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ค ำน ำ 
 

  คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบ    
การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน         

การปฏิบัติงาน ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ของงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา  

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน มีระบบ 
ระเบียบที่ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อไป และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานไว้ ณ โอกาสนี้  
 
 
                                                                                                       นางธัญญา  โภชนะ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
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สารบัญ 

   หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 1 
กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 2 
 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 3 
 ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

 งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

6 
6 

ภาคผนวก  
                 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน   
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   ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล             

1. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ สพฐ.ปีละ 2 ครั้ง 

            

2. การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการ
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ 

            

3. การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี 

            

4. งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            

5. การจัดท ารายงานผ่านระบบ Electronic Monitoring 
and Evaluation (E-me) 

            

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณชนได้รับ
ทราบ 

            

7. การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับกลุ่มนโยบายและแผน             

8. การจัดท าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) สาขาการศึกษา             

9. การติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน             

1 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มงานตดิตาม ประเมินผลและรายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงาน ดังนี้ 

1.งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 
2. วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประแด็นการตรวจราชการ 
3. แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 
4. ประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศ และตรวจราชการ 
5. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ 
6. จัดท ารายงาน / น าเสนอการตรวจราชการ  

วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

รับนโยบายการตรวจราชการ

ประจ าปีงบประมาณ 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเดน็
การตรวจราชการ 

 

แจ้งผู้ เก่ียวข้องตามประเด็นการตรวจ
ราชการ 

 

จดัเก็บและรวบรวมข้อมลูตามแบบตดิตาม 

ตรวจสอบความครบถ้วน 

สมบรูณ์ ตามแบบตรวจ

ราชการ 

ประสานแบบเป็นทางการ/
ไมเ่ป็นทางการ 

 

จดัท ารายงาน / น าเสนอการ
ตรวจราชการ 
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ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4. ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 
5. นโยบายการตรวจราขการ 
6. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ มกราคม,พฤษภาคม 
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจ
ราชการ 

กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม มีนาคม , กรกฎาคม 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจ
ราชการ 

มีนาคม , กรกฎาคม 

จัดท ารายงาน / น าเสนอการตรวจราชการ มีนาคม , สิงหาคม 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง 
 - แบบตรวจราชการ กรณีปกติ/ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ 
 
2. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับนโยบายการติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
2. ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
4. แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
5. ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม 
6. ประสาน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
7. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของแบบติดตาม  
8. ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 
9. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 
10. สรุปผลการด าเนินงาน / จัดท ารายงาน 
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วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รับนโยบายการติดตามตามนโยบาย
และกลยทุธ์ สพฐ. 

 

ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามนโยบาย 

และกลยทุธ์ สพฐ. 

จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะท างาน 

 

แจ้งผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยทุธ์ สพฐ./จดัท าปฏิทิน 

ประชมุชีแ้จง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม 

 ก ากบั ติดตาม การด าเนินงาน 

และเก็บรวบรวมข้อมลูตามกลยทุธ์ สพฐ. 

ประชมุเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตาม 

จาก สพฐ. 

ตรวจสอบความ

ครบถ้วน สมบรูณ์ ของ

แบบติดตาม 

รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 

สรุปผลการด าเนินงาน / จดัท ารายงาน 

ประสานแบบเป็น
ทางการ/ไมเ่ป็น

ทางการ 

 

ประสานแบบไมเ่ป็นทางการ 
สพฐ./ผู้ รับผิดชอบ (สพท.) 
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ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 
รับนโยบายการติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. มีนาคม 
ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ 
สพฐ. 

เมษายน 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เมษายน 
แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 
ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม เมษายน-พฤษภาคม 
ประสาน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
สพฐ. 

พฤษภาคม 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของแบบติดตาม  พฤษภาคม 
ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก 
สพฐ. 

มิถุนายน 

รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน-กรกฎาคม 
สรุปผลการด าเนินงาน / จัดท ารายงาน มิถุนายน-กรกฎาคม 

 
แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง 
 - แบบติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 
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3.ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.  ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด สพป.และสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.  สร้างเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงาน 

3.  บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาและก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

4.  เก็บข้อมูลตามเครื่องมือจากผู้รับผิดชอบ 

             5.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผล 

6.  สรุปผลการด าเนินงาน 

7.  เสนอผู้บังคับบัญชา 

8.  แจ้งผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงพัฒนางาน 

9. สรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

 

4.งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.  ศึกษาสภาพการด าเนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

2.  การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

3.  การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

    3.1  รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

 3.2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายในภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3.3  ระบุปัญหาและความต้องการ 

 3.4  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ 

 3.5  ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการท างาน 

4.  การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

 4.1  เชื่อมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (ข้อมูลสารสนเทศ , บุคคล , แผนงาน) 

 4.2  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 4.3  จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 

 4.4  ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตามประเมินผลและรายงาน 
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 4.5  การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.  การวิจัยและพัฒนางานการติดตามประเมินผลและรายงาน 

6.  การเผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 

วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ดา้นการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานของส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

แสวงหาแนวทาง วธีิการ กระบวนการ และนวตักรรม               

ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

วางแผนระบบการติดตาม

ประเมินผลและรายงาน 

ด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
 

วจิยัและพฒันางาน 

การติดตามประเมินผลและรายงาน 
 

เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและ

รายงาน 
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 ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 4.1  นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 4.2  แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4.3  กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (นาที/ชั่วโมง/วัน/เดือน) /หรือปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ

ที ่

รายละเอียด เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้านการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 เดือน กลุ่มนโยบาย

และแผน 

2 การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม  

ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบาย

และแผน 

3 การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

   3.1  รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

   3.2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายใน

ภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   3.3  ระบุปัญหาและความต้องการ 

   3.4  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหา

และตอบสนองความต้องการ 

   3.5  ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการท างาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบาย

และแผน 

4 การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

   4.1  เชื่อมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ  

(ข้อมูลสารสนเทศ , บุคคล , แผนงาน) 

   4.2  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ 

   4.3  จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 

1 เดือน กลุ่มนโยบาย

และแผน 
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ล าดับ

ที ่

รายละเอียด เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 

   4.4  ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม

ประเมินผลและรายงาน 

   4.5  การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

5 การวิจัยและพัฒนางานการติดตามประเมินผลและรายงาน 1 เดือน กลุ่มนโยบาย

และแผน 

6 การเผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 1 เดือน กลุ่มนโยบาย

และแผน 

6.  แบบฟอร์มที่ใช้และตัวอย่าง 

              (ไม่มี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


