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กระบวนงานการติดตามและประเมินผลสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

หนวยงานกองยุทธศาสตรและแผนงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน
หนวยงาน : กองยุทธศาสตรและแผนงาน
กระบวนงาน : การติดตามและประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

เลขทีเ่ อกสาร
แกไขครัง้ ที.่ ......

1. วัตถุประสงค
คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจํากลุมงานติดตามและประเมินผลใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต
กระบวนการติดตามและประเมินผลของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ตามยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ประจําปงบประมาณ โดยเปนกระบวนการที่ประกอบดวยกระบวนการยอย 3 ขั้นตอน
ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลขอมูล และการจัดทํารายงานสรุปและเสนอตอผูบริหารเปน
รายเดือน
3. คําจํากัดความ
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวมรวบขอมูลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และนํามาวิเคราะห
วาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยที่กําหนดไวหรือไม มีปญหาอุปสรรคหรือไมอยางไร
เพื่อใหผูบริหารนําขอมูลที่ไดไปใชในการทบทวนยุทธศาสตรหรือตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณคาของแผนงานหรือโครงการทุกสวนราชการ
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหเพื่อนําผลมาเปรียบเทียบกับแผนวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือไม
4. ความรับผิดชอบ
กิจกรรม
การจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านตามความ
ตองการของสํานัก
งบประมาณ (สงป. 301)

เปาหมายของกิจกรรม
เพื่ อ ติ ด ตามแผนปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ย
งบประมาณ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไว ข องสํานั กงานปลัด กระทรวง และบั นทึ ก
ข อ มู ล ผ า นระบบของ สงป. (ระบบ BB
EvMIS)

ผูรบั ผิดชอบ
1. ปลัดกระทรวงพาณิชย
2. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน
3. กลุมงานติดตามและประเมินผล
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5. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
5.1 ผังกระบวนการ (เขียน Work flow)
กระบวนงาน
การติดตามและประเมินผล

1. ศึกษานโยบาย
และสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของ

2. จัดทําแผน
ปฏิบัติงานการ
ติดตามประเมินผล

3. กําหนดแนวทาง
และรูปแบบการ
รายงานที่ชัดเจน
เขาใจงาย

4. ติดตามขอมูล
ความกาวหนาตาม
เวลาที่กําหนด

5. ตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล

6. วิเคราะห/
ประเมินผล

7. จัดทํารายละเอียด
และสรุปผลเสนอ
ผูบริหารระดับสูง

8. เผยแพรขอมูลทาง
สิ่งพิมพ/เว็บไซตสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย

5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษานโยบายและสารสนเทศที่เกี่ยวของ และเอกสาร/ขอมูลรายละเอียดโครงการภายใตยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย และขอมูลที่เกี่ยวของกับการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ
2) จัดทําแผนปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล กําหนดกรอบ และจัดทําแผนการติดตามประเมินผล
ประจํา ปงบประมาณ ติดตามผลการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตร เพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินผลการ
ดําเนินการ
3) กํา หนดแนวทางและรูป แบบการรายงานที่ชัด เจนเขา ใจงา ย จัดทํา รายงานขอกํา หนด หลักการ
แนวทางและรูปแบบในการรายงานฯ รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บขอมูลโครงการภายใตยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
4) ติดตามขอมูลความกาวหนาตามเวลาที่กําหนด ประสานและติดตามขอมูลตามเวลาที่กําหนด โดยแจง
ใหหนวยงานในสังกัดจัดสงรายงานความกาวหนาการดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ในแบบฟอรมรายงานที่กําหนดเปน
รายเดือนของปงบประมาณ
5) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ติดตามตรวจสอบรายละเอียดขอมูลการรายงานผลการดําเนิน
โครงการฯ ของหนวยงานในสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
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6) วิเคราะห/ประเมินผล วิเคราะหและประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค
ตามยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวง
7) จัดทํารายละเอียดและสรุปผลเสนอผูบริหารระดับสูงกระทรวง จัดทํารายงานสรุปความกาวหนาการ
ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรในรอบเดือน เสนอปลัดกระทรวงพาณิชย
8) เผยแพรขอมูลทางสิ่งพิมพ/เว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวง นําขอมูลผลการดําเนินงานเผยแพรลง
เว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (www.ops.moc.go.th)
6. มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1) ศึกษานโยบายและสารสนเทศที่เกี่ยวของ
2) จัดทําแผนปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล
3) กําหนดแนวทางและรูปแบบการรายงานที่ชัดเจนเขาใจงาย
4) ติดตามขอมูลความกาวหนาตามเวลาที่กําหนด
5) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
6) วิเคราะห/ประเมินผล
7) จัดทํารายละเอียดและสรุปผลเสนอผูบริหารระดับสูงกระทรวง
8) เผยแพรขอมูลทางสิ่งพิมพ/เว็บไซตสํานักงานปลัดกระทรวง

มาตรฐานระยะเวลา
5 วัน
10 วัน
5 วัน
1 วัน

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในขณะที่มีภารกิจอื่นดวย

7. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายและแผนการดําเนินงานหรือไม รวมทั้งการดําเนินงาน มีปญหา อุปสรรคอยางไร และ
นําไปปรับปรุงใหกระบวนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. เอกสารอางอิง
1) ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ.2561-2564
2) แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ.2561
9. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร
ชื่อเอกสาร
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามความ
ตองการของสํานักงบประมาณ (สงป. 301)

สถานทีเ่ ก็บ
กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน

ผูรบั ผิดชอบ
การจัดเก็บ
เจาหนาที่กลุม - แฟมเอกสาร
งานติดตามและ - ไฟลขอมูล
ประเมินผล
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10. แบบรายงานที่ใช
- แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงานตามความตองการของสํานักงบประมาณ (สงป. 301) (รายเดือน)

----------------------------

