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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 5001
แก้ไขครั้งที่

00

วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ
เขตพื้นที่การศึกษา

3. ขอบเขตของงาน

3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
3.2 แผนกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3.3 การจัดทําเครื่องมือการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
3.4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. คําจํากัดความ

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัตงิ านตามแผนงานที่
กําหนดไว้ เพื่อตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัตใิ ห้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยมุ่งที่จะตอบคําถามหลักว่า ในการดําเนินงานนั้นได้รบั ทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้
ปฏิบัตงิ านตามแผนงานที่กําหนดหรือไม่ ได้ผลตรงตามที่กําหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้งาน/โครงการดําเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาการติดตามผลจึงต้องดําเนินการอย่างสม่ําเสมอในหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ให้ตนเอง ผู้บงั คับบัญชาขั้นต้นผู้บงั คับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผู้รบั ผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ
เพื่อให้คาํ แนะนําช่วยเหลือ แก้ไข อํานวยความสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การเขียนรายงาน (Report) คือ การเขียนรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบุคคลในหน่วยงาน ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึง
เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการบริหารงาน และการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้ออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถผลิตออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มต้นและ
เวลาสิ้นสุดของแต่ละรายงานไว้ดว้ ย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.2 จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และ
แผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตาม
เร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน
5.3 จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มคี วามครอบคลุม ชัดเจน
และสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง
5.4 ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตามนโยบายการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
5.5 เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
5.6 จัดทํารายงาน การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
5.7 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (Annual Report) ของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและจัดทําข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน
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6. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปีของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด
สพท. และสถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีของ สพท. และแผนกํากับติดตาม การ
ติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ
เพื่อกํากับติดตามเร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามที่ได้กาํ หนดไว้ในแผน
จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มี
ความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง
ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ สพท.ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตามนโยบายการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ

เสนอผูมีอาํ นาจพิจารณา

จัดทํารายงาน การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของ
ผูต้ รวจราชการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นาํ ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
(Annual Year Report) ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
และจัดทําข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ
สาธารณชน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบติดตามและรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง

8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 แผนปฏิบัตกิ ารประจําปีของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
กลุ่มงาน ติดตาม และรายงานผล
รหัสเอกสาร : นผ. 5001
ตามนโยบายและกลยุทธ์
การดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์/กลุ่มนโยบายและแผน
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน
1. งาน/โครงการที่กําหนดไว้ในแผนได้นําสู่การปฏิบัติ 2. มีขอ้ มูลผลการดําเนินงานระหว่างและสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

ลําดับที่
1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดฯ

2.

จัดทําแผน กํากับ ติดตาม ฯ

3.
จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานฯ

4.
ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการฯ

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
แผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพือ่
กํากับติดตามเร่งรัดให้มกี ารดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน
3) จัดทําเครือ่ งมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มคี วามครอบคลุม
ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง

ต.ค.-พ.ย.

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ก.ย.-ต.ค.

ต.ค.-พ.ย.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รบั ผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ

หมายเหตุ

หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ
เครือ่ งมือกํากับ ติดตามสอดคล้องกับ
เครือ่ งมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ

4) ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูต้ รวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตาม
นโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการ
5) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับ ติดตามต่อผูม้ ีอาํ นาจ พิจารณา

ธ.ค.-มี.ค.
มิ.ย.-ก.ย.

6) จัดทํารายงาน การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมทัง้ วิเคราะห์ประเด็น
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการและแจ้งผู้เกีย่ วข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนางาน

ธ.ค.-มี.ค.
มิ.ย.-ก.ย.

จัดทํารายงานครบถ้วนตามประเด็น
และแบบรายงานของผูต้ รวจราชการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ

7) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี(Annual Year Report) ของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและจัดทําข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาและสาธารณชน

ก.ย.

มีการเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี(Annual Report)
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที
การศึกษาเพื่อทราบ

ผู้อาํ นวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,
หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ

กย.

เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา

5.
จัดทํารายงาน การตรวจฯ

6.

