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1.ชื่องาน 

งานติดตามมและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกุลยุทยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.ขอบเขตของงาน 

31.การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 

3.2แผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

3.3 การจัดท าเครื่องมือติดตามการด าเนินงาน 

3.4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามนโยบายและกลยุทธ์ 

3.5 การจัดท ารายงานการตรวจราชการตามนโยบายตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและการ

ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

4.ค าจ ากัดความ 

การติดตาม(Monitoring) หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบทีด าเนินการเป็น

ประจ าหรือเป็นระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ

ผลผลิต ที่เกิดในช่วงระยะเวลาด าเนินการตามแผนโดยทั่วไปมักติดตามในด้านการจัดหา และการจัดการและ

การน าทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนและก าหนดการหรือไม่ วัตถุประสงค์ของ

การติดตาม คือต้องการให้เห็นถึงสถานนการณ์ของโครงการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ใน เรื่องเกี่ยวกับการใช้

ทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ หรือผลผลิตของโครงการเพ่ือจะได้จดการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆ 

ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที  

การรายงาน Report คือ ก าก าหนด ระบุรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลใน

หน่วยงาน ซึ้งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการน าเสนอที่ตกต่างกันออกไป รายงานจึงจ าเป็นและส าคัญ

ในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพสามารถแสดงออกมาได้อย่าง

รวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละรายงานไว้ด้วย 

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 



     1 )  ศึกษา วิ เคราะห์รายละเ อียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศกึษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     2)จ าท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแผน

ก ากับติดตามการติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือก ากับติดตาม เร่งรัดให้มีการ

ด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน 

     3)จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจนและ

สะดวกต่อการติดตามและรายงานผงของผู้เกี่ยวข้อง 

     4)เสนอข้อมูลการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตามต่อผู้มีอ านาจพิจารณา 

     5)ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี Annual Report ของแต่ละเขต

พ้ืนที่การศึกษา และจัดท าข้อสรุปดเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณชน 

5.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ

การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

     1)ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

     2)การประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการส านักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบาย

และแผน 

     3)จัดท ารายงานการตรวจราชการตามแผนนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

     4)วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 

     5)แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางงาน 

     6)การสรุปและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 



6.ตารางแสดงขั้นตอนและมาตราฐานการปฏิบัติงาน 

6.1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ที่เป็นระบบ 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตราฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและ

แผนปฏิบัติการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ 
สพฐ.จังหวัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทพแผนก ากับติดตามแผล
ปฏิบัติการประจ าปีและแผนก ากับติดตามงานตาม
กลยุทธ์ ประจ าปี 

มีค าสั่งคณะกรรมากรเพ่ือจัดท าแผนก ากับ
ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนก ากับ
ติดตามงานตามกลยุทธ์ ระดับขเตพ้ืนที่ 

3 จัดท าแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และแผนก ากับ 
ติดตาม งานตามกลยุทธ์และนโยบายของ
หน่วยงานทุกระดับเพื่อก ากับ ติดตามเร่งรัดให้มี
การด าเนินงานตามท่ีได้ก าหนดวางแผน 

มีแผน ก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การสึกษา และแผน
ก ากับ ติดตาม งานตามกลยุทธ์และนโยบาย
ของหน่วยงานทุกระดับ 

4 จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้มีความครอบคลุมชัดเจนและสะดวก
ต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือก ากับติดตามสอดคล้องกับเครื่องมือ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 จัดข้อมูลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภารกิจ
ตามกลยุทธ์ นโยบาย 

มีข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ครบถ้วนทุกประเด็น 

6 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือเสนอข้อมูลการ
ด าเนินงานและรับรองข้อมูล เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่
ก าหนด 

7 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานข้อมูลต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ และหากแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบเพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
งาน 

มีสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือรายงาน
ผู้บังคับบัญชาคระกรรมการฯ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 

 

 



6.2  การติดตาม และรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด
ประเด็นการตรวจราชการตาม
นโยบายการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการ 

 

2 การประสานแผนการติดตาม 
ก ากับ  นิเทศและตรวจราชการ
ส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบแผนการติดตาม ก ากับนิเทศ
และตรวจราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

3 จัดท ารายงานการตรวจราชการ
ตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ 

จัดท ารายงานครบถ้วนตามประเด็นแบบรายงานของ
ผู้ตรวจราชการก าหนด 

4 วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่การปรับปรุง 

พัฒนางาน 

5 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

 

6 สรุปผลการด าเนินงาน และ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
และรายงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 

 

 


