
รหัสเอกสาร : WI-ยผ-05/01 
Work Instruction วันที่เริ่มใช้  

เรื่อง : การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล/
ประเมินผล และจัดท าข้อเสนอแนะ 

แก้ไขครั้งท่ี  

ล าดับ 
STEP 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PROCESS 

1. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
  1.1 ประสานข้อมูลแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรรม  ข้อมูลจากกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ในการก าหนดตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  1.2 ก าหนดเป็นแผนดังนี้  
       - ก าหนดแผนในการติดตามและประเมินผลหน่วยงานเป็นรายไตรมาสและรายปี  
       - แผนการจัดท าข้อมูลโดยก าหนดความต้องการข้อมูลออกเป็นประเด็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละด้านของการติดตามและประเมินผล  
           การก าหนดความต้องการของข้อมูล เช่น  ชื่อโครงการ/ผลงานส าคัญ ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับผล การด าเนินงาน ผลการใช้งบประมาณ ประโยชน์ที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับ และประชาชนจะได้รับ เป็นต้น 
        ก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล เช่น ข้อมูลผลการด าเนินงานส าคัญเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี ข้อมูลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรรม เป็นต้น 
  1.3 จัดท าหนังสือขอรับข้อมูลไปยังหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรรม  
  1.4 น าข้อมูลดิบที่ได้รับจากหน่วยงานมาประมวลข้อมูล กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนประสานกลับไปยัง
หน่วยงานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 
  1.5 ตัวอย่างแบบรายงานผลการด าเนินงานส าคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .....  
(เอกสารตัวอย่างแบบรายงาน)                                          

2. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลตามเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการฯ 
  น าข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูล  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรรม  
  2.1 จ าแนกหน่วยงานแยกออกเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรรม  
  2.2 จ าแนกภารกิจตามแผนงานแต่ละด้านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรรม  
  2.3 จ าแนกตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรรม  
  2.4 เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน และวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน เพ่ือวัดผลความส าเร็จเป็นไปตามตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 

3. ประเมินผลความส าเร็จของตัวช้ีวัด 
  3.1 ประเมินข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการรายปี จัดท าเป็นรายงาน 
  3.2 วิเคราะห์ความส าเร็จตามเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี จัดท าเป็นรายงาน 

4. เสนอแนะ 
  4.1 จัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินงานเพ่ือติดตามและปรับปรุงให้บรรลุผลส าเร็จตามแผน/เป้าหมาย 
แนบไปกับรายงานการประเมินผลและการวิเคราะห์ผล 
  4.2 น าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร หากเห็นชอบด าเนินการส่งผลรายงานต่อกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการรายปีในปีถัดไป รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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