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ค าน า 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 มาตรา 9 บัญญัติ  
ให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ พร้อมทั้งส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. ก าหนด และในกรณีที่การปฏิบัติตามภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม 

 ในการนี้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ โดย
ชี้ให้เห็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 
“พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล” และเพ่ือให้
น าผลด าเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ประกอบการพิจารณาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และตอบสนองต่อนโยบายด้าน
การศึกษาในทุกระดับมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย บท
น า อ านาจหน้าที่ ค่านิยมองค์กร โครงสร้างภายในของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. สาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.มุ่งหวังเป้นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหากมี
ข้อผิดพลาดประการใดคณะจัดท าขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1  
 

1.1 อ านาจหน้าที่ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้  

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  

แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งจัดท านโยบาย แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณ
ของส านักงานปลัดกระทรวง 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจัดท าสถิติ ประมวลผลข้อมูล ดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา 
(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเงินกู้ยืมต่างประเทศ 
(ง) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วนงานการศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้ค าปรึกษา แนะน าวิชาการด้านการจัดการศึกษาการวางแผน

การงบประมาณ การติดตามประเมินผล การรายงานผลและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวงและ
ในส านักงานปลัดกระทรวงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ  

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 โครงสร้างภายในของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 

กลุ่มบริหำร 
และบริกำรทำง

วิชำกำร 

กลุ่มวิเครำะห์ 
งบประมำณ 

ศธ. 

กลุ่มยุทธศำสตร์ 
และแผน ศธ. 

กลุ่มติดตำม 
ประเมินผล 
และรำยงำน 

กลุ่มยุทธศำสตร์ 
และแผน สป. 

กลุ่มยุทธศำสตร์ 
กำรวิจัยและ

พัฒนำ 

กลุ่มพัฒนำ
นโยบำยเร่งด่วน 

กลุ่มแผนเฉพำะกิจ 
เฉพำะพื้นที่ 

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
นโยบำยและยุทธศำสตร์ 

 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

กลุ่มวิเครำะห์ 
งบประมำณ 

สป. 



1.3 ค่านิยมองค์กร   
 

ค่านิยมองค์กร  SMART 
 

 
 

 
 S = Specialization หมายถึง การท างานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นความช านาญการหรือ
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉพ า ะท า งที่ ต ร ง กั บ ลั ก ษ ณ ะข อง ง า น ม าก เ ป็ น พิ เ ศ ษ  พั ฒ นา ต น เ อ ง ใ ห้ เ ท่ า ทั น 
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
 M =  Morality หมายถึง การท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาค เป็นกลาง ไม่มีอคติ
และเลือกปฏิบัติ 
 A =  Accountability  หมายถึง การท างานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และยอมรับการตรวจสอบผลส าเร็จของงานอย่างเปิดเผย ทั้งใน
ทางบวกและทางลบ 
 R =   Relationship     หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจกันท างาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการท างาน  รวมทั้งมีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ   
 T = Team and Technology หมายถึง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีมท างาน
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
 

S

Specialization

M 

Morality

A  

Accountability

R 

Relationship

T

Team and 
Technology



1.4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

ส า นั กน โยบ ายและยุ ท ธศ าสตร์  สป .  ได้ จั ด ท า แผนปฏิ บั ติ ร า ช กา รประจ า ปี ง บประมาณ  
พ.ศ.  2559 โดยค านึ งถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ มีการน านโยบาย  
ของรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบแนวทางและ
กลไกในการผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ โดยมีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในทุกระดับ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิ ภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  
 การจัดท าพันธกิจของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. มีการก าหนดโดยยึดถือบทบาท หน้าที่ 
ที่ครอบคลุมถึงภาระงานที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                     และ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. จัดท าและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
2. ศึกษา  วิ เ คราะห์  วิ จั ย  ส่ ง เสริ มและสนับสนุนทางวิ ชาการ  เ พ่ือการจัดท าข้อ เสนอแนะ 

