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คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ได้จัดทำแผนกำรกำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำน (นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบกำรกำกับและติดตำมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ที่สะท้อนควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำนอันเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในกำรบริหำรงำนที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดผลในทำงปฏิบัติได้ในทุก
ระบบ และใช้เป็นยุทธศำสตร์ที่สำคัญสำหรับผู้บริหำรในกำรตัดสินใจในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
แผนกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำน (นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ แบ่งเป็น ๓ ส่วนสำคัญ
คือ (๑) แนวทำงกำรกำกับ และติดตำมกำรดำเนิน งำน (๒) โครงสร้ำงและกรอบกำรกำกับ และติดตำมผลกำร
ดำเนินงำน (๓) แบบรำยงำนติดตำมประเมินผล และภำคผนวก
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่กำรศึกษำประถมศึก ษำยะลำ เขต ๑ หวังเป็น อย่ำงยิ่งว่ำ แผนกำรกำกั บ
ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำน (นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือกำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนที่สำคัญให้ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบใช้เป็น
แนวทำงในกำรกำกับและติดตำม สำมำรถติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดต่อไป
กลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 แนวทางการกากับและติดตามการดาเนินงาน
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
เป้าหมายการกากับ ติดตามและประเมินผล
วิธีดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
การรายงานผลการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ส่วนที่ 2 โครงสร้างและกรอบการกากับและติดตามผลการดาเนินงาน
โครงสร้างกรอบการกากับและติดตาม (Flowchart)
กรอบการกากับและติดตามผล
คาชี้แจง
ส่วนที่ 3 แบบรายงานติดตามและประเมินผล
แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ (แบบ ตป.1)
แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ (แบบ ตป.2)
แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ ตป.3)
แบบรายงานการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ (แบบ ตป.4)
ภาคผนวก
- คาสั่ง สพป.ยล.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2562 และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่ 13/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
- คาสั่ง สพป.ยล.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกากับ ติดตาม และ ประเมินผลการดาเนินงาน
(นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม) ประจาปีงบประมาณ 2562 ที่ 14/2562
ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
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ส่วนที่ 1 แนวทางการกากับและติดตามการดาเนินงาน

2

แผนกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำน
(นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ควำมเป็นมำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร มี ภ ำรกิ จ หลั ก ในกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน และสนองกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย
ศูน ย์ป ระสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และนโยบำยจังหวัด ยะลำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมตัวชี้วัด ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ , แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) , แผนพัฒนำกำรศึกษำชำติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนำยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ๒๐ ปี
กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงำน กลุ่มงำน สถำนศึกษำ และบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้
เป็ นเครื่องมือในกำรขับ เคลื่อนภำรกิจ ตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ดังนั้น
เพื่อกำรดำเนินงำนสอดคล้องตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ศูนย์ประสำนงำนและบริ หำรกำรศึกษำ
จั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน และจังหวัด ยะลำจนบรรลุ ผ ลส ำเร็ จ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำยะลำ เขต ๑ จึ งจั ด ท ำแผนกำรก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ผล
กำรดำเนินงำน (นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒) ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ เพื่อให้ ผู้รับผิ ดชอบนโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรมของกลุ่มงำนใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงเป็น
ระบบและปฏิบัติตำมแผนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อกำกับ ติดตำม และรวบรวมผลกำรปฏิบั ติงำน (นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
๒. เพื่ อ ให้ ท รำบผลกำรด ำเนิ น งำน ปั ญ หำและอุ ป สรรคในกำรปฏิ บั ติ ง ำนต่ ำ งๆ ซึ่ ง จะน ำไปสู่ ก ำรปรั บ
แผนปฏิบัติกำรและพัฒนำงำนให้เหมำะสมและเกิดประโยชน์แก่รำชกำร
๓. เพื่อให้งำนนโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
เขต ๑ บรรลุอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๔. เพื่อนำข้อมูลดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
๕. เพื่ อ น ำข้ อ มู ล เป็ น แนวทำงในกำรพั ฒ นำงำนและกำรบริห ำรจั ด กำรของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ และสถำนศึกษำในสังกัด
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เป้ำหมำยกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผล
๑. กำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ จำนวน ๔ ครั้ง ในรำยไตรมำสที่ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔
๒. กำรก ำกั บ และติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำน (นโยบำยรั ฐ บำล นโยบำยกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร นโยบำย
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน และโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรที่สนองนโยบำยหน่วยงำนต้นสังกัด) ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ จำนวน ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลำคม ๒๕๖๑ - มีนำคม ๒๕๖๒ และ
ระยะที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษำยน ๒๕๖๒ - กันยำยน ๒๕๖๒)
๓. กำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ ตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด เดือนละ ๒ ครั้ง (๑ – ๑๕ ของเดือน และ ๑๖ –
สิ้นเดือน)
๔. กำรสรุปรำยงำนผลตำมกิจกรรม / งำน / โครงกำร หลังสิ้นสุดปีงบประมำณ ๒๕๖๒
๕. กำรลงพื้น ที่ ติดตำมผลกำรดำเนิ น งำน (นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
วิธีดำเนินกำร
๑. ศึกษำวิเครำะห์จัดทำข้อมูลกระบวนกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรคในจำกกำร
กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๖๑
๒. แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำน ( นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรรม)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
๓. ศึกษำวิเครำะห์รำยละเอียดกรอบแนวทำง จุดเน้น มำตรกำรและกำรตรวจรำชกำร
 นโยบำยรัฐบำล
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 นโยบำยศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 นโยบำยจังหวัดยะลำ
 โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
 พิ จ ำรณำแผนกำรติ ด ตำมของผู้ ต รวจรำชกำรส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร จำกกำหนดกำรตรวจรำชกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ที่ผ่ำนมำ
 พิจำรณำ/ศึกษำรำยละเอียดกำรติดตำมของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ เพื่อรองรับกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินเป็นระยะๆ โดยกำรวิเครำะห์แนวโน้มและควำมน่ำจะเป็นในกำรรำยงำน
เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนบังคับบัญชำในระดับจังหวัดที่จัดตั้งใหม่
๔. ประชุมคณะทำงำนดำเนินกำรกำหนดร่ำงแผนกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำน
 กำหนดร่ำงกรอบแนวทำงกำรกำกับติดตำม และประเมินผล
 กำหนดร่ำงรูปเครื่องมือ/แบบติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
 กำหนดร่ำงปฏิทินภำรกิจกำกับ ติดตำม และประเมินผล
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๕. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่ น กรองร่ ำงแผนกำรกำกับ ติ ดตำมและประเมิ น ผลกำรดำเนิ น งำน (นโยบำย
แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนกำรกำกับ
ติดตำมและประเมิน ผลกำรดำเนินงำน (นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ สู่กำรปฏิบัติ
๖. ประชุ มคณะกรรมกำรกลั่ น กรองร่ ำงแผนกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนิน งำน (นโยบำย
แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เพื่อพิจำรณำเห็นชอบกำรดำเนินงำน
๗. เสนอผู้ บริห ำรสำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ รับทรำบและดำเนินกำรใช้งำน
แผนกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน (นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒
๘. ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน (นโยบำย แผนงำน
โครงกำร กิจ กรรม) ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๒ สู่ กำรปฏิบั ติ และผู้ รับ ผิ ดชอบนโยบำย แผนงำน
โครงกำร กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
เขต ๑ เพื่อรับทรำบแนวทำงกำรดำเนินกำร พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแบบรำยงำนตำมรอบ
ระยะเวลำที่กำหนด
๙. งำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล กลุ่มนโยบำยและแผน ดำเนินกำรเก็บรวบรวมผลกำรติดตำมงำน
ตำมเป้ำหมำย และปฏิทินที่กำหนด
๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจเยี่ย มศูน ย์เครือข่ำยและสถำนศึกษำเพื่ อติดตำมและสรุปผลกำรดำเนินงำน
(นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ดำเนินกำรออกติดตำมศูนย์เครือข่ำยทั้ง ๑๓ ศูนย์เครือข่ำย ตำมปฏิทินที่
กำหนด พร้อมประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำน
๑๑. งำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน กลุ่มนโยบำยและแผน ดำเนินกำรสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
จัดทำฉบับร่ำง เสนอผู้บริหำร และจัดพิมพ์รูปเล่ม
ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ( ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ )
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
๑. รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๒ ของส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ , คณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมิน ผล และผู้ บริห ำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ และ
เผยแพร่ให้สถำนศึกษำในสังกัด
๒. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (กำรดำเนินกำร
คณะกรรมกำรติดตำม สพฐ. และ สพก. จชต. ตำมยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ที่พัฒนำกำรศึกษำชำยแดนภำคใต้
, ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้)
๓. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔. รำยงำนผล กำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยรั ฐ บำล กระทรวงศึ ก ษ ำธิ ก ำร ต่ อ ผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร เขตตรวจรำชกำรที่ ๘ ผ่ำนสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๘ สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดยะลำ และศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศปบ.จชต.)
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๕. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลแบบบูรณำกำร ต่อผู้ตรวจรำชสำนักนำยกรัฐมนตรี ประจำ
เขตตรวจรำชกำรที่ ๘ ผ่ำนสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๘ , ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (ศปบ.จชต.) , สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ และสำนักงำนจังหวัดยะลำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวรอฮำนี กำจิ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘8-0176097
งำนติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
กลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
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ส่วนที่ 2 โครงสร้างและกรอบการกากับและติดตามผลการดาเนินงาน
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โครงสร้ำงกำรกำกับและติดตำกำรดำเนินงำนโครงกำร (Flowchart)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
แผนการกากับและติดตามการดาเนินงานโครงการฯ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วิเคราะห์/กาหนดกรอบกากับและแนวทางติดตาม

โครงการ/กิจกรรมสาคัญ
ตามนโยบาย

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กากับและติดตาม
ความก้าวหน้าและ
รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
รายไตรมาส

ข้อสั่งการ
โครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

วิเคราะห์
ประมวลผล

ปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติการ ปีถัดไป

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ปรับปรุงพัฒนาแผนกากับฯ ในปีถัดไป

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๒/
รายงานผลการตรวจราชการ
รายงานผลไปยัง
ศปบ.จชต.
เดือนละ ๒ ครั้ง

รายงานผลไปยัง
สตผ.สพฐ.
รอบที่ ๑ (๖ เดือน
และรอบที่ ๒
(๑๒ เดือน)

รายงานผลไปยัง
สพก.จชต.สพฐ.
(โครงการพื้นที่
พิเศษ จชต.)
ระยะ ๖ , ๙ , ๑๒
เดือน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รายงานผลไปยัง
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

รอบที่ ๑ (๖ เดือน
และรอบที่ ๒
(๑๒ เดือน)

รายงานผลไปยัง
สนง.จว.ยล. ตาม
นโยบายผู้ตรวจ
ราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี รอบที่
๑ (๖ เดือน และรอบที่
๒ (๑๒ เดือน)

กรอบกำรกำกับและติดตำม

๑

ทุกวันที่ ๕ ของ
เดือน

กิจกรรมติดตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผู้รำยงำน : กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
แบบรำย : แบบรำยงำน ตป.๓

๒

ไตรมำส ๒,๓,๔
(ภำยใน ๕ วันทำกำร
หลังสิ้นสุดแต่ละ
ไตรมำส)

กิจกรรมกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

ผู้รำยงำน : ผู้รับผิดชอบโครงกำร/งำน/กิจกรรม
แบบรำย : แบบรำยงำน ตป.๑ /ตป.๒

๓

กิจกรรมกำกับและติดตำมกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ (กำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์/
กลยุทธ์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)

ระยะที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก
(ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒ และ
ระยะที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง
(เม.ย.๖๒-ก.ย.๖๒)

ผู้รำยงำน : ผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมกลยุทธ์ สพฐ. /ศปบ.จชต.
แบบรำย : แบบรำยงำน สตผ. และ ศปบ.จชต. กำหนด

๔

กิจกรรมกำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในเขตพัฒนำเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนและศูนย์ประสำนงำนและ
บริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ผู้รำยงำน : ผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมกลยุทธ์ /ยุทธศำสตร์
แบบรำย : แบบรำยงำน สพก.จชต และ ศปบ.จชต. กำหนด

รอบ ๖ เดือนแรก
รอบ ๙ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน
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๕

กิจกรรมติดตำมกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรตำม
นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร

ระยะที่ ๑ รอบ ๖ เดือนแรก
(ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒ และ
ระยะที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง
(เม.ย.๖๒-ก.ย.๖๒)

ผู้รำยงำน : กลุ่มงำนที่รับผิดชอบโครงกำรตำมนโยบำย
แบบรำย : แบบรำยงำนตำมที่ ศปบ.จชต.ศธ.ภ.๘/ศธ.จ.ยล.
และ สนง.จว.ยล กำหนด

๖

กิจกรรมวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรประจำเขตตรวจรำชกำรที่ ๘ และผู้ตรวจรำชกำร
สำนักนำยกรัฐมนตรี เขตตรวจรำชกำรที่ ๘ จำกแบบติดตำม
แต่ละรำยกำร

ไตรมำส ๒,๓,๔

ผู้รำยงำน : ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน
แบบรำย : -

๗

กิจกรรมสรุปภำพรวม/รำยงำนผล ของโครงกำรและกิจกรรม
- รำยงำนผลต่อ ผอ.สพป.ยล.๑ /ผู้เกี่ยวข้อง
- รำยงำนผลต่อ กศจ.ยล./กตปน.

ไตรมำส ๒,๓,๔

ผู้รำยงำน : ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน
แบบรำย : -

๘

กิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร/งำน/กิจกรรมด้ำนกำร
ใช้งบประมำณผลสัมฤทธิข์ องโครงกำรในภำพรวมผลผลิต/
ผลลัพธ์ ประโยชน์ของแผนทีไ่ ด้รับสรุปประเด็นปัญหำ/แนวทำง
แก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ผู้รำยงำน : ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน
แบบรำย : -

เดือน ตุลำคม ๒๕๖๒
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๙

กิจกรรมนำเสนอสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวง
ศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน และแผนปฏิบัติ
เดือนตุลำคม ๒๕๖๒
กำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ต่อคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี

ผู้รำยงำน : ผู้รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน
แบบรำย : -

๑๐

กิจกรรมจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒
- เสนอต่อ สพฐ.
- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ตุลำคม ๒๕๖๑ มีนำคม ๒๕๖๒

ผู้รำยงำน : กลุ่มนโยบำยและแผนและคณะทำงำนจัดทำรำยงำน
ประจำปี
แบบรำย : -

ข้อสั่งกำรพิเศษ

*

กิจกรรมติดตำมกำรดำเนินงำนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
เดือนละครั้ง
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
(ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน)
- โครงกำรตำมนโยบำย/กิจกรรมสำคัญ
ผู้รำยงำน : ผู้รับผิดชอบนโยบำย/กิจกรรมสำคัญ
แบบรำย : แบบรำยงำน ศปบ.จชต. กำหนด

11
คำชี้แจง
สำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรกำกับและ
ติดตำมกำรดำเนินงำน (ตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑) โดยดำเนินกำรวำงระบบแผนกำรกำกับฯ ดังกล่ำว
ในเว็ปไซด์ สพป.ยล.๑ และมีสัญลักษณ์
(http://www.yala1.go.th/web/index.php/component/dpcalendar/calendar#year=2018&month=6&day=25&view=month)

แนวทำงกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบนโยบำย/โครงกำร ประกอบด้วย
๑. สพป.ยล.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับ เคลื่ อนฯ ประจำปี งบประมำณ ๒๕๖๑ ประกอบด้ว ย ผู้ บ ริห ำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรกลุ่มทุกกลุ่ม ดำเนินกำรขับเคลื่อนและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนเป็นระยะตำมปฏิทินติดตำม
๒. กำรกำหนดรำยละเอียดในปฏิทินติดตำม
 สัญลักษณ์สีดำ หมำยถึง รำยละเอียดแผนกำรกำกับและติดตำมฯ โครงสร้ำงกำรติดตำม กรอบกำร
ติดตำม คำชี้แจ้ง และแบบรำยงำนต่ำงๆ (วำงไว้ในปฏิทิน เดือน ตุลำคม ๒๕๖๐)
 สัญลักษณ์สีม่วง หมำยถึง ภำระงำนโครงกำรและรำยงำนผลระยะต่ำงๆ ต่อหน่วยงำนต้นสังกัดของ
กลุ่มนโยบำยและแผน
 สั ญ ลั ก ษณ์ สี ส้ ม หมำยถึง ภำระงำนโครงกำรและกำรเบิ กจ่ำยงบประมำณระยะต่ำงๆ ของกลุ่ ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ต้องรำยงำนผลให้กลุ่มนโยบำยและแผน
 สัญ ลักษณ์ สีเขีย วเข้ม หมำยถึง ภำระงำนโครงกำรของกลุ่ มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำต้องรำยงำนให้กลุ่มนโยบำยและแผน
 สัญลักษณ์สีน้ำเงิน หมำยถึง ภำระงำนโครงกำรของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำต้องรำยงำนให้กลุ่ม
นโยบำยและแผน
 สัญลักษณ์สีฟ้ำ หมำยถึง ภำระงำนโครงกำรของกลุ่มอำนวยกำรต้องรำยงำนให้กลุ่ม
นโยบำย
และแผน
 สั ญ ลั ก ษณ์ สี ช มพู หมำยถึ ง ภำระงำนโครงกำรของกลุ่ ม บริ ห ำรงำนบุ ค คลต้ อ งรำยงำนให้ ก ลุ่ ม
นโยบำยและแผน
 สัญลักษณ์สีแดง หมำยถึง ภำระงำนโครงกำรของศูนย์อิสลำมศึกษำต้องรำยงำนให้กลุ่ม
นโยบำย
และแผน
 สัญลักษณ์สีเทำ หมำยถึง ภำระงำนโครงกำรของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรต้องรำยงำนให้กลุ่มนโยบำยและแผน
 สัญลักษณ์สีเขียว หมำยถึง ภำระงำนนโยบำย/โครงกำร/กำรรำยงำนผลต่ำงๆ ที่กลุ่มงำนผู้รับผิ ดชอบ
ดำเนินกำรรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนฯ เรียบร้อยแล้ว
๓. กลุ่มนโยบำยและแผน จะดำเนินกำรเสนอผู้บริหำรเพื่อลงนำมในบันทึกแจ้งเป็นระยะๆ ให้ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร (รำยไตรมำส) หำกมีรำชกำรเร่งด่วนจะมีบันทึกแจ้งเพิ่มเติมเป็นรำยกรณี
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ส่วนที่ 3 แบบรายงานติดตามและประเมินผล
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑

แบบ ตป.๑

๑. ชื่อโครงกำร............................................................................................................................................................
๒. สนองกลยุทธ์/จุดเน้น.............................................................................................................................................
๓. วัตถุประสงค์ (จำกโครงกำร)
๓.๑ ......................................................................................................................... .............................................
๓.๒ ......................................................................................................................................................................
๓.๓ ......................................................................................................................... .............................................
๔. เป้ำหมำย (จำกโครงกำร)
๔.๑ ......................................................................................................................... .............................................
๔.๒ .............................................................................................................................................. ........................
๔.๓ ......................................................................................................................................................................
๕. แนวทำงกำรดำเนินงำน (ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/สรุปรำยงำนผล)
๕.๑ ......................................................................................................................... ............................................
๕.๒ ......................................................................................................................... ............................................
๕.๓ .....................................................................................................................................................................
๖. งบประมำณดำเนินกำร
๖.๑ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก......................................................... จำนวน....................................บำท
๖.๒ งบประมำณสนับสนุนเพิ่มเติมจำก................................................... จำนวน....................................บำท
๖.๓ งบประมำณที่ สพป. เป็นผู้ดำเนินกำร
จำนวน....................................บำท
๖.๔ งบประมำณที่จัดสรรให้โรงเรียนดำเนินกำร
จำนวน....................................บำท
๖.๕ งบประมำณที่เบิกจ่ำยจริง
จำนวน....................................บำท
๖.๖ งบประมำณคงเหลือ
จำนวน.....................................บำท
๗. ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำนที่เป็นควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยโครงกำร
๗.๑ เชิงปริมำณ
(ปริมำณจริงที่ดำเนินโครงกำร (เป็นจำนวน ใครกี่คน สถำนศึกษำกี่แห่ง เป็นต้น))
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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๗.๒ เชิงคุณภำพ
(ผลจำกกำรดำเนินกิจกรรมเป็นควำมเรียง หรือ เป็นข้อๆ )
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .......................................
...............................................................................................................................................................................
๗.๓ ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice)
๗.๓.๑ ชื่อผลงำน..............................................................................................................................................
๗.๓.๒ กิจกรรม/วิธีกำร/ขั้นตอนสำคัญ
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .......................................
...............................................................................................................................................................................
๘. สภำพปัญหำ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๘.๑ สภำพปัญหำ/อุปสรรค
๑).....................................................................................................................................................................
๒).....................................................................................................................................................................
๓)................................................................................................................................................................. ....
๘.๒ ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข
๑)....................................................................................................................................................................
๒)....................................................................................................................................................................
๓)............................................................................................................................................. .......................
๙. กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ
..........................................................................................................................................................
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม
............................................................................................................................. ............................
๑๑. เอกสำรประกอบรำยงำน
๑๑.๑ สำเนำโครงกำร/แผนปฏิบัติงำน/ปฏิทินดำเนินงำน
๑๑.๒ สำเนำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
๑๑.๓ ตำรำงกำหนดกำรจัดกิจกรรม/หลักสูตรกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ
๑๑.๔ รำยชื่อกลุ่มเป้ำหมำยของกิจกรรม/โครงกำร
๑๑.๕ ภำพถ่ำยผลกำรดำเนินงำน บันทึกไฟล์ภำพลงแผ่น CD
๑๑.๖ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ..............................................................ผู้รำยงำน
(.............................................................)
ตำแหน่ง.........................................................................
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ลงชื่อ..............................................................ผอ. กลุ่ม
(.............................................................)
ตำแหน่ง.........................................................................
ลงชื่อ..............................................................รอง ผอ.สพป.ยล.๑
(.............................................................)
ตำแหน่ง.........................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผอ.สพป.ยล.๑
(.............................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
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แบบ ตป.2

