แผนการกํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจาป นโยบายและกลยุทธ
หรือกิจกรรมจากหนวยงานอื่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 (7)กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ มาตรา 9 (3)สวนราชการตองจัด
ให มี การติด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติตามแผนปฏิบัติร าชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สว นรวม
ราชการกําหนดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด มาตรา 20 เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายใน
สวนราชการเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ ใหสวนราชการกําหนดเปาหมายแผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการ
และประชาชนทราบทั่วกัน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เป น แผนที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ห น ว ยงาน สถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งใช เ ป น เครื่ อ งมื อ
ในการขับเคลื่อนภารกิจ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นเพื่อให
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธของหนวยงาน
ทุกระดับ หรือกิจกรรมจากหนวยงานอื่นบรรลุผลสําเร็จ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จึงจัดทํา แผนกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตามนโยบายและกลยุ ทธ ของหนว ยงานทุ กระดั บ หรื อกิ จ กรรมจากหน ว ยงานอื่ น ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อให กลุ ม และผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการ สามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งเป น ระบบ
และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อกํากับ ติดตาม ประเมินและรวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 /ตามนโยบายและกลยุ ทธของหนว ยงานทุ กระดั บ /กิ จ กรรมจากหน ว ยงานอื่ น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เพื่อใหทราบผล ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งจะนา
ไปใชประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการในระยะตอไป
3. เพื่อนาขอมูลไปพัฒนางาน/โครงการการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
4. เพื่อใหงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธของหนวยงานทุกระดับ หรือกิจกรรมจากหนวยงานอื่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เปาหมาย
1. ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 /ตามนโยบายและกลยุ ทธของหนว ยงานทุ กระดั บ /กิ จ กรรมจากหนว ยงานอื่ น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ดําเนิ นการรายงานผลการดําเนิ นงานตามกิจ กรรม/งาน/โครงการ ที่ร ะบุไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 /ตามนโยบายและกลยุทธของหนวยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหนวยงานอื่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีดําเนินการ
1. พิจารณางาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ตามนโยบายและ
กลยุทธของหนวยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหนวยงานอื่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทําแผน
ติดตามการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. จัดทําปฏิทินกําหนดภารกิจติดตาม ประเมินผล และรายงาน
3. แจงทุกกลุม และผูรับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563/ตาม
นโยบายและกลยุทธของหนวยงานทุกระดับ/กิจกรรมจากหนวยงานอื่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทราบและใหรายงานผลการดําเนินงานตามแบบที่กําหนด
4. ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กําหนด
5. สรุปผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ผูรับผิดชอบ
กลุมงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรมดําเนินการ
1 ติดตามเปาหมายการใชจา ย
งบประมาณ
2 กํากับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจําป/ตามนโยบายและกล
ยุทธ/กิจกรรมจากหนวยงานอื่น
- แบบติดตามที่กําหนด
- ผูรับผิดชอบกรอกขอมูล
- สงแบบรายงาน
3 รวบรวมขอมูล
-ผูร วบรวมแบบรายงาน
4 สรุปผล/รายงานผล
- รายงานสรุปกิจกรรมของ
โครงการ/งาน/กิจกรรม
- รายงานผลตอ กศจ./สพฐ./ผูที่
เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ไตรมาส 2, 3, 4
ไตรมาส 3, 4
(ภายใน 5 วันทําการ
หลังสิ้นสุด
แตละไตรมาส)

ผูใหขอมูล/ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
ผูที่ไดรับการแตงตั้ง

ไตรมาส 3, 4

กลุมนโยบายและแผน

ภายในเดือนกันยายน
2562

กลุมนโยบายและแผน

หมายเหตุ

ปฏิทินติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
1. ติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ
2. ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจา
ป/ตามนโยบายและกลยุทธ/กิจกรรมจาก
หนวยงานอื่น
- แบบติดตามที่กําหนด
- ผูรับผิดชอบกรอกขอมูล
- สงแบบรายงาน
3. รวบรวมขอมูล
- ผูร วบรวมแบบรายงาน
4. สรุปผล/รายงานผล
- รายงานสรุปกิจกรรมของโครงการ/งาน/
กิจกรรม
- รายงานผลตอ กศจ./สพฐ./ผูที่เกี่ยวของ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

