
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ ่มเติมหมวด ๕ มาตรา ๓๙ และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ มาตรา 
๓๔ วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต 
และสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่ง 
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น ๑๐ กลุ่ม ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มขึ้น 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  
       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
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บทนํา 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดทำฟนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา                    
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม นโยบาย

และแผน 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน สถานศึกษา                   

ขั้นพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ดังนั ้น เพื ่อให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                   

กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ตามหน้าที ่ดังกล่าวข้างต้น เพื ่อให้บุคลากรเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน               
มีเป้าหมาย มีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใช้ใน
การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและ
ประโยชน์สุข แก่ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน คำจำกัดความ 
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 5 งาน คือ                
งานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวคิด 

กลุ ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที ่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้ 
สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือ 
ประโยชน์ของผู้เรียน ประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส ่วนร่วม การบริหารที ่สนับสนุนที ่ใช ้โรงเรียนเป็นฐาน ( School – Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน กํากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

๒. เพื ่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด 
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
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ขอบข่าย/ภารกิจ 
1. งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

1.๑ งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.๑.๑ การติดตามและรายงานผลการดําเน ินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัต ิการ
ประจําปีของ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา และแผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือ
กํากับ ติดตามเร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผน 

๓) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานของผู้เกี่ยวข้อง 

๔) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่อผู้มีอํานาจพิจารณา 
๕) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (Annual 

Report) ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําข้อสรุปเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ 
สาธารณชน 

1.๑.๒ การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการ
ตรวจ ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู ้ตรวจราชการสํานักงาน
นายกรัฐมนตรี 

๒) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
นโยบายและแผน 

๓) จ ัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

๔) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา 

๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
5) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2.๒ งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

2.๒.๑ ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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๑) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตามกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
๒) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงาน

อย่างเป็นระบบ 
๓) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน 
๔) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน 
6) สรุปผลการดําเนินงาน  

2.๒.๒ ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผล

พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ๒) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไป

พัฒนางานองค์กร 
๓) สรุปผลการดําเนินงาน 

2.๒.๓ ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  
๒) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ  
๓) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  
๔) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
๕) รายงานผลการประเมิน  

3.๓ งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงาน
การ ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒) ศึกษาองค์ความรู ้และนวัตกรรมที ่ เก ี ่ยวข้องกับรายงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน  

๓) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔) จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้ 

เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
๕) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
๖) เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจัยและ

ส่งเสริมให้ นําไปใช้ ทั้งในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ตารางวิเคราะห์งาน 
“ กลุ่มนโยบายและแผน ” 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(ง) ตรวจสอบ ติดตามประเมิน
และ รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

1. งานติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 
1.๑ งานติดตามและรายงาน
ผล การดําเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     1.๑.๑ การติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์ 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จังหวัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขต พื้นที่
การศึกษา และแผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และ นโยบายของ
หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือกํากับติดตามเร่งรัดให้มีการ ดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้
ในแผน 
๓) จัดทําเครื ่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความ 
ครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานของผู้เกี่ยวข้อง 
๔) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่อผู้มีอํานาจพิจารณา 
๕) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (Annual Report) 
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําข้อสรุปเสนอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณชน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

4 
4 



 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

        1.๑.๒ การติดตามและ 
รายงานการตรวจราชการตาม 
นโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการ 
ตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผ ู ้ตรวจราชการส ํานัก 
นายกรัฐมนตรี 
 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบาย การตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณา การของผู้ตรวจ
ราชการสํานักงานนายกรัฐมนตรี 
๒) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงาน                     
เขตพื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานจังหวัด 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน 
๓) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ ราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
๔) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอํานาจ พิจารณา 
๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
๖) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.๒ งานประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามนโยบายและ 
กลยุทธ์ของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้น 
        2.๒.๑ ประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ของ 
ส ํ าน ักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๒) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 
๓) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน 
๔)  สร ุ ปผลการประ เม ินและจ ัดท ํ า ร ายงานเสนอต ่อคณะผ ู ้ ประเมิน                            
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน 
6) สรุปผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

          2 .๒.๒ ประเม ินผล 
แผนพ ัฒนาการศ ึ กษาขั้ น 
พ ื ้นฐานของส ําน ักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา  

 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผล พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
๒) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปพัฒนา 
งานองค์กร 
๓) สรุปผลการดําเนินงาน 

 

         2 .๒ .๓  ประ เม ิ นผล
แผนปฏิบัติการประจำปีของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
๒) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 
๓) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
๔) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
๕) รายงานผลการประเมิน 

 

