
ผลงาน Best Practice ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
 
1. ชื่อผลงาน ล ำดับที่ 3 คือ การขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายความส าเร็จ 
    กลุ่มนโยบายและแผน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
ความเป็นมา 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรก ำกับ ดูแล ติดตำม และ
ประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และใตแต่ละปีมีตัวชี้วัดที่ก ำหนดให้เขตพื้นที่กำรศึกษำ
รับผิดชอบรำยงำนผลและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย จุดเน้น และตัวชี้วัดในรูปแบบต่ำงๆ พร้อมทั้งจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ เพื่อเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้กับผู้เกี่ยวข้องและประชำชนได้รับ
ทรำบ 
 จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก ำหนดให้มีกำร
ขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยและโครงกำรส ำคัญๆ ตลอดจน ตัวชี้วัดต่ำงๆ ที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวง ก ำหนด ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันตำมก ำหนดเวลำ และ
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกคน 
 
วิธีการด าเนินงาน-กระบวนการ 
 

 1. ก ำหนดให้มีศูนย์ขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 3. ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  3.1 สร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันในกำรด ำเนินกิจกรรม โครงกำร นโยบำย ในแต่ละโครงกำร 
  3.2 ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมปฏิทิน 
  3.3 ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่จะต้องด ำเนินกำรและรำยงำนตำม
ระยะเวลำ 
   - กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) 
   - มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
   - กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติรำชกำร 
 4. จัดท ำโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (Tracing Project Action  Plan System : TPS) ในกำรก ำกับติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 
 5. ก ำหนดให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่สิ้นสุด 
 6. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
 7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมเวลำที่ก ำหนด 
 8. สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงด ำเนินงำน , สิ้นสุดกำรด ำเนินงำน และผลกำรประเมิน 
 
 
 



 กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลส าเร็จ 
 

 เชิงปริมาณ 
 1. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรทุกโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 
 2. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลตัวชี้วัด จ ำนวน 4 เรื่อง ดังนี้   

   1) กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) 
   2) มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   3) กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

  4) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมตัวชี้วัด 
  5) โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
 
 

 

- ITA 
- มำตรฐำนส ำนักงำน 
- กำรประเมินส่วนรำชกำร (ม 44) 
- กำรติดตำมตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร 

ศูนย์ขับเคลื่อนนโยบำยกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์
ขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 

ประชุมขับเคลื่อนนโยบำยกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ระบบตดิตำมโครงกำร 
TPS 

รำยงำนประชุมขับเคลื่อน
นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรทีส่ิ้นสุด 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำป ี

- โครงกำรที่ไดร้ับกำรอนุมัติแล้ว 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมก ำหนดเวลำ 

สะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 



 เชิงคุณภาพ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้อมูลกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำรได้ตลอดเวลำและสำมำรถน ำมำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจและน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

 2. ได้ร่วมกันปรับปรุง แก้ไขปัญหำที่จะเกิดข้ึนในระหว่ำงด ำเนินกิจกรรมโครงกำร และรำยงำนผล
ตัวชี้วัด 

 3. สำมำรถเร่งรัด ติดตำม กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำและกิจกรรมครบถ้วนตลอดจน
สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 

 4. มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยโครงกำร รำยงำนผลตำมตัวชี้วัด และรำยงำนผลประจ ำปี ได้
สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนทันตำมก ำหนดเวลำ 

 
การวิเคราะห์ 
 

   เทคนิค/รูปแบบท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ 
  ก ำหนดให้มีกำรสะท้อนผลกำรขับเคลื่อนเป็นระยะและน ำผลกำรขับเคลื่อนที่ยังไม่ประสบผลส ำเร็จ
หรือมีปัญหำอุปสรรคมำปรับปรุงแก้ไข 
  ปัจจัยส่งผลให้เกิดความส าเร็จอย่างย่ิง 
  1. ทีมบริหาร 
   1.1 มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถตอบตัวชี้วัดได้ทุกตัวชี้วัด 
   1.2 ก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดให้ตรงกับภำรกิจงำน 
   1.3 ผู้บริหำรทุกระดับให้ควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
   1.4 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ก ำกับติดตำม 
อ ำนวยกำร ให้ควำมช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมภำยในกลุ่ม 
  2. ทีมปฏิบัติ 
   2.1 ท ำควำมเข้ำใจกับนโยบำยเป้ำหมำย ตัวชี้วัดที่ได้รับผิดชอบ 
   2.2 วำงแผนกำรด ำเนินงำนที่เชื่อมโยงหรือบูรณำกำรกิจกรรมโครงกำรที่สำมำรถตอบ
สนองตอบตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตัวเดียวหรือหลำยตัวตลอดจนให้ข้อมูลสำรสนเทศกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 
  3. ระบบการบริหารจัดการ 
   สร้ำงระบบหรือเชื่อมโยงระบบกำรรำยงำน กำรแสดงผล กำรวัดประเมินผลที่ชัดเจน และ
ควบคุมงำนตำมตัวชี้วัด ได้แก่ ระบบ TPS , กำรรำยงำนผ่ำนระบบ KRS , กำรรำยงำนผ่ำนระบบ e-MES , แบบ
รำยงำนแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  ข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/แหล่งศึกษาดูงาน 
  - ระบบ TPS บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 และบน
เว็บไซต์ของกลุ่มนโนบำยและแผน 
  - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ , รำยงำนกำรประชุม
ดำว์นโหลดเว็บไซต์กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษเพชรบูรณ์ เขต 1  
 
 
 
 



  ตัวอย่ำงภำพกิจกรรม 
 

  

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

  

ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
(Tracing Project Action Plan System : TPS) 

เว็บไซต์กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 

 

 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อน 
นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 



 
แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 


