-0-

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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งานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
1. งานการประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
ภารกิจ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาดาเนินงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. งานการประเมินผล
การดาเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์
สพฐ.

1. รับนโยบายการติดตามประเมินผลนโยบายและ
กลยุทธ์ สพฐ.
2. ศึกษา วิเคราะห์การติดตามประเมินผลนโยบาย
และ กลยุทธ์ สพฐ.
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคะะทางาน
4. แจ้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามกลยุทธ์
สพฐ.
5. ประชุมชี้แจง และทาความเข้าใจตามแผนการ
ติดตาม
6.ประสาน กากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.
7. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูระ์ของข้อมูลตาม
แบบติดตาม
8. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตาม
จาก สพฐ.
9. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.
10. ปรับปรุงตามข้อเสนอของคะะกรรมการ
ติดตาม จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและ กลยุทธ์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มีนาคม

กลุ่มนโยบายและแผน

เมษายน

กลุ่มนโยบายและแผน

เมษายน
เมษายน

กลุ่มนโยบายและแผน

เมษายน –
พฤษภาคม
พฤษภาคม

กลุ่มนโยบายและแผน

พฤษภาคม

กลุ่มนโยบายและแผน

มิถุนายน

กลุ่มนโยบายและแผน

มิถุนายนกรกฎาคม
มิถุนายนกรกฎาคม

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

-2Flow chart การปฏิบัติงาน
รับนโยบายการติดตามนโยบายและกลยุทธ์จาก สพฐ.

ศึกษาวิเคราะห์การติดตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.

ประสานแบบไม่เป็นทางการ
สพฐ. /ผู้รับผิดชอบ (สพท.)

จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คะะทางาน
แจ้งผู้รับผิดชอบการดาเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. /จัดทาปฏิทนิ
ประชุมชี้แจง และทาความเข้าใจตามแผนการติดตาม
ประสาน กากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูล
การดาเนินงานตามกลุยทุ ธ์ สพฐ.
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูระ์
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตามจาก สพฐ.
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.
ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ/จัดทารายงานผล

ประสานแบบเป็นทางการ/
ไม่เป็นทางการ

-3ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เครื่องมือกากับ ติดตามที่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรในสานักงานที่เกี่ยวข้อง
3. แผนปฏิบัติการประจาปี
4. การบริหารจัดการ การกากับ ดูแลที่ดี
เอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงาน
1. นโยบายและกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา
3. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
7. คูม่ ือ / ขั้นตอน การปฏิบัติงาน งานติดตาม ประเมินและรายงานผล

-42. งานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาดาเนินงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้เกี่ยวข้อง

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน ระยะครึ่งแผน และ
รายงาน พร้อมข้อเสนอแนะ

ตุลาคมกุมภาพันธ์

รอง ผอ.สพป./
รอง ผอ. สพม.

2. สร้างแบบประเมินผลงาน/โครงการตามที่กาหนดใน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มีนาคม

ภารกิจ
2. งานการประเมินผล
การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. แต่งตั้งคะะกรรมการเพื่อประเมินผลแบบมีสว่ นร่วม
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วม
5.สรุปผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหาร
6.รายงานผลการดาเนินงาน

ผู้อานวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่มที่มี
ภารกิจที่
กันยายน
เกี่ยวข้องกับ
กันยายน-ตุลาคม ตัวชี้วัด
กันยายน-ตุลาคม
พฤศจิกายน กลุ่มนโยบายและ
แผน

Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา/วิเคราะห์ ประเมินผลระยะครึ่งแผนฯและรายงาน

สร้างแบบประเมินแผนงาน โครงการ
คาสั่ง / ประสาน / ดาเนินการประเมินผล
เสนอผู้มีอานาจ
รายงานผลการดาเนินงาน

-5ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบการประเมินผลงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินงานตามแผน / โครงการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาได้
บรรลุผลสาเร็จมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงาน
1. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.
2. แผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. นโยบาย / กลยุทธ์ของ สพฐ.

-63. งานรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1.1 วิเคราะห์ ศึกษาสภาพการดาเนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์ จุดเน้น/
เป้าหมายตัวชี้วัด แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.2 แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน
3.1.3 วางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
1) รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการะ์ทั้งภายใน ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ระบุปัญหาและความต้องการ
4) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
5) กาหนดกลยุทธ์ และพัฒนารูปแบบการรายงานผลการดาเนินงาน
3.1.4 ดาเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน
1) เชื่อมโยงการทางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดยประสาน/บูระาการข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากร แผนงาน โครงการ
2) สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล)
4) กาหนดระยะเวลาและแผนการติดตามประเมินผลและรายงาน
5) บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ขององค์กร
3.1.5 จัดทารายงานงานผลการดาเนินงานประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.6 การเผยแพร่ผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ระเบียบ / กฎหมาย / เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
3.2.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
3.2.2 แผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /สานักงานคะะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ประเมินผล และรายงาน

-73.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (นาที/ชั่วโมง/วัน/เดือน) หรือปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลาดับที่

รายละเอียด

1

ศึกษาสภาพผลการดาเนินงาน ด้านการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรมใน
การติดตามประเมินผลและรายงาน
การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน
3.1 รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการะ์ทั้งภายใน ภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ
3.4 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการ
3.5 กาหนดกลยุทธ์ และพัฒนารูปแบบการรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
4.1 เชื่อมโยงการทางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดย
ประสาน/บูระาการข้อมูลสารสนเทศ บุคลากร แผนงาน
โครงการ
4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ
4.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล)
4.4 กาหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม ประเมินผล
และรายงาน
4.5 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยคานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร
จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา
การเผยแพร่ผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษา

2
3

4

5
6

เวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน
1 เดือน

กลุ่มนโยบายและแผน

1 เดือน

กลุ่มนโยบายและแผน

1 เดือน

กลุ่มนโยบายและแผน

1 เดือน
1 เดือน

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

-85. Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพผลการดาเนินงาน ด้านการติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม
ในการติดตาม ประเมินผลและรายงาน
วางแผนระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ดาเนินงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ของเขตพื้นที่ (ฉบับร่าง)
ปรับปรุงรายงานผลฯ
ประชุมคะะกรรมการกลั่นกรอง
ตรวจสอบความถูกต้อง
ผ่าน

จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ของเขตพื้นที่
เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่
การศึกษา

ไม่ผา่ น

