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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏบิัตแิละการตดิตามประเมินผล 

 
 
 
   การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราชไปสู่การปฏิบั ตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ีจะมุ่งผลักดันการด าเนินงานแผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีความเช่ือมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2558-
2564 นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา
ของภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และบริบทของพื้นท่ี ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อด าเนินการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติและบูรณาการแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561และให้การด าเนินงานโครงการส าคัญต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการระดมสรรพก าลัง ท้ังในด้านบุคลากรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษา ดังนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงก าหนดแนวทางส าคัญในการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 
 
 

 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  1.งบประมาณด าเนินงานในส่วนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  บริหารส านักงานตามบริบทของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ีการศึกษาและด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  
โดยมีกลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการ 
  2.งบประมาณด าเนินการในหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีได้รับ
ของหน่วยงานทางการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานทางการศึกษา 

   

 

 

 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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  เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี ้
  1.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพื่ อ เป็นกลไกส าคัญ ในการด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบั ติการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักท่ีจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน  
  2.ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความส าคัญในการ 
ใช้แผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกรอบการ
ด าเนินงานบริหารการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3.ผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สม่ าเสมอโดยสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติได้รับทราบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม
และสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของแต่ละหน่วยงานในระดับพืน้ท่ี 
  5.ก าหนดภารกิจความรับผิดชอบและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
  6.การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ควรมีการก าหนดทิศทางดังนี้ 
  6.1 ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 
  6.2 ทุกหน่วยงานพิจารณาใช้ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และน าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ี
ส าคัญในการประเมินผล  
  6.3 พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และการประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงาน ท้ังในด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาใน
การประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6.4 พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นรายไตร
มาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ส าหรับการทบทวน ก าหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อเหตุการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณและ
จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบการก ากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  6.5 ด าเนินการจัดให้มีการประชุมประสานแผน โดยมีการน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินงาน  
และการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดท าแผนในอนาคตให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 

แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผน 
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  1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ
การท างานแบบมี ส่ วนร่วม  ท่ี เอื้ อ ต่อการพัฒ นาความ คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์  การปฏิ บั ติ งาน ให้บ รร ลุ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
  2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
  3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ดังนั้นการน าแผนไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้
งานท่ีได้ก าหนดไว้ในแผน บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารควรมีกลวิธีในขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ การด าเนินการ  
ในด้านการเตรียมบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนด าเนินการมีการช้ีแจงให้ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน
ด าเนินการ มีการให้ค าแนะน า ปรึกษา มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงาน ตลอดจนการปรับปรุง แก้ไข
ทุกระยะของการปฏิบัติงาน 
 
 
 
  1.ส่ือสารทิศทางองค์กร ท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
และเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถึง 
  2.จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทอย่างชัดเจน 
  3.วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อก าหนดกลยุทธ์ 
และจัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
  4.ด าเนินงาน กิจกรรมตามปฏิทินตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด 
  5.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  4 ไตรมาส ๆ ละ 3 เดือน เพื่อให้การน าแผน 
สู่ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  6.สร้างกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสาธารณะ โดยจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
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ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
ไตรมาสท่ี 1 รายงานผลการด าเนินงาน เดือน (ตุลาคม    2560 - ธันวาคม  2560) 
ไตรมาสท่ี 2 รายงานผลการด าเนินงาน เดือน (มกราคม   2561 - มีนาคม  2561) 
ไตรมาสท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงาน เดือน (เมษายน   2561 - มิถุนายน 2561) 
ไตรมาสท่ี 4 รายงานผลการด าเนินงาน เดือน (กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561) 

 
   
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 