 2.๓ งานพ ัฒนาระบบการ
ต ิ ดตาม  ประ เม ิ นผลและ 
รายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๑) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒) ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและ
รายงาน 
๓) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔) จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงาน ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
๕) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 
๖) เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจัยและ ส่งเสริม
ให้นําไปใช้ ทั้งในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
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๑. งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. รับนโยบายการตรวจราชการประจําปีงบประมาณ  
๒. วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ  
๓. แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ  
๔. ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศ และตรวจราชการ  
๕. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ  
6. จัดทํารายงาน / นําเสนอการตรวจราชการ 
 

๒. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
๔. ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘  
๕. นโยบายการตรวจราชการ  
๖. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 
 

๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
 
๔. แบบฟอร์มท่ีใช้/ตัวอย่าง 
- แบบตรวจราชการ กรณีปกติ/ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจําปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
รับนโยบายการตรวจราชการประจําปีงบประมาณ มกราคม,พฤษภาคม 
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม มีนาคม , กรกฎาคม 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ มีนาคม , กรกฎาคม 
จัดทํารายงาน / นําเสนอการตรวจราชการ มีนาคม สิงหาคม 

1. งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
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๕. Flow Chart งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนโยบายการตรวจราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 

  

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ / 
จัดทำรายงานผล 

 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตามแบบตรวจราชการ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 
 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม 
 

ประสานแบบเป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการ 
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๒. การติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. รับนโยบายการติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.  
๒. ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.  
๓. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน  
๔. แจ้งผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.  
๕. ประชุมชี้แจง และทําความเข้าใจตามแผนการติดตาม  
6. ประสาน กํากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.  
๗. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลตามแบบติดตาม  
๘. ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ.  
9. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.  
๑๐.ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

สพฐ.  
 
๒. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
๔. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

 
 ๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

 
๔. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง 

- แบบติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจําปีงบประมาณ 

รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
รับนโยบายการติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. มีนาคม 
ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน เมษายน 
แจ้งผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 
ประชุมชี้แจง และทําความเข้าใจตามแผนการติดตาม เมษายน-พฤษภาคม 
ประสาน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. พฤษภาคม 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของแบบติดตาม พฤษภาคม 
ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน 
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน-กรกฎาคม 
สรุปผลการดําเนินงาน / จัดทํารายงาน มิถุนายน-กรกฎาคม 
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๕. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart)การติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตาม นโยบาย
และกลยุทธ์ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนโยบายการติดตามนโยบาย 
และกลยุทธ์ สพฐ. 

  

ศึกษา วิเคราะห์การติดตามประเมินผลนโยบาย 
และกลยุทธ์ สพฐ. 

 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ / 
จัดทำรายงานผล 

 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ 
  

แจ้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ./จัดทำปฏิทิน 
 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
 

ประสานแบบเป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการ 

 

ประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจตามแผนการติดตาม 
 

กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และเก็บรวบรวมข้อมูล       
ตามกลยุทธ์ สพฐ. 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 
 

รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 
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๓. งานรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๑. ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของเขตพ้ืนที่  
๒. การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 
๓. การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

๓.๑ รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
๓.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายในภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๓.๓ ระบุปัญหาและความต้องการ  
๓.๔ กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ 
๓.๕ กําหนดกลยุทธ์ วิธีการทํางาน  

๔. การดําเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
๔.๑ เชื่อมโยงการทํางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน)  
๔.๒ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
๔.๓ จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล)  
๔.๔ กําหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตามประเมินผลและรายงาน 
๔.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพ้ืนที่  
๖. การเผยแพร่ผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพ้ืนที่ 
 

๒. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
๒. แผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

              ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๓. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (นาที/ชั่วโมง/วัน/เดือน) หรือปฏิทินการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

รายละเอียด เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาสภาพผลการดําเนินงาน ด้านการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

2 การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรมในการ
ติดตามประเมินผลและรายงาน 

๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

3 การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 
  ๓.๑ รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ 
  ๓.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายใน 
        และภายนอกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.๓ ระบุปัญหาและความต้องการ 
  ๓.๔ กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหา 
        และตอบสนองความต้องการ 
  ๓.๕ กําหนดกลยุทธ์ วิธีการดําเนินงาน 

๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

4 การดําเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
  ๔.๑ เชื่อมโยงการทํางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 
        (ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน) 
  ๔.๒ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ 
        ความรับผิดชอบ 
  ๔.๓ จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 
   ๔.๔ กําหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม 
        ประเมินผลและรายงาน 
  ๔.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
        และประสิทธิผล 

๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพ้ืนที่ ๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
6 การเผยแพร่ผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพ้ืนที่ ๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
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๔. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) งานรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพผลการดําเนินงาน ด้านการติดตาม
และ ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

 

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรมในการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  
 

 

วางแผนระบบการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

 
  

 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
 

 

ดําเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพ้ืนที่ 
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