เชิงนโยบาย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

ค่านิยมองค์กร  SMART  
 S = Specialization หมายถึง การท างานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ เป็นความช านาญการ  
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สม่ าเสมอ 
 M = Morality หมายถึง การท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาค เป็นกลาง ไม่มีอคติและ
เลือกปฏิบัติ 
 A = Accountability หมายถึง การท างานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ เสียสละ 
มุ่ ง เน้ นความถู กต้อ งตามกฎ  ระ เบี ยบ  และยอมรับการตรวจสอบผลส า เร็ จของงานอย่ าง เปิ ด เผย  
ทั้งในทางบวกและทางลบ 
 R = Relationship หมายถึ ง  การมี ความร่ ว มมื อร่ วม ใจกันท า งาน  มี ความสั ม พันธ์ที่ ดี ต่ อกัน  
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการท างาน  รวมทั้งมีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ   



 T = Team and Technology หมายถึง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีมท างานอย่าง
เหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการติดตามประเมินผลและการรายงาน    
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การติดตามประเมินผล  

และรายงาน  
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์  
1. หน่วยงานสามารถแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผลงานทางวิชาการสามารถน าไปใช้ในการบริหา รและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ       

และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. บุคลากรด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการติดตามประเมินผลและรายงานผล  

ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
1. จัดท านโยบาย แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติ ร าชการ  แผนงบประมาณ แผนเฉพาะด้ าน  

ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
2. บูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การ

ปฏิบัติ  
3. จัดท าและพัฒนารูปแบบ/วิธีการ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
4. เร่งพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร 
5. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่เอ้ือต่อการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์  งบประมาณ การวิจัย และการติดตามประเมินผล 
และการรายงาน    
 



 การด าเนินงานด้านการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการติดตาม
ประเมินผลและการรายงาน เป็นการด าเนินงานของหน่วยงานที่ในแต่ละเรื่องต้องมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ 

   ด้านการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ หน่วยงานต้องศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือที่จะ
ก าหนดเป็นประเด็น จุดเน้นของการด าเนินงานในแต่ละปี 

   ด้านงบประมาณ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมต้นทุนโครงการ ตลอดจนแผนงานตั้งแต่ใน
ระดับโครงการจนถึงการบริหารจัดการ ที่ต้องด าเนินการตองสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ และใช้เป็นเครื่องมือของ
ฝ่ายบริหาร ท าให้มีประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินเนื่องจากเป็นแผนงานที่แสดงออกในลักษณะเชิงปริมาณ
จะท่ีเกิดข้ึนในเวลาที่ก าหนด 

   ด้านการวิจัย  เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพ่ือน า
ความรู้ความจริงที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ในการที่จะด าเนินงาน โครงการ 
ตองสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ เป็นการแสวงหาความรู้ หรือ
ความจริงเพื่อน าไปประยุกต์หรือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

   ด้านการติดตามประเมินผลและการรายงาน เป็นการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานการตามแผนงาน โครงการ และจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
การใช้ทรัพยากร งบประมาณ ในโครงการกับผลผลิต ของโครงการร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน  การติดตามผลเป็นเครื่องมือในช่วงการปฏิบัติงานของโครงการของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
การส่งมอบปัจจัยการผลิต ก าหนดการท างาน การผลิตผลผลิตและการด าเนินงานต่าง ๆ ได้ด าเนินงานไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
  ในการนี้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินแผน 
โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 

  1. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) 
 

  2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ จัดประชุมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือให้หน่วยงานงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทั้งภายในและ
ภายนอก และน ามาก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และภัยคุกคาม (SWOT) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน ามาสู่
การก าหนดสาระส าคัญของแผนฯ ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลัก (Extreme Goals) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
รายยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
  3. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ  



  4. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  5. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ระยะ (พ.ศ. 2559-2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(แผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 
 

  6. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะเลขานุการหน่วยงานเจ้าภาพหลักของแผนบูรณา
การการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง ร่วมกันพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการ  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน การประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม ทั้งนี้ แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับงบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น 8,239.7522 ล้านบาท  
 

