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ส่วนที่ 4
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การจั ดทาแผนปฏิบั ติการประจาปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิ ต
การให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยงสอดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กาหนดแนวทางในการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานให้สอดคล้องกันทุกระดับนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกากั บ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานในการขับเคลื่ อนนโยบาย
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
1.2 เพื่อประเมินความก้าวหน้าของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.3 เพื่อนาผลที่ได้จากการกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมาปรับปรุงแผนงาน แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินงาน พร้อมทั้งให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนทั้งทรัพยากร
งบประมาณ ให้การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2. แนวทางการดาเนินงาน
การน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ หมายถึ ง การบริ ห ารแผนและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการวางแผนขึ้นอยู่กับการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้เป็นการนา
รายละเอียด และโครงการตามแผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 นากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ริ น ทร์ เขต 3 มาใช้ เ ป็ น ทิ ศ ทางหลั ก ส าหรั บ การพิ จ ารณาก าหนด
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เขตพัฒนาการศึกษา
ทั้ง 6 เขต เป็ น องค์กรประสาน ส่งเสริ มสนับสนุน การบริหารและการจัดการศึกษาของสถา นศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2.2 กาหนดนโยบาย
การพิจารณากาหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประจาปี จะต้องนากลยุทธ์ของ
หน่วยงานระดับที่สูงกว่ามาพิจารณา ได้แก่
2.2.1 นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
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2.2.2 แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) และแผนปฏิบัติการ
1 ปี ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.3 แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) และแผนปฏิบัติการ
1 ปี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เป้าหมายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
2.2.4 จัดทาและกาหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปี
2.2.5 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.2.6 จัดทาแผน แผนงาน/โครงการ ทั้งที่ใช้เงินงบประมาณและไม่ใช้เงินงบประมาณ
2.2.7 นาโครงการทั้งที่ใช้เงินงบประมาณ และไม่ใช้เงินงบประมาณ จัดทาแผนปฎิบัติการ

3. การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การบริหารจัดการ
การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การบริหารจัดการ หมายถึง การนาโครงการที่ปรากฏตามแผน
ปฏิบัติการประจาปี ไปสู่การบริหารจัดการโครงการ มีรูปแบบในการดาเนินงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ผู้เป็นเจ้าภาพนาเสนอโครงการ เสนอขออนุมัติจาก ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
3.2 นาโครงการไปบริการจัดการหลังจากที่ได้รับอนุมัติ จาก ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้เสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
3.3 ผู้เป็นผู้รับผิดชอบทารายงานสรุปผลการบริหารจัดการโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน
หลังจากบริหารจัดการโครงการเสร็จ และเสนอ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เพื่อให้รับทราบ
3.4 ผู้เป็นผู้รับผิดชอบส่งเอกสารให้กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์ เขต 3 เพื่อใช้สาหรับ
การสรุปและประเมินผลเมื่อสิน้ ปีงบประมาณ 1 ชุด
3.5 กลุ่มนโยบายและแผน จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี เพื่อให้สาธารณชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

4. ปัจจัยความสาเร็จ
4.1 ผู้ บ ริ หารการศึ กษาทุ กระดับ ให้ความส าคั ญในการบริห ารจัด การ โดยมุ่ง เน้นผลสั มฤทธิ์
ของงาน และการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
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4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ
4.3 เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4.4 บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล

5. การติดตามประเมินผล
หลังจากที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3/สถานศึกษา ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้ว จาเป็นต้องมี
การกากับติดตาม และประเมินผล เพื่อให้ทราบผล และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตาม และประเมินผลเพื่อ
5.1 มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็น ภาวะผู้นา มีคุณธรรม สังคมยกย่อง และให้การยอมรับ
มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม มีสานึกในความ
เป็นไทย รู้จักดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด
5.2 มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสังคม
ทางวิ ช าการโดยเน้ น คุ ณ ภาพระดั บ สากล และสามารถปลู ก ฝั ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ แ ก่ ผู้ เ รี ย น และ
ให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
5.3 มุ่ ง เน้ น การจั ด การศึ ก ษาที่ มี อิ ส ระ และคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
สร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การประเมินผล มีกระบวนการ ดังนี้
1. ทุกหน่ วยงานสร้ างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้า ง
เครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดยจัดทาเกณฑ์ชี้วัด
ความสาเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ให้เป็นรูปแบบ
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
3. มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ดาเนินการช้ากว่าที่กาหนด และตรวจสอบคุณภาพ
อย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และความต้องการของบริบทพื้นที่ โดยการดาเนินงานจักต้อง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง

