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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร  ก ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ แผนงบประมำณ และแผนปฏิบัติรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งจัดท ำนโยบำย แผนปฏิบัติรำชกำร และงบประมำณของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร รวมทั้งศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ และประสำนงำนตำมนโยบำยพิเศษ 
นโยบำยเร่งด่วน งำนกำรศึกษำ งำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและกำรกีฬำ กำรติดตำมประเมินผล  
และกำรรำยงำนผล และประสำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในกระทรวงและส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ดังนั้น ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป . จะต้องจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพ่ือเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักนโยบำย
และยุทธศำสตร์ สป. ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องของนโยบำย 
ด้ำนกำรศึกษำในทุกระดับ มีกำรน ำนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
แผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มำใช้เป็นกรอบแนวทำงและกลไกในกำรผลักดันกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
และบรรลุเป้ำหมำยเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจ โดยมีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่ำงชัดเจน  

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 
สำระส ำคัญ ประกอบด้วย บทน ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กำร ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ มำตรกำร 
แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ พร้อมทั้งได้ก ำหนดให้มีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง           
ทั้งนี้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  สป .                
มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ เพ่ือน ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
พันธกิจ  
 กำรจัดท ำพันธกิจของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. มีกำรก ำหนดโดยยึดถือบทบำท หน้ำที่           
ที่ครอบคลุมถึงภำระงำนที่ตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                     
และของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 

1. จัดท ำและพัฒนำนโยบำย ยุทธศำสตร์ และถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ  
2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนทำงวิชำกำร เพื่อกำรจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและสร้ำงเครือข่ำย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  

ค่ำนิยมองค์กร  SMART  
 S = Specialization หมำยถึง กำรท ำงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่เป็นควำมช ำนำญกำร  
หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงท่ีตรงกับลักษณะของงำนมำกเป็นพิเศษ พัฒนำตนเองให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 M = Morality หมำยถึง กำรท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภำค เป็นกลำง ไม่มีอคติ
และเลือกปฏิบัติ 
 A = Accountability หมำยถึง กำรท ำงำนด้วยควำมขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีควำมรับผิดชอบ 
เสียสละ มุ่งเน้นควำมถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ และยอมรับกำรตรวจสอบผลส ำเร็จของงำนอย่ำงเปิดเผย  
ทั้งในทำงบวกและทำงลบ 



(ข) 
 

 R = Relationship หมำยถึง กำรมีควำมร่วมมือร่วมใจกันท ำงำน มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
ยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีควำมสำมัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในกำรท ำงำน  รวมทั้งมีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้บริกำรผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ   
 T = Team and Technology หมำยถึง กำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับคน กำรสร้ำงทีมท ำงำน
อย่ำงเหมำะสม มุ่งเน้นประสิทธิภำพและควำมเป็นเลิศของผลงำน รวมถึงมุ่งเน้นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

ยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนำนโยบำย ยุทธศำสตร์ งบประมำณ กำรวิจัย และกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำน    
2. พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ กำรงบประมำณ กำรวิจัย กำรติดตำมประเมินผล 

และรำยงำน  
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์  
1. หน่วยงำนสำมำรถแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. ผลงำนทำงวิชำกำรสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร      

และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
3. บุคลำกรด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ งบประมำณ กำรวิจัย และกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล 

ของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
4. หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

มำตรกำร 
1. จัดท ำนโยบำย แผนยุทธศำสตร์  แผนปฏิบัติรำชกำร แผนงบประมำณ แผนเฉพำะด้ำน  

ของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
2. บูรณำกำรนโยบำย และยุทธศำสตร์ของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อน

ไปสู่กำรปฏิบัติ  
3. จัดท ำและพัฒนำรูปแบบ/วิธีกำร ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย

รัฐบำล และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  
4. เร่งพัฒนำขีดสมรรถนะบุคลำกร 
5. สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม ที่เอ้ือต่อกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6. เร่งพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
 
 
 
 
 

 



(ค) 
 

สรุปกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์ 1  พัฒนำนโยบำย ยุทธศำสตร์ งบประมำณ กำรวิจัย     
และกำรติดตำมประเมินผล   และกำรรำยงำนผล 

31 6,304,140 

ยุทธศำสตร์ 2 พัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์        
 งบประมำณ  กำรวิจัยและกำรติดตำมประเมินผล  
 และกำรรำยงำนผล 

17 5,635,960 

ยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 4 3,984,600 
รวม 52 15,924,700 

 
หมำยเหตุ   ยังไม่รวม     1. ค่ำใช้จ่ำยประจ ำ              จ ำนวน   1,821,400  บำท                
   2. ค่ำสำธำรณูปโภค                จ ำนวน       58,200  บำท 
   4. ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์    จ ำนวน     151,400  บำท 

 


