/๒๕๖๐     
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ค าสั่งที่ ๙๐/๒๕๖๐  ลงวนัที่ ๑๗ มีนาคม๒๕๖๐ ค าสั่งที่ ๓๒๖/๒๕๕๘     
ลงวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน ดังนี้ 

๑. นายปัญญา  สาระกุมาร  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ รบัผิดชอบและปฏิบัติราชการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล,  กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  รับผิดชอบและก ากับดูแลการ
ปฏิบัติราชการของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับผิดชอบภารกิจงานต่าง ๆแทนผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เว้นแต่งานที่มีความส าคัญหรืองานที่มีผลกระทบต่อ
นโยบาย  ให้เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ให้ความ
เห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือพิจารณาสั่งการ  ดังนี้ 

๑.  ศูนย์ฯ โกสัมพี 
 ๒.  ศูนย์ฯ เหล่าหนองเหล็ก  
 ๓.  ศูนย์ฯ วังมัจฉา  

  ๔.  ศูนย์ฯ ล าน้ าช ี
  ๕.  ศูนย์ฯ แพงงามบอนสวรรค์ 

 ๖.  ศูนย์ฯ วังยาวเขวาไร่ดอนกลาง 
 ๗.  ศูนย์ฯ นาโพธิ์หนองแวง   
 ๘.  ศูนย์ฯ สร้อยดอกหมาก 

ในกรณีที ่ นายปัญญา  สาระกุมาร ไม่อยู่ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ นายสิทธิชัย  สม
เดช  ปฏิบัติราชการแทน    
          /๒. นายสิทธิชัย... 
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   6.4  จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
   6.5 เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

6.6 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 
  6. กิจกรรม 5 ส 
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
กรณีที่นายวิระ  โสธิฤทธิ์  ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้  นางสาวอัญชลี  ส่องสพ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
๓. กลุ่มงานติดตาม ประเมินและรายงานผล 
    

    3. นางสาวอัญชลี  ส่องสพ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          
        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน ติดตาม ประเมินและรายงานผล  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1.งานติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
  1.1 วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
  1.2 จัดท าแผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
  1.3 จัดท าเครื่องมือติดตามการด าเนินงาน 
  1.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามนโยบายและกลยุทธ์   
  1.5 จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 2. งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน / แผนปฏิบัติการประจ าปีส านักงานเขตพ้ืนพื้นที่การศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
  2.1 วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
  2.2 ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
  2.3 ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
  2.4 จัดท ารายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 3. งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.1 จัดท ากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.2 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.3 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ในระบบ e-Me (Electronic Monitoring and Evaluation)  เช่น 
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
    - รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
    - รายงานผลการประเมินอ่านออกเขียนได้  
  3.3 เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่ได้ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาแลหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

กรณีท่ี นางสาวอัญชลี  ส่องสพ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางวิไลวรรณ์  ชินกร ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 
                       /๔. กลุ่มงานธุรการ… 
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2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และการบริหาร 
ทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ ภารกิจ 
กฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การใช้
ทรัพยากร   ทุกประเภทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด 

3. จัดท าแผนตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา 
อนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี  พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เสนอแนะวิธีการ  มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานรับตรวจ ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

5. รายงานผลการตรวจสอบ  และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. ติดตามผลการตรวจสอบ และเสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการ
ด าเนินงาน 

ให้ถูกต้องตามที่ได้เสนอแนะไว้ รวมทั้งให้ค าปรึกษา ค าแนะน าผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน 

7. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก (ส.ต.ง.) และหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะ
กรรมกการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐    เปน็ต้นไป 

 

             สั่ง  ณ  วันที ่ ๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
                                                                                  

                                   
 

                                                                                  

                                                          (นายชัยณรงค์  แสงค า) 
                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 
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ส่วนที่  3 

งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

1. งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนแนวทางการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขอบเขตของงาน 
1. การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
2. แผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 
3. การจัดท าเครื่องมือการติดตามการด าเนินงาน 
4. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปตามนโยบายและกลยุทธ 
5. การจัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 

ค าจ ากัดความ 
การติดตาม  หมายถึง  กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ด าเนินการเปนประจ า 

หรือเปนระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกลาว ไดแก การวัดปจจัยน าเขา กระบวนการ และผลผลิต 
ที่เกิดขึ้นใชชวงระยะเวลาด าเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามใน ดานการจัดหา การจัดการและการน า 
ทรัพยากรของโครงการมาใชวาเปนไปตามที่ก าหนดไวในแผนและก าหนดการหรือไม วัตถุประสงคของการ 
ติดตาม คือ ตองการชี้ใหเห็นถึงสถานการณของโครงการใหเร็วที่สุดที่เทาที่จะเร็วได ในเรื่องเก่ียวกับการใช 
ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพ่ือจะไดจัดการแกไขปรับปรุงสถานการณ 
ตางๆ ของโครงการที่เปนไปทันทวงที 

การรายงาน   คือ การก าหนด ระบุรายละเอียดตาง ๆ  เกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลใน 
หนวยงาน  ซึ่งรายงานแตละประเภทนั้น  ก็จะมีวิธีการน าเสนอที่แตกตางกันออกไป รายงานจึงเปน 
สิ่งจ าเปนและส าคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นใหมีประสิทธิภาพ สามารถ 
แสดงออกมาไดอยางรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของแตละรายงาน
ไวดวย     
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ. 