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล /
เผยแพร่

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

รหัสเอกสาร

:

แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์

นผ. 5002

1 ตุลาคม 2553

ผู้จดั ทํา

ผูท้ บทวน

ผูอ้ นุมัติ

นางอรัญญา จิวะชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ

นายสมนึก โพธิวลั ย์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายธวัช ธัญญกรรม
รอง.ผอ.สพป.อุทยั ธานี เขต 1
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 5002
แก้ไขครั้งที่

วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

3. ขอบเขตของงาน

3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์
3.2 กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน
3.3 เครื่องมือการประเมินผล
3.4 การประสานแผนการประเมินผล
3.5 การจัดทํารายงานผลการประเมินฯ

4. คําจํากัดความ

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิข์ องแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาํ หนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระบบ

00

5.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ สพฐ.
2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็น
3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน สพฐ.
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดําเนินงาน
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การศึกษา

5.2 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่

ประจําปีงบประมาณ

การศึกษา

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ
2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร

3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีสว่ นร่วม
4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
5) รายงานผลการประเมิน
5.3 ประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

พร้อมข้อเสนอแนะ
พัฒนางานองค์กร

1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผล
2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไป
3) สรุปผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
6.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม
แผนกลยุทธ์ สพฐ. ฯ

ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
ประสาน / ประเมินผล / สรุปผลการดําเนินงาน /

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา

ปรับปรุงพัฒนางาน
สรุปผลการดําเนินงาน

117

6.2 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปีของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม
แผนปฏิบัตกิ าร ฯ

สร้างแบบประเมินแผนงานตามโครงการฯ

ประสาน / ดําเนินการประเมินผล /
สรุปผลการดําเนินงาน /
เสนอผูมีอํานาจ

รายงานผลการ
ดําเนินงาน

6.3 ประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห ประเมินผลฯ

ประเมินผล

สรุป / รายงานผลฯ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง

8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 แผนปฏิบัตกิ ารประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
กลุ่ม งานติดตามประเมินผลและรายงาน/กลุ่มนโยบายและแผน
1) การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

1.

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม
แผนกลยุทธ์ สพฐ. ฯ
2
ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
3

ประสาน / ดําเนินการประเมินผล /เสนอผลการดําเนินงาน /

รายละเอียดงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ สพฐ.

รหัสเอกสาร : นผ. 5002

เวลาดําเนินการ
ต.ค.-ก.พ.
มี.ค.- ก.ย.

2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ

ก.ย.-ต.ค.

3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน
สพฐ.

ก.ย.-ต.ค.

5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน
6) สรุปผลการดําเนินงาน

ก.ย.-ต.ค.

มาตรฐานคุณภาพงาน

มีรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกรอบการประเมินผลงาน
ตามกลยุทธ์ของ สพฐ.

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,
หัวหน้างาน
ติดตามฯ

หมายเหตุ

เสนอผูมีอํานาจ
4

ปรับปรุงพัฒนางาน
สรุปผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. …………………………………………………………………………………..
๒. ..................................................................................................................

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{ จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
2) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

1.

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีฯ

2

สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการฯ

3

ประสาน / ดําเนินการประเมินผล / สรุปผลการดําเนินงาน /

รหัสเอกสาร : นผ. 5002

กลุ่ม งานติดตามประเมินผลและรายงาน/กลุ่มนโยบายและแผน

รายละเอียดงาน

1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัตกิ าร

ประจําปีงบประมาณ

เวลาดําเนินการ

ต.ค.-ก.พ.

2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัตกิ ารประจําปีงบประมาณ

มีค.

3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วม
4) สรุปผลการประเมินผลเสนอฝ่ายบริหาร

ก.ย.-ต.ค.

มาตรฐานคุณภาพงาน

มีรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกรอบการประเมินผลงาน
ตามกลยุทธ์ของ สพฐ.

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,
หัวหน้างาน
ติดตามฯ

หมายเหตุ

เสนอผูมีอํานาจ

4

สรุปผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. …………………………………………………………………………………..
๒. ..................................................................................................................

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

5) สรุปผลการดําเนินงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

พย.

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{ จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3) ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน การดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลําดับที่
1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษา วิเคราะหประเมินผลฯ

2

ประเมินผล

รหัสเอกสาร : นผ. 5002

กลุ่ม งานติดตามประเมินผลและรายงาน/กลุ่มนโยบายและแผน

รายละเอียดงาน

1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผน และ

จัดทํารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ

2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผน
3) สรุปผลการดําเนินงาน

เวลาดําเนินการ

มีค.- เมย.

มาตรฐานคุณภาพงาน

มีรายงานผลการประเมิน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รบั ผิดชอบ

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,
หัวหน้างาน
ติดตามฯ

หมายเหตุ

กย.- ตค

สรุปรายงานผล
เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. …………………………………………………………………………………..
๒. ..................................................................................................................