  7. ประเทศไทยน าโดยรัฐบาลได้มีการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาแล้ว  2 ฉบับ ซึ่งฉบับที่ 2 
ได้หมดวาระลงไปแล้ว เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557 - 2561) ขึ้น ได้น ากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาใช้ในการเรียนรู้เรื่องสิทธิ
มนุษยชนร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมคิด ร่วมจัดท าแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพ้ืนที่ และพัฒนาต่อยอดสู่แผนสิทธิ
มนุษยชนระดับชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการทางการศึกษา มีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิของประชาชน เพ่ือให้มีโอกาสในการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียมตามสิทธิ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 
2559 เสนอกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รายงานให้รัฐบาลทราบต่อไป แต่ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านการศึกษาไม่เพียงพอ และข้อมูลไม่ได้ 
มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึง 
 

  8. การจัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่มีทิศทางชัดเจนและมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานในสังกัด และส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง ของ สป. และร่วมกันจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จากการประชุมท าให้หน่วยงานใน



สังกัดน าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แปลงไปสู่
การปฏิบัติ เป็นแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน และมีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการศึ กษาของส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ  ฉบับที่  12  (พ .ศ .2559 -2564)  
เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน 
 

  9. เมื่อวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2558 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. โดยกลุ่มแผนและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 – 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ณ โรงเรียนริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  ส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 70 คน 
 

  10. การจัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ 
อาคารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการ การประชุมนี้ท าให้บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 80 คน 
 

  11. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
และเกาะแก่ง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560) และปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้น ายุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ชายแดนไทยที่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ได้แก่ ชายแดน ไทย - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา , ชายแดนไทย- สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, ชายแดนไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา, ชายแดนไทย - มาเลเซีย รวมทั้งพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะ
แก่ง จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและใน
พ้ืนที่เป้าหมาย ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ้ื นที่ ช ายแดน ชายฝั่ งทะเลและเกาะแก่ง  (พ .ศ .  2559 -2564)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้องค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง 



(พ.ศ. 2559-2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้เป็นกรอบจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
  กิจกรรมที่ 2การก าหนดกรอบและสร้างเครื่องมือการศึกษาวิจัย การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งเพ่ือประชุมหารือองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานก ากับประเด็น
ยุทธศาสตร์ฯ (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการชายแดนทหาร กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมก าหนดกรอบ และ
ประเด็นการก ากับ ติดตามและประเมินผลการการสร้างเครื่องมือการติดตามประเมินผล และประสานหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ 
  กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเลและเกาะแก่ง (พ.ศ. 2559-2564)ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในพ้ืนที่ โดยมีการลงพ้ืนที่ในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ส านักงานศึกษาธิการภาค๗จังหวัดภูเก็ต กระบี่ 
ครั้งที่ ๒ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๙จังหวัดตราด และ ครั้งที่ ๓ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จังหวัดเชียงราย 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง (พ.ศ. 2559-2564) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  กิจกรรมที่ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งเพ่ือจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯโดยมีการรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ น าไปปรับปรุงการด าเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง (พ.ศ. 2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  กิจกรรมที่ 5 การจัดท าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านการศึกษาราย
จังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ท าให้เข้าใจสถานการณ์ความเหลื่อมล้ า
ด้านการศึกษาของประชากรในแต่ละจังหวัดชายแดน  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ยังสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและงบประมาณทางการศึกษาเพ่ือปรับปรุงให้ระดับการศึกษาของ
ประชากรในแต่ละพ้ืนที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น และเป็นข้อมูลสนับสนุนการท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 
และสามารถน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

  12. ในทุกๆปีงบประมาณ ทุกหน่วยราชการจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการขึ้น เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางและกลไกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของ
ปีงบประมาณนั้นๆ ในการนี้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จึงได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการ



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการจัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนฯ 
ของส านักนโยบายและยุทธสาสตร์ สป. ในครั้งนี้ ส่งผลให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ใช้อย่างเป็นทางการ ท าให้สะดวกต่อการด าเนินงานต่างๆ รวมทั้งการจัดท าตัวชี้วัดขององค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

  13. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 รับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงของชาติ  (พ.ศ.2556-2560) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินงาน พร้อมทั้งจัดท าแผนงานและแผนงบประมาณรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว 
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการด าเนินการ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ผนึกก าลัง 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน 2) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
มั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี และ 3) ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ด้านความมั่นคง ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท ากลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบ 
สู่ประชาคมอาเซียน โดยในปีงบประมาณนี้ได้จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนไทยที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.2555-2559 ซ่ึงผลการด าเนินงานเป็นการศึกษากล
ยุทธ์ของสถานศึกษาที่สามารถน าไปสู่การจัดท าแผนงาน และแผนงบประมาณของสถานศึกษาชายขอบที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน และความร่วมมือการด าเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงาน 
ในพ้ืนที ่
  14. โครงการเสริมสร้างศักยภาพศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ในระดับภูมิภาคและพ้ืนที่  
 

  15. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มอบอ านาจการบริหารงบประมาณ 
รวมทั้งมอบความรับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายให้กับหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมากขึ้น   
เพ่ือเป็นหลักประกันให้การด าเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และในแต่ละปี
รัฐบาลจะก าหนดแนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่แต่ละส่วนราชการต้องจัดท า
ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 อีกทั้งรัฐบาลยังต้องควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ประหยัด คุ้มค่า และเป็นประโยชน์
ต่อราชการให้มากที่สุด ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผลการเบิกจ่ายส่วนใหญ่ใกล้เคียงและมีผล  
การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ และได้มีการติดตามเร่งรัดเป็นระยะ ๆ แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องผลการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุนที่ผ่านมาในแต่ละปีงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผน ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยเฉพาะในเรื่อง
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงจ าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้
จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเป็นหลั กประกัน 



ให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้งบประมาณเป็นไปตามกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สนองนโยบายรัฐบาลและ  
การพัฒนาประเทศให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

  16. การพิจารณารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีควำมส ำคัญเนื่องจำก 
เป็นภำรกิจและพันธกิจของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของรัฐบำล ที่มุ่งให้กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีของกระทรวงศึกษำธิกำร และของทุกส่วนรำชกำร รวมทั้งหน่วยงำนในก ำกับฯ และองค์กำรมหำชนในสังกัด 
สอดคล้องและตอบสนองกับภำรกิจของหน่วยงำน  แผนกำรบริหำรรำชกำร-แผ่นดิน ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด และส ำนักงบประมำณในฐำนะรัฐบำล ได้เสนอเป็นมติ
คณะรัฐมนตรีไว้ในขั้นตอนปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ให้รองนำยกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้ำ
สังกัดมอบนโยบำยให้กระทรวง ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ เพ่ือพิจำรณำจัดท ำรำยละเอียดและวงเงินค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี รวมทั้งกำรเสนอกรอบวงเงินค ำขอที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย เสนอ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมเห็นชอบไปยังส ำนักงบประมำณกระทรวงศึกษำธิกำรได้กรอบวงเงินค ำ
ของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงศึกษำธิกำร เสนอรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พิจำรณำเห็นชอบและส่งส ำนักงบประมำณตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงศึกษำธิกำร บรรลุผลส ำเร็จ 
ตำมวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ประชำชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในสังกัด อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  
 

  17. การจัดท าเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ มีความส าคัญเนื่องจากเป็นภารกิจ  
และพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นข้อก าหนดในการเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เสนอเป็น
มติคณะรัฐมนตรี ก าหนดไว้ในขั้นตอนปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก าหนดให้จัดท าเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะท าให้การจัดท ารายละเอียดวงเงินค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณที่จะ
จัดสรรสนองตอบต่อภารกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติปฏิบัติราชการประจ าปี 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ น าไปสู่ผู้เรียนและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้ด าเนินการประชุมการจัดท าเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส าหรับใช้ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ  และใช้เป็นแนวทางการจัดท าเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกัน และน าไปสู่การจัดท าเป้าหมาย ตัวชี้วัดในการจัดท าค าของบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