1.1  ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจ าปของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.2  จัดท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแผนก ากับ ติดตาม  การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพื่อก ากับติดตาม 
เรงรัดใหมีการด าเนินงานตามที่ไดก าหนดไวในแผนฯ 
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1.3 จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานใหมีความครอบคลุม 
ชัดเจนและสะดวกตอการติดตามและรายงานผลของผูเกี่ยวของ    

1.4 เสนอขอมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตามตอผูมีอ านาจพิจารณา 
1.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานประจ าป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา

และสถานศึกษา และจัดท าขอสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณชน 
 

2. การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการส านัก 

นายกรัฐมนตรี  
1.1 ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
1.2  การประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการส านักงานจังหวัด ในสวนที่เกี่ยวของ 
กับกลุมนโยบายและแผน 

1.3 จัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  

1.4 วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการฯ เสนอผูมีอ านาจพิจารณา  
1.5 แจงผูเกี่ยวของใหน าขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
1.6 การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
1. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกุลยุทธ์ สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิาร 
ประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  จังหวัด 

สพท.  และสถานศึกษา 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

จัดท าแผน  ก ากับ  ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปขีอง สพท. และแผนก ากับตดิตาม 
การติดตามงานตามกลยุทธแ์ละนโยบายของหน่วยงานทกุระดับ 

เพื่อก ากบัติดตามเร่งรัดให้มีการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน 

จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มี 
ความครอบคลุม  ชัดเจนและสะดวกตอ่การติดตามและรายงานผลของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เสนอผู้มีอ านาจ 
พิจารณา 

แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งปรับปรุงและพัฒนางาน 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
ด าเนินงาน 

และจัดท าขอ้สรุปเสนอ กพท.และสาธารณชน 
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2. การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดประเด็นการ 
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 

ประสานแผนการติดตาม  ก ากบั  นิเทศและตรวจราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการฯ ในส่วน 

ที่เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มนโยบายและแผน 

จัดท ารายงานการตรวจราชการตาม 
นโยบายการตรวจราชการ 

เสนอผู้มีอ านาจ 
พิจารณา 

แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งให้น าข้อเสนอแนะไป 
ปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

สรุปและรายงานต่อ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจราชการ 
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แบบฟอรมที่ใช 
แบบติดตามและรายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
1. นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปของเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  3. แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักนายกรัฐมนตรี 
 
2. งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใชเปนแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขอบเขตของงาน 
1. การวิเคราะหรายละเอียดนโยบายและกลยุทธ 
2. กรอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
3. เครื่องมือการประเมินผล 
4. การประสานแผนการประเมินผล 
5. การจัดท ารายงานผลการประเมินฯ 

 

ค าจ ากัดความ  
การประเมินผล หมายถึง  การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ ตลอดจน 

การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ 
ที่ก าหนดขึ้น  จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

1. ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.1 ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตามแผนกลยุทธส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
1.2 ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการด าเนินงานอยางเปนระบบ 
1.3 ประสานผเูกี่ยวของและด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
1.4 สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานเสนอตอคณะผูประเมินส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.5 แจงผูเกี่ยวของน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 
1.6 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

  2. ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.1 ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล ระยะครึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 

จัดท ารายงานผลพรอมขอเสนอแนะ 
2.2 สรางแบบการประเมินแผนงานที่ก าหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2.3 ประสานผเูกี่ยวของและด าเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม 
2.4 สรุปผลการประเมิน เสนอฝายบริหารพิจารณา 
2.5 รายงานผลการด าเนินงาน    
 

3. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3.1 ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปงบประมาณ 
3.2 สรางแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไวในแผนปฏิบัติการประจ าป 

งบประมาณ 
3.3 ประสานผเูกี่ยวของและด าเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม 
3.4 สรุปผลการประเมินผล เสนอฝายบริหารพิจารณา 
3.5 รายงานผลการด าเนินงานตอผูเกี่ยวของ 

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 1. การประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา  วิเคราะห์รายละเอยีดตาม 
แผนกลยุทธ ์ สพฐ.ฯ 

ศึกษา  ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผล 
การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

ประสานผู้เกี่ยวข้อง/ประเมินผล 

เสนอผู้มีอ านาจ 
พิจารณา 

แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งน าไปปรับปรุงพัฒนางาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
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 2. ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา  วิเคราะห ์ ประเมินผล แผนพัฒนาฯ 

สร้างแบบประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

ประสานผู้เกี่ยวข้อง/ประเมินผล 

เสนอผู้มีอ านาจ 
พิจารณา 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ศึกษา  วิเคราะห ์ รายละเอียดตาม 
แผนปฏิบัติการ ฯ 

สร้างแบบประเมินแผนงาน/โครงการฯ 

ประสานผู้เกี่ยวข้อง/ประเมินผล 

เสนอผู้มีอ านาจ 

รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 
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แบบฟอรมที่ใช 
แบบประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
1. นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ 

 
3. งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล  และรายงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหหนวยงานมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่สอดคลองกับความตองการ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใชกระบวนการและข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา(R&D) 
 

ขอบเขตของงาน 
1. ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
2. การรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ 
งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง 

กระบวนการส าหรับการประสานและบูรณาการการใชทรัพยากร  เพ่ือการบรรลุเปาหมายของส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาดวยการใชคน เทคนิคและขาวสาร ทั้งนี้โดยอาศัยองคความรูของทฤษฎีองคการมาใชใหบรรลุ
เปาหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ โดย
กระบวนการดังกลาวประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การเปนผูน าและการประเมินผล 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษาสภาพการด าเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.  ศึกษาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
 3.   ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 4.  จัดท ากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานใหเหมาะสม 

สอดคลองกับความตองการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.   ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 6.   เผยแพรระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่ไดทั้งในระดับส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  

1. นโยบายและกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  2.  แผนปฏิบัติการประจ าปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ 
  3.  กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหนวยงานที่เก่ียวของ 
  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศึกษาสภาพการด าเนินงาน โดยการติดตามประเมินผล 
และการรายงานการด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบฯ 

เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
ที่ได้ในระบบ สพท. สถานศึกษาปละหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
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