
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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กำรติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

โดย  ดร. พัฒนะ พัฒนทวีดล 
รองเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน



1. กำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ของ สพฐ. 

กำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

1.1 กำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของ สพท.
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2. กำรติดตำม ตรวจสอบ และอนุมัติข้อมลูโครงกำร
ในระบบ eMENSCR
ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.)

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สศช.)

1.2 กำรติดตำม ประเมินผล กำรน ำนโยบำยจุดเน้น สพฐ.  
นโยบำย ศธ. สู่กำรปฏิบัติ ของ สพท. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565



ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สพฐ. 

เชิงประจักษ์มำตรฐำน สพท.                         

นโยบำยกำรตรวจรำชกำร ศธ.         

กำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ของ สพท.

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กำรติดตำม ประเมินผล 
กำรน ำนโยบำยจุดเน้น สพฐ. นโยบำย ศธ. 

สู่กำรปฏิบัติของ สพท. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1. กำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

- นโยบำย จุดเน้น สพฐ.
- นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร

เชิงประจักษ์
กำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงของ ผอ.สพท.
PA (Performance Agreement)

นโยบำยเร่งด่วน ศธ. QP (Quick Policy)
Real Time

e-MES

e-MES

i-MES

i-MES

วิธีกำรติดตำม
1.1

1.2

เนื้อหำกำรติดตำม



ปฏิทินกำรรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (เมษำยน – กันยำยน พ.ศ. 2565)

เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65ก.ค. 65

กำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ของ สพท.
1 เม.ย. – 15 พ.ค. 65
สพท. รำยงำนรอบที่ 1

1 1 ก.ค. – 15 ก.ย. 65
สพท. รำยงำนรอบที่ 2

2

นโยบำย จุดเน้น 
สพฐ.

และ นโยบำย ศธ.

นโยบำย
9 จุดเน้น 

สพฐ.

PA

QP

1 เม.ย. 65 25 มิ.ย. 65
รอบที่ 2

15 ก.ค. 65 26 ก.ย. 65
รอบที่ 3

Real Time (ตำมที่ สพท. ได้ด ำเนินกำร)

รอบที่ 2 31 ส.ค. 65

1.1

1.2



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

6. น ำเข้ำข้อมูลโครงกำรในระบบติดตำมและประเมนิผลแห่งชำติ (eMENSCR) ใน M1 – M6 ภำยใน 30 วันหลังสิ้นไตรมำส 
และประเมินผลโครงกำรเมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร

3. กำรจัดท ำโครงกำรจะต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และแผนย่อย หำกไม่สอดคล้องแต่มีควำมจ ำเปน็ต้องด ำเนินกำร                
ต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง 

1. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ สพท. ต้องให้ควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์ชำติเป็นอันดับแรก โดยเฉพำะยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนษุย์ แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ

2. ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบตัิผ่ำนโครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

4. กำรด ำเนินกำรโครงกำรต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ

5. โครงกำรจะต้องสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. กำรติดตำม ตรวจสอบ และอนุมัติข้อมูลโครงกำรในระบบ eMENSCR
ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

กำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ



ระบบ eMENSCR กับกำรได้รับจัดสรรงบประมำณ ของ สพฐ.

งบปกติ สคส. สพท.

งบเพิ่มเติม ส ำนัก
ส่วนกลำง สคส. สพท.

สพฐ.

น ำเข้ำข้อมูล
ในระบบ 

eMENSCR
ของ สพท.

สพฐ.ติดตำม 
ตรวจสอบ 

ประเมินผล (สตผ.)

ส ำนัก
งบประมำณ

1. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธ์ิกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ โดยใช้ข้อมูลจำก eMENSCR

2. น ำผลผลสัมฤทธ์ิของกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ สพฐ.
ไปจัดสรรงบประมำณให้ สพฐ. ในปีงบประมำณถัดไป

สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ

ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลผล
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
ของ สพฐ.

คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติ/ปฏิรูปประเทศ 

คณะรัฐมนตรี รัฐสภำ

ติดตำม ตรวจสอบ กำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนปฏิรูป
ประเทศ ของ สพฐ.

น ำข้อมูลไปใช้

น ำข้อมูลไป
ใช้

น ำข้อมูลไปใช้


