กลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ นางคนึงหา วงษ์มี
ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ระดับ ปฏิบัติกำร

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
➢ การติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES)
➢ การติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
➢ การติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายสาคัญ เร่งด่วน ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
➢ การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานติดตามประเมินผลและรายงาน ตามระบบติดตามการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES)
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนตำมระบบ
ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
รำชกำร สพฐ. ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
(electronic Monitoring and Evaluation)
e-MES
1) ศึกษำกำรทำงำนในระบบ e-MES
2) ศึกษำรำยละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร สพฐ. ทีด่ ำเนินกำรรำยงำน
ผ่ำนระบบ e-MES
3) วิเครำะห์ และออกแบบฟอร์มกำรจัดเก็บ
ข้อมูล ตำมประเด็นกำรติดตำมที่ สพฐ.กำหนด
4) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
กำรรำยงำนข้อมูล ตำมประเด็นกำรติดตำมฯ
5) ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจตำมประเด็นกำร
รำยงำน
6) บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำสั่งกำร
7) ติดตำม ประสำนกลุ่ม/งำน/ผู้รับผิดชอบ
ให้ข้อมูลในกำรติดตำมในแต่ละเรื่องที่ สพฐ.
กำหนด แจ้งเตือนทุกระยะเมื่อถึงกำหนดกำร
รำยงำนในแต่ละไตรมำส
8) รวบรวม ตรวจสอบ ผลกำรรำยงำนข้อมูล
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นตำมที่ สพฐ.กำหนด
9) รำยงำนข้อมูลผลกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบ
e-MES
10) รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. มีข้อมูลพื้นฐำนที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน
ตำมโครงสร้ำงของระบบ e-MES ที่ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร
2. มีแบบฟอร์มกำรรำยงำนที่อำนวยควำมสะดวก
แก่กลุ่ม/งำน/ผู้รับผิดชอบ ที่สำมำรถให้ข้อมูลได้
ครบถ้วนและถูกต้องตรงตำมประเด็นกำรรำยงำน
ในระบบ e-MES
3. ประสำนข้อมูลและร่วมให้ควำมช่วยเหลือ
แก่ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นของกำรรำยงำน
กรณีที่ไม่เข้ำใจหรือสงสัยประเด็นของกำรรำยงำน
4. มีผลกำรดำเนินงำนที่ครบทุกประเด็นในกำร
ติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบ
e-MES เป็นไปตำมระยะเวลำที่ สพฐ. กำหนด
5. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานติดตาม และรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 กำรติดตำม และรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำม
นโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
และกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ของผู้ตรวจ
รำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
1) ศึกษำประเด็นกำรตรวจรำชกำร
2) วิเครำะห์สรุปประเด็นกำรตรวจรำชกำร
3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน
ข้อมูล ตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร
4) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำรจัดทำ VTR
นำเสนอตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร
5) บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำมอบหมำยสั่งกำร
6) แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินกำรตำมประเด็นกำร
ตรวจรำชกำร
7) จัดประชุม
(กรณีหำกมีกำรสั่งกำรให้จัดประชุม)
8) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
กำรตรวจรำชกำร เป็นระยะ ๆ
9) รวบรวมสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
กำรตรวจรำชกำร
10) จัดทำรำยงำนประเด็นกำรตรวจรำชกำร
11) วิเครำะห์สรุปประเด็นหลังกำรตรวจรำชกำร
รำยงำนผู้บังคับบัญชำ เพื่อพิจำรณำปรับปรุง
หรือพัฒนำกำรดำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. ศึกษำและทำควำมเข้ำใจประเด็นกำรตรวจ
รำชกำรทุกครั้ง เพื่อให้สำมำรถวำงแผนในกำรใน
กำรติดตำม และจัดเก็บข้อมูลของกำรติดตำมได้
ครบทุกประเด็น
2. มีกำรวิเครำะห์สรุปประเด็นกำรตรวจรำชกำร
เสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อมอบหมำยผู้รับผิดชอบใน
กำรให้ข้อมูลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร
3. มีกำรแจ้งผู้รับผิดชอบตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำยและกำหนดเวลำกำรจัดส่งข้อมูลทุกครั้ง
4. ติดตำมประสำนข้อมูลจำกผู้รับผิดชอบประเด็น
กำรตรวจรำชกำร
5. มีกำรรวบรวมผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
กำรตรวจรำชกำร
6. มีกำรจัดทำรำยงำนและจัดส่งข้อมูลประเด็น
กำรตรวจรำชกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ได้ทันตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นำข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจรำชกำรไปปรับปรุงและพัฒนำงำน
ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่องงานติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายสาคัญ เร่งด่วน ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนตำมนโยบำย
สำคัญ เร่งด่วน ของ สพฐ. และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
1) ศึกษำประเด็นกำรติดตำมประเมินผลและ
รำยงำนตำมนโยบำยสำคัญ เร่งด่วน
2) วิเครำะห์ สรุปประเด็นกำรติดตำมฯ
3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน
ข้อมูล ตำมตำมนโยบำยสำคัญ เร่งด่วน
4) บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำมอบหมำยสั่งกำร
5) แจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินกำรรำยงำนข้อมูลตำม
ประเด็นกำรติดตำมฯ
5) จัดประชุม
(กรณีหำกมีกำรสั่งกำรให้จัดประชุม)
6) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
กำรติดตำมฯ ที่กำหนด เป็นระยะ ๆ
7) รวบรวมสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
กำรติดตำมฯ
8) จัดทำข้อมูลผลกำรดำเนินงำนรำยงำน ตำมที่
สพฐ. หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
9) เสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนให้ สพฐ. หรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. ศึกษำและทำควำมเข้ำใจประเด็นกำรติดตำมฯ
ทุกครั้ง เพื่อให้สำมำรถวำงแผนในกำรในกำรติดตำม
และจัดเก็บข้อมูลของกำรติดตำมได้ครบทุกประเด็น
2. มีกำรวิเครำะห์สรุปประเด็นกำรติดตำมฯ
เสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อมอบหมำยผู้รับผิดชอบ
ในกำรให้ข้อมูลและรำยงำน
3. มีกำรแจ้งผู้รับผิดชอบตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย และกำหนดเวลำกำรจัดส่งข้อมูลทุกครั้ง
4. ติดตำมประสำนข้อมูลจำกผู้รับผิดชอบประเด็น
กำรติดตำมฯ และให้ควำมช่วยเหลือ
5. มีกำรรวบรวมผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็น
กำรติดตำมฯ
6. มีกำรจัดทำรำยงำน และจัดส่งข้อมูลประเด็น
กำรติดตำมฯ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ได้ทันตำมระยะเวลำที่กำหนด
7. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 กำรพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผล
และรำยงำนผลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ศึกษำนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ตัวชี้วัด
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. และ สพท.
2) วิเครำะห์ ปัญหำ ข้อจำกัด ของระบบกำร
ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
3) กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรติดตำม
ประเมินผล และรำยงำน เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบงำนของ สพป.พะเยำ เขต 2 ให้มี
ประสิทธิภำพ ไม่เกิดควำมซ้ำซ้อนในข้อมูล
4) รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศและผลกำรติดตำม
ประเมินผล และรำยงำนเพื่อเป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูลผลกำรตรวจรำชกำรในระดับต่ำงๆ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. มีข้อมูลนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ตัวชี้วัด
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ. และ สพท.
ในระดับต่ำงๆ ในกำรวำงแผนในกำรติดตำม
ประเมินผล และรำยงำน
2. นำข้อจำกัด/ปัญหำ/อุปสรรค ในกำรติดตำม
ประเมินผล และรำยงำน เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบกำรติดตำมของ สพป. ให้มปี ระสิทธิภำพ
3. มีแนวทำงกำรดำเนินงำน/คู่มือ/รูปแบบกำร
ติดตำมงำนที่เป็นระบบสำมำรถอำนวยควำมสะดวก
แก่กลุ่มงำน/ผู้รับผิดชอบ เข้ำใจหรือปฏิบัติงำน
ประเด็นกำรติดตำมในแต่ละภำรกิจให้มีผลกำร
ดำเนินงำนที่ครอบคลุมทุกมิติ
4. เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศและผลกำรติดตำม
ประเมินผลและรำยงำนที่เป็นปัจจุบัน และสำมำรถ
นำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ไว้บนเว็บไซด์ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2

