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การติดตาม ประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการด าเนินงาน 
ตามนโยบายโครงการและกิจกรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and 

Evaluation System : e-MES) 

 
 
 

           งานตดิตาม ประเมินผลและรายงานผล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบาย 
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 

การติดตาม ประเมินผลและรายงานตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
ของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

ที ่ วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๑ การติดตาม และรายงานการตรวจราชการตาม

นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
     ๑. ศึกษารายละเอียดประเด็นการตรวจ 
ราชการ 
     ๒. วิเคราะห์รายละเอียดประเด็นการ 
ตรวจราชการ  
     ๓. สรุปประเด็นการตรวจราชการ 
     ๔. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ตามสาย 
การบังคับบัญชา เพ่ือมอบหมายและสั่งการ 
     ๕. แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ ตาม
ประเด็นการตรวจราชการ 
     ๖. จัดประชุม เพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจ
ในประเด็นการตรวจราชการ 
     ๗. ติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็น 
การตรวจราชการ 
     ๘. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน
ตามประเด็นการตรวจราชการ 
     ๙. จัดท ารายงานประเด็นการตรวจ
ราชการ 
     ๑๐. สรุปประเด็นหลังการตรวจราชการ 
รายงานผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาปรับปรุง 
หรือพัฒนาการด าเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
 

 
 
 
 
     ๑. ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นการตรวจราชการ ทุกครั้ง เพ่ือให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลของการติดตามได้ครบทุกประเด็น 
     ๒. มีการวิเคราะห์สรุปประเด็นการตรวจราชการ
เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบใน 
แต่ละประเด็นในการให้ข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ 
     ๓. มีการแจ้งผู้รับผิดชอบ ตามท่ีผู้บังคับบัญชา 
มอบหมายและมีการก าหนดเวลาในการจัดส่งข้อมูล
ทุกครั้ง 
     ๔. ติดตามประสานขอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบใน   
แต่ละประเด็นการตรวจราชการด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร 
     ๕. มีการรวบรวมผลการด าเนินงานตามประเด็น 
การตรวจราชการ 
     ๖. มีการจัดท ารายงานและจัดส่งข้อมูลประเด็น 
การตรวจราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
     ๗. วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะ และจัดท า 
รายงานหลังจากการตรวจราชการตามนโยบาย 
การกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ส านักนายก 
รัฐมนตรี เสนอต่อผู้บังบัญชา 
     ๘. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น าข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจราชการไปปรับปรุง และพัฒนางานให้มี 
ประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น ต่อไป 
 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) 

ที ่ วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๑ การติดตามประเมินผลและรายงานตามระบบ

ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายโครงการ
และกิจกรรม ลพฐ. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic Monitoring and Evaluation : 
e-MES) 
     ๑. ศึกษาโครงการของระบบ e-MES 
     ๒. ศึกษารายละเอียด นโยบาย/โครงการ/
กิจกรรม ที่ด าเนินการรายงานผ่านระบบ 
     ๓. วิเคราะห์ และออกแบบฟอร์มการ
จัดเก็บข้อมูล ตามประเด็นการติดตามที่ สพฐ.
ก าหนด 
     ๔. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา
สั่งการ 
     ๕. ประสานกลุ่ม/งาน/ผู้รับผิดชอบในการ 
ให้ข้อมูลในการติดตามในแต่ละเรื่องที่ สพฐ.
ก าหนด เพ่ือมอบหมายงานที่รับผิดชอบ 
     ๖. รวบรวม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน 
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามที่ สพฐ. ก าหนด 
     ๗. รายงานผลการด าเนินงานผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
     ๘. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 
 
 
 
     ๑. มีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามโครงสร้างของระบบที่ใช้ในการ 
บริหารจัดการ 
     ๒. มีแบบฟอร์มการรายงานที่อ านวยความสะดวก 
ให้แก่กลุ่ม/งาน/ผู้รับผิดชอบ ที่สามารถให้ข้อมูลได้ 
ครบถ้วน และถูกต้อง ตรงตามประเด็นการรายงาน 
ในระบบ 
     ๓. ประสานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ 
แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของการรายงาน 
กรณีท่ีผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจหรือสงสัยประเด็นของ
การรายงาน 
     ๔. มีผลการด าเนินงานที่ครบทุกประเด็นในการ
ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ 
เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด 

     ๕. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา 
ทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายส าคัญ เร่งด่วน ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๑ การติดตามประเมินผลและรายงานตาม

นโยบายส าคัญ เร่งด่วน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ๑. ศึกษารายละเอียดประเด็นการติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน      
     ๒. วิเคราะห์ประเด็นการติดตาม ในแต่ละ
ละครั้ง 
     ๓. สรุปประเด็นการตรวจราชการ 
     ๔. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ตามสาย 
การบังคับบัญชา เพ่ือมอบหมายและสั่งการ 
     ๕. แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ ตาม
ประเด็นการตรวจราชการ 
     ๖. จัดประชุม เพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจ
ในประเด็นการตรวจติดตามฯ 
     ๗. ติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็น 
การตรวจติดตามฯ 
     ๘. รวบรวมข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน
ตามประเด็นการตรวจติดตามฯ 
     ๙. จัดท ารายงานประเด็นการตรวจติดตาม 
     ๑๐. รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลการติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน 
 
 

 
 
 
 
     ๑. ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นการติดตาม เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลของ
การติดตามได้ครบทุกประเด็น 
     ๒. มีการวิเคราะห์สรุปประเด็นการติดตาม เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละ 
ประเด็นการติดตามฯ ในการให้ข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานตามประเด็นการติดตาม 
     ๓. มีการแจ้งผู้รับผิดชอบ ตามท่ีผู้บังคับบัญชา 
มอบหมายและมีการก าหนดเวลาในการจัดส่งข้อมูล
ทุกครั้ง 
     ๔. ติดตามประสานขอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบใน   
แต่ละประเด็นการติดตาม ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
     ๕. มีการรวบรวมผลการด าเนินงานตามประเด็น 
การติดตาม 
     ๖. มีการจัดท ารายงานและจัดส่งข้อมูลประเด็น 
การติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
     ๗. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ 
 
 

 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที ่ วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ 
๑ การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และ 

รายงานผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๑. ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๒. วิเคราะห์ปัญหา ข้อจ ากัด ของระบบ
การติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
     ๓. ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการ
รายงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ให้มีประสิทธิภาพ 
ไม่ซ้ าซ้อน ไม่เกิดความเสียหายในข้อมูลการ
ตรวจติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
     ๔. จัดท าเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาระบบการ
ติดตาม เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลผลการตรวจ
ราชการในระดับต่าง ๆ 

 
 
     ๑. มีข้อมูลนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดใน
ระดับต่าง ๆ ในการวางแผนในการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
     ๒. น าข้อจ ากัด หรือปัญหา อุปสรรคในการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการติดตามของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     ๓. มีการแจ้งผู้รับผิดชอบ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย และก าหนดเวลาในการจัดส่งข้อมูล 
ทุกครั้ง 
     ๔. ติดตาม ประสานข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
ประเด็นการติดตาม ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
     ๕. มีการรวบรวมผลการด าเนินงานในแต่ละ
ประเด็นการตรวจติดตาม 
     ๖. มีการจัดท ารายงาน และจัดส่งข้อมูลใน
ประเด็นการติดตาม ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     ๗. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบ 
 

 
 
 
 
 