ที่

โครงการ

ได้รับ

แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการตามแผนการกากับและติดตามฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระยะไตรมาสที…่ ………. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
งบประมาณ
เป้าหมายทีไ่ ด้รับจาก
กิจกรรมทีด่ าเนินการ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ (ผล)
เบิกจ่าย
แผนใช้เงิน
คงเหลือ

สรุปงบประมาณ

ลงชื่อ........................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(....................................................)
ตาแหน่ง...............................

ลงชื่อ........................................................ผูร้ ับรองรายงาน
(....................................................)
ตาแหน่ง..................................

ปัญหา
อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
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แบบ ตป. ๓

แบบติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี ๒๕๖๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ (แผนปฏิบัติกำร/นอกแผนปฏิบัติกำร)
ข้อมูล ณ วันที่.............................................
ที่
โครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณที่ได้รับ เบิกจ่ำย
คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
เจ้ำหน้ำที่
(..................................................)
..........................................
4

แบบ ตป.๔
แบบรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ ..................
ประจำเดือน ................................. พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน(เฉพำะโครงกำร/กิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์)
ปัญหำอุปสรรค
ที่
โครงกำร/นโยบำยสำคัญ
ยุทธศำสตร์ที่
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ
๑
เชิงปริมำณ
ปัญหำอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เชิงคุณภำพ
๒
เชิงปริมำณ
ปัญหำอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
เชิงคุณภำพ
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อสั่งกำรเฉพำะของหน่วยงำน(นโยบำยของนำยกรัฐมนตรี,รมช,ศธ)
ปัญหำอุปสรรค
ที่
โครงกำร/นโยบำยสำคัญ
ยุทธศำสตร์ที่
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ
๑
เชิงปริมำณ
ปัญหำอุปสรรค
เชิงคุณภำพ

๒

เชิงปริมำณ
เชิงคุณภำพ

ลงชื่อ........................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(....................................................)
ตาแหน่ง...............................

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ
ปัญหำอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

ลงชื่อ........................................................ผูร้ ับรองรายงาน
(....................................................)
ตาแหน่ง..................................
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ภำคผนวก
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ที่ ๑๓ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ และจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ 2561
***************
ตำมที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ มีนโยบำยที่จะพัฒนำระบบกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนให้รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภำพ และได้มำตรฐำน สำมำรถนำไปปฏิบัติได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม
เพื่อให้กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณตำมนโยบำยรัฐบำล นโยบำย
กระทรวงศึ ก ษำธิก ำร นโยบำยส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ศู น ย์ ป ระสำนงำนและบริห ำร
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และแผนปฏิบัติกำรประจำปี ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำประถมศึกษำยะลำ
เขต ๑ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ ๒๕๖๒
และจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ 2561 ดังนี้
๑. คณะที่ปรึกษำ
๑.๑ นายวิสุทธิ์ ชูมัง
ผอ.สพป.ยล.2 ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง ผอ.สพป.ยล.1
๑.๒ นายบุญส่ง แววทองคา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
๒. คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงแผนกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
และจั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน ประจ ำปี งบประมำณ 2561 มีห น้ำที่ ระดมควำมคิ ดเห็ น วิเครำะห์
กระบวนกำรติดตำม วิเครำะห์โครงสร้ำงกำรติดตำม จัดทำปฏิทินกำรติดตำม และจัดทำร่ำงแผนกำรกำกับ ติดตำม
และประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำน ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๒ และจั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน ประจำปี
งบประมำณ 2561 จัดทำรูปเล่ม ประกอบด้วย
๒.๑ นำงพัชรียำ ปรีดำงกูร
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำงสำวสุนันทำ ยี่สุ่น
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๒.๓ นำงระวิวรรณ ธรรมสะโร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำร
๒.๔ นำงอังคณำ เด่นปรีชำวงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำร
๒.๕ นำงขวัญสุดำ เบ็ญมูฮัมมัด เจ้ำพนักงำนธุรกำร
กรรมกำร