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{ จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บงั คับใช้
สําเนาที่

:
:
:
:

คู่มอื ขั้นตอนการดําเนินงาน
งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล
และรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
นผ. 5003
1 ตุลาคม 2553

ผู้จดั ทํา

ผูท้ บทวน

ผูอ้ นุมัติ

นางอรัญญา จิวะชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ

นายสมนึก โพธิวลั ย์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นายธวัช ธัญญกรรม
รอง.ผอ.สพป.อุทยั ธานี เขต 1
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสเอกสาร นผ. 5003
แก้ไขครั้งที่

00

วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. ขอบเขตของงาน

3.1 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
3.2 การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. คําจํากัดความ

4.1 การวิจยั และพัฒนา คือ งานที่มีลกั ษณะสร้างสรรค์ ซึง่ ดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อ
เพิ่มพูนคลังความรู้ ทั้งความรูท้ ี่เกี่ยวกับมนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม และการใช้ความรู้เหล่านี้ เพื่อ
ประดิษฐ์คดิ ค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ จําแนกได้ 3 ประเภท
1) การวิจยั พื้นฐาน (Basic Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือใน
ห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมุตฐิ านของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ โดย
ที่ยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนําผลการวิจยั ไปใช้ในงานทางปฏิบัติ
2) การวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตอิ ย่างใดอย่าง
หนึ่ง
3) การพัฒนาการทดลอง (Experimental Development) เป็นการศึกษาอย่างมี
ระบบ นําความรู้ที่มอี ยู่แล้วจากการวิจัยหรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านประดิษฐ์สงิ่ ใหม่ๆ ผลิตผล
และเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อสร้างขบวนการ ระบบและการให้บริการใหม่ๆ ขึน้ และปรับปรุงสิ่งที่ประดิษฐ์
หรือก่อตั้งขึ้นแล้วให้ดีขึ้น
4.2 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน หมายถึง ระบบการติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน
5.3 ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
5.5 ดําเนินงานวิจยั และพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
5.6 เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจยั และส่งเสริมให้
นําไปใช้ ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผล
และการรายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน
ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงาน
ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับความต้องการขององค์กร
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน

เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการ
วิจัย และส่งเสริมให้นาํ ไปใช้ทงั้ ในระดับ สพท.
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง

8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 แผนปฏิบัตกิ ารประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน

แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน

ชื่องาน (กระบวนงาน) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน/กลุ่มนโยบายและแผน
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน เขตพื้นที่การศึกษามีระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานที่สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

1 เดือน

ศึกษาจากบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาและ
นําปัยหาอุปสรรคเป็นประเด็นในการกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกีย่ วข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน

1 เดือน

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

1 เดือน

ศึกษาทฤษฎีและ Best Practices
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน

1 เดือน

เค้าโครงการวิจยั และกรอบแนวคิดการวิจัย
สอดคล้องกับบริบท ของเขตพื้นที่การศึกษา
และทฤษฏีรวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

6 เดือน

การวิจัยและพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,
หัวหน้างานติดตามฯ,
จนท.กลุม่ นโยบาย
และแผน
ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,
หัวหน้างานติดตามฯ,
จนท.กลุ่มนโยบาย
และแผน
ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,
หัวหน้างานติดตามฯ,
จนท.กลุ่มนโยบาย
และแผน
ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,
หัวหน้างานติดตามฯ,
จนท.กลุ่มนโยบาย
และแผน
ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,
หัวหน้างานติดตามฯ,
จนท.กลุม่ นโยบาย
และแผน

ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตาม
ประเมินผล

เวลาดําเนินการ

รหัสเอกสาร : นผ. 5003

และการรายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

2.

ศึกษาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ติดตามประเมินผลและรายงาน

3.

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.

จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้อง กับความ
ต้องการของหน่วยงาน

5.

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน

6.
เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและ
รายงานที่ได้จากการวิจัย และส่งเสริมให้
นําไปใช้
ทัง้ ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน

2 เดือน

เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจัย
และส่งเสริมให้นาํ ไปใช้ทงั้ ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และต่าง
หน่วยงานรวมทั้งสาธารณชน
-ส่งเสริมให้ กลุ่ม/หน่วยและสถานศึกษา
นําไปใช้ประโยชน์

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนี
ยมทีวยงานอื
่เกี่ยวข้่นทีอ่เกีง)ย่ วข้อง
สถานศึกษาและหน่
๑. …………………………………………………………………………………..
๒. ..................................................................................................................
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

{

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,
หัวหน้างานติดตามฯ,
จนท.กลุม่ นโยบาย
และแผน

หมายเหตุ

จุดเชือ่ มต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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