แผนการกำกับ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
นโยบายและกลยุทธ์ หรือกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6(7) กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ มาตรา 9(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กำหนด มาตรา 20 เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมายแผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน
แผนปฏิ บั ติ ต ิ ก ารประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา น่าน เขต 1 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และใช้เป็นเครื่องมือใน
การขับ เคลื่อ นนำนโยบายและจุ ดเน้ น ไปสู ่ก ารปฏิบั ติ การบริห ารงบประมาณ ตลอดจนการเบิกจ่ายตลอด
ปีงบประมาณให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1 จึงจัดทำแผนกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบั ติติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายและกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อให้ทราบผล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
จะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป
3. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางาน/โครงการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1
4. เพื่อให้งาน/โครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-2เป้าหมาย
1. ดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรม / งาน /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม / งาน /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการดำเนินงาน
1. พิจารณางาน /โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. จัดทำปฏิทินกำหนดภารกิจติดตาม ประเมินผลและรายงาน
3. แจ้งทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
4. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่กำหนด
5. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1
ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) รวม 4 ไตรมาส/ปี
ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562
ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563
ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563
ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563
ผู้รับผิดชอบ
งานติดตาม ประเมิน ผลและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1

-3ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่
กิจกรรมที่ดำเนินงาน
1. ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- แบบติดตามที่กำหนด
- ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูล
- ส่งแบบรายงาน

ระยะเวลา
ผู้ให้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 2,3 และ 4
ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ไตรมาส 2 ภายในวันที่
1 เมษายน 2563
- ไตรมาส 3 ภายในวันที่
1 กรกฎาคม 2563
- ไตรมาส 4 ภายในวันที่
1 ตุลาคม 2563

2.

รวบรวมข้อมูล
-ผู้รวบรวมแบบรายงาน

ไตรมาส 2,3 และ 4

3.

สรุปผล/รายงานผล
- รายงานสรุปกิจกรรมของโครงการ
- รายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มนโยบายและแผน
งานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม กลุ่มนโยบายและแผน
2563
งานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