/... ๒.๖ นำงสำวกำระตี
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-๒๒.๖ นำงสำวกำระตี พึ่งสยม
๒.๗ นำงสุกัญญำ นำชัยเวียง

พนักงำนรำชกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร

๒.๘ นำงสำวรอฮำนี กำจิ

พนักงำนรำชกำร

๒.๙ นำยภำคภูมิ อินทรสกุล

พนักงำนรำชกำร

กรรมกำร
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้บุ คลำกรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ อุตสำหะและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นที่ตั้ง เพื่อให้บรรลุควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำรทุกประกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
(นายวิสุทธิ์ ชูมัง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ที่ ๑๔ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำน
(นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
***************************
ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรกำกับ
และติดตำมผลกำรดำเนิน งำนให้รวดเร็ว ถูกต้อง มีม ำตรฐำนและมีคุณ ภำพ สำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม รองรับกำรดำเนินกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนได้ทันต่อระยะเวลำที่กำหนด จึงดำเนินกำรจัดทำแผนกำร
กำกับ ติดตำมและประเมิน ผลกำรดำเนิ น งำน (นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
เพื่อ ให้ แผนกำรกำกับ ติด ตำมและประเมิ นผลกำรด ำเนิ นงำน (นโยบำย แผนงำน โครงกำร
กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ของสำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ เป็นไปอย่ำง
มีป ระสิ ท ธิภ ำพ จึ งได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่ อนแผนกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนิ นงำน
(นโยบำย แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. นำยวิสุทธิ์ ชูมัง

ผอ.สพป.ยล.๒ ปฏิบัติรำชกำรใน
ตำแหน่ง ผอ.สพป.ยล.๑
๒. นำยบุญส่ง แววทองคำ ผอ.รร.บ้ำนนิบงพัฒนำ
๓. นำงพัชรียำ ปรีดำงกูร ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
๔. นำงพรรณี ปำนทอง
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
๕. นำงสุกันยำ บำรุงหนูไหม ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๖. นำงวัลลภำ นัครำเรือง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
๗. นำงพวงนิตย์ วิชญรักษ์ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๘. นำงวรรณฤดี สัตยำทิตย์ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์
๙. นำงสุมำลี พลรักษ์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและ
บุลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๐. นำยอครัญญ บำกำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

/... ๑๑. นำงฐิตินำฏ
-๒-
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๑๑. นำงฐิตินำฏ เชื้อทอง
๑๒. นำงสิรินญำ ศรีทอง
๑๓. น.ส.คอปือเซำะ ลำโฮยำ
๑๔. นำยดลเล๊ำะ หมัดอำด้ำ
๑๕. น.ส.สำรีป๊ะ โต๊ะแว
๑๖. นำงสุภำวดี สุขวิชัย
๑๗. นำงมำรีแย หะยีลำเต๊ะ
๑๘. นำงสุกัญญำ นำชัยเวียง
๑๙. นำงสำวรอฮำนี กำจิ
๒๐. นำยภำคภูมิ อินทรสกุล

เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนรำชกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

โดยให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้ำที่ ควบคุม กำกับ และติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึ กษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนปฏิบัติกำรประจำปี ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ให้ดำเนินกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส สำมำรถรำยงำนผลกำรดำเนินงำนได้ตำมระยะเวลำที่กำหนดให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำรทุกประกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายวิสุทธิ์ ชูมัง)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ปฏิบัติราชการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

