
 

 

  คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

๑. งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ   
๒. งานการตดิตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และ 

กลยุทธ์ สพฐ.  
๓. งานรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

 
นายไกรฤกษ์  ตันเบ็ต 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  : คู่มือขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ช่ือเอกสาร   : คู่มือการปฏิบติังานงานตรวจสอบ  
                                       ติดตาม ประเมินและรายงานผลการ 
                                       ใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบติั 
                                       ตามนโยบายและแผน 



 
 

 

สารบัญ 

    หน้า 

ภารงาน  
งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 1 
การติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 3 

งานรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 6 
 

การวิเคราะห์งาน   
ตารางการวิเคราะห์งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 8 
   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

1. งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
 

1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) รับนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 
2) วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
3) แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 
4) ประสานแผนการติดตาม กำกับ นิเทศ และตรวจราชการ 
5) ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ 
6) จัดทำรายงาน / นำเสนอการตรวจราชการ  

 

1.2 ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4) ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 
5) นโยบายการตรวจราชการ 
6) นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

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

 
1.4 แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง 
 - แบบตรวจราชการ กรณีปกติ/ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 
 

งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 



 
 

 
 
1.5 Flow Chart  งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนโยบายการตรวจราชการ

ประจำปีงบประมาณ 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 
 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ 

ตามแบบตรวจราชการ 

ประสานแบบ 
เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ 

 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/ 
จัดทำรายงานผล 



 
 

2. การติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)   รับนโยบายการติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

2) ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
4) แจ้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
5) ประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจตามแผนการติดตาม 
6) ประสาน กำกับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
7) ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลตามแบบติดตาม  
8) ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 
9) รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 
10) ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 

2.2 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 

 
2.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

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 

 



 
 

2.4 แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง 
 - แบบติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 
 

2.5 วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart)การติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย     
และกลยุทธ์ สพฐ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รับนโยบายการติดตามตามนโยบาย
และกลยุทธ์ สพฐ. 

 

ศึกษา วิเคราะห์การติดตามประเมินผลนโยบาย 
และกลยุทธ์ สพฐ. 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
 

แจ้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ./จัดทำปฏิทิน 

ประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจตามแผนการติดตาม 

 กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน 
และเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลยุทธ์ สพฐ. 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ของแบบติดตาม 

รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/ 
จัดทำรายงานผล 

ประสานแบบเป็น
ทางการ/ไม่เป็น

ทางการ 
 

ประสานแบบไม่เป็น
ทางการ 

สพฐ./ผู้รับผิดชอบ (สพท.) 
 



 
 

3. งานรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1)  ศึกษาสภาพการดำเนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของเขตพ้ืนที่ 

 2)  การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

 3)  การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

3.1  รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายในภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ 

3.4 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ 

3.5  กำหนดกลยุทธ์ วิธีการทำงาน 

 4)  การดำเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

  4.1  เชื่อมโยงการทำงานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (ข้อมูลสารสนเทศ,บุคคล, แผนงาน) 

4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.3  จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 

4.4  กำหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตามประเมินผลและรายงาน 

4.5  การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเขตพ้ืนที่ 

 6)  การเผยแพรผ่ลการดำเนินงานประจำปีของเขตพ้ืนที่ 

3.2 ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 1) นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 2)  แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

  ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3) กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



 
 

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

ลำดับ
ที ่

รายละเอียด เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาสภาพผลการดำเนินงาน ด้านการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

2 การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และ
นวัตกรรมในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

3 การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 
3.1 รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ 
3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายใน 
     และภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ 
3.4 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหา 
     และตอบสนองความต้องการ 
3.5 กำหนดกลยุทธ์ วิธีการดำเนินงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

4 การดำเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
4.1 เชื่อมโยงการทำงานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ  
     (ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน) 
4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ 
     ความรับผิดชอบ 
4.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 
4.4 กำหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม 
     ประเมินผลและรายงาน 
4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
     และประสิทธิผล 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเขตพ้ืนที่ 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
6 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีของเขตพ้ืนที่ 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

 



 
 

3.4  วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) งานรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสภาพผลการดำเนินงาน ด้านการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรมในการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 

วางแผนระบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 

ดำเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเขตพ้ืนที่ 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 
 

ตารางวิเคราะห์งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล/หน่วยงาน       

ที่เก่ียวข้อง 
   6) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการ

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ความเห็นชอบ 
 7) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัต ิ
 8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดำเนินการ 
 10) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

(4) ตรวจสอบ ติดตาม   
ประเมินและรายงานผล   
การใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการการปฏิบัติ 
ตามนโยบายและแผน 

5.งานติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 
5.1งานติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

5.1.1 การติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1)ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษารวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดทำแผน กำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแผนกำกับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และ
นโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกำกับติดตามเร่งรัดให้มีการ
ดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ในแผน 

- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพม.ชัยภูมิ 
 - โรงเรียนในสังกัด 
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล/หน่วยงาน      

ที่เกี่ยวข้อง 
   3) จัดทำเครื่องมือกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้มี

ความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานของผู้เกี่ยวข้อง 
 4) เสนอข้อมูลการดำเนินงานตามแผนกำกับติดตามต่อผู้มี
อำนาจพิจารณา 
 5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
(Annual Report) ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทำ
ข้อสรุปเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณชน 

 

       5.1.2  การติดตามและ
รายงานการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี 
 2) การประสานแผนการติดตาม กำกับ นิเทศและตรวจราชการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน 
 3) จัดทำรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
 4) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มี
อำนาจพิจารณา 
          5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
 6) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพม.ชัยภูมิ 
 - โรงเรียนในสังกัด 
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล/หน่วยงาน      

ที่เกี่ยวข้อง 
 5.2 งานประเมินผลการ

ดำเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
5.2.1 ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

          1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรร
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน 
 4) สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนางาน 
 6) สรุปผลการดำเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพม.ชัยภูมิ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         5.2.2 ประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทำ
รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 
 2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทำรายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
นำไปพัฒนางานองค์กร 
 3) สรุปผลการดำเนินงาน 

 

       5.2.3  ประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปีของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 
 2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 
 3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
 4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
 5) รายงานผลการประเมิน 
 
 
 

 



 
 

    5.3 งานพัฒนาระบบการ
ติ ด ต าม  ป ระ เมิ น ผ ล แล ะ
รายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและ
การรายงานการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 
 3) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 4) จัดทำกรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและ
รายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
 5) ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน 
 6) เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานทีได้จาก
การวิจัยและส่งเสริมให้นำไปใช้ ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพม.ชัยภูมิ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 



 
 

คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
2. นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
๓. นายประทีปแสง ผลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
๔. ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

ผู้จัดทำ 
                นางบังอร ชมเกสร      ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
    นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 


