
 

 
 

1. งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
 

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

 

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

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ มกราคม,พฤษภาคม 
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม มีนาคม , กรกฎาคม 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ มีนาคม , กรกฎาคม 
จัดท ารายงาน / น าเสนอการตรวจราชการ มีนาคม , สิงหาคม 

 
 

4. แบบฟอร์มท่ีใช้/ตัวอย่าง 
 - แบบตรวจราชการ กรณีปกติ/ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ  
 



5. Flow Chart  งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนโยบายการตรวจราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 
 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตามแบบตรวจราชการ 

ประสานแบบ 
เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ 

 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/ 
จัดท ารายงานผล 



2. การติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. รับนโยบายการติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
2. ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
4. แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
5. ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม 
6. ประสาน ก ากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
7. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลตามแบบติดตาม  
8. ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 
9. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 
10. ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์  

  สพฐ.  
2. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1.  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
4. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา  

 

3. 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 



4. แบบฟอร์มท่ีใช้/ตัวอย่าง 
 - แบบติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ  
 

5. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
 และกลยุทธ์ สพฐ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับนโยบายการติดตามตามนโยบาย
และกลยุทธ์ สพฐ. 

 

ศึกษา วิเคราะห์การติดตามประเมินผลนโยบาย 
และกลยุทธ์ สพฐ. 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 

แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ./จัดท าปฏิทิน 

ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม 

 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
และเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลยุทธ์ สพฐ. 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ของแบบติดตาม 

รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/ 
จัดท ารายงานผล 

ประสานแบบเป็น
ทางการ/ไม่เป็น

ทางการ 
 

ประสานแบบไม่เป็น
ทางการ 

สพฐ./ผู้รับผิดชอบ (สพท.) 
 



3. งานรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

1.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1.  ศึกษาสภาพการด าเนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 

 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 

4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 

 6.  การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 

 

2. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 1. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  

 2.  แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

  ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 3. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

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



ล าดับ
ที ่

รายละเอียด เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้านการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

2 การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และ
นวัตกรรมในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

3 การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 
3.1 รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ 
3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายใน 
     และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ 
3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหา 
     และตอบสนองความต้องการ 
3.5 ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการด าเนินงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

4 การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
4.1 เชื่อมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ  
     (ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน) 
4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ 
     ความรับผิดชอบ 
4.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 
4.4 ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม 
     ประเมินผลและรายงาน 
4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
     และประสิทธิผล 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
6 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

 



4.  วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  งานรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้านการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม               
ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 

วางแผนระบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 

ด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 