  18. กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้
ยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) 
มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ และมีการด าเนินการเพ่ือให้สอดรับดังกล่าว   ส า นั ก น โ ย บ า ย



และยุทธศาสตร์ สป. ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาแนวโน้มการจัดงบประมาณให้แก่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์แนวโน้มการจัดงบประมาณให้แก่ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข แนวทางการพัฒนา และตัวอย่างความส าเร็จในการด าเนินงานระหว่าง
ผู้เข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เป็นแนวทางการจัดงบประมาณใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ของกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด     
 

  19. ด้วยส านักงบประมาณได้ก าหนดให้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการด าเนินงานของส่วนราชการให้มี
ลักษณะเป็นการบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ รวมทั้ง ต้องจัดท า
งบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  
ได้ก าหนดให้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท างบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สป. จึงได้จัดประชุมการจัดท างบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่
ผู้จัดท าแผนและงบประมาณให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการของการจัดการงบประมาณ และ
จัดท าข้อมูลรายละเอียดค าของบประมาณ (รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น รายจ่ายตามภาระ - ผูกพัน  
(สัญญา+มาตรา 23) รายจ่ายรักษางานเดิม และรายจ่ายเพ่ิมเป้าหมายใหม่) การจัดท าประมาณการรายได้ 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  กำรด ำเนินงำนจัดประชุมระหว่ำงวันที่ 25-27 พฤศจิกำยน 2558 ณ โรงแรมอลิซำเบธ เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร ผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่จัดท ำแผนและงบประมำณ สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 85 คน เบิกจ่ำยงบประมำณจำกแผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ผลผลิตนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน จ ำนวน 321,367 บำท  จำกกำร
ด ำเนินงำนมีผลให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีข้อมูลรำยละเอียดกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ นโยบำยของ
รัฐบำล และภำรกิจของหน่วยงำน  ผลกำรด ำเนินงำนโดยสังเขป ดังนี้ กรอบวงเงินค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 61,701,219,700 บำท เพ่ิมขึ้นจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 จ ำนวน 8,652,810,600 บำท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.31 กรอบวงเงินค ำของบประมำณ 
จ ำนวนทั้งสิ้น 61,701,219,700 บำท หำกจ ำแนกตำมแผนงำนได้ดังนี้ (1) แผนงำนบุคลำกร จ ำนวน 7,033,775,400 
บำท (2) แผนงำนพ้ืนฐำน จ ำนวน 47,233,383,100 บำท และ (3) แผนงำนยุทธศำสตร์ (งบบูรณำกำร) จ ำนวน 
7,434,061,200 บำท หำกจ ำแนกกรอบวงเงินค ำของบประมำณตำมแผนงำนยุทธศำสตร์มีควำมสอดคล้องกับ



งบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ จ ำนวน 8 เรื่อง ดังนี้ (1) กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ 
จ ำนวน 19,693,600 บำท (2) กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 1,104,745,700 บำท 
(3) กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด จ ำนวน 26,400,000 บำท (4) กำรส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำ จ ำนวน 41,587,300 บำท (5) กำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย จ ำนวน 22,272,000 บำท (6) 
กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย จ ำนวน 4,692,321,800 บำท (7) กำรยกระดับ-คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต จ ำนวน 1,524,561,800 บำท และ (8) กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จ ำนวน 
2,479,0000 บำท 

 กรอบวงเงินค ำของบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนทั้ งสิ้ น 
61,701,219,700 บำท จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำยได้ดังนี้ งบบุคลำกร จ ำนวน 6,716,179,100 บำท งบด ำเนินงำน 
จ ำนวน 3,058,568,100 บำท งบลงทุน จ ำนวน 1,295,746,600 บำท งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 48,347,423,000 
บำท และงบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 2,283,302,900 บำท   จำกกำรด ำเนินงำน พบว่ำ หลำยหน่วยงำนแจ้งควำม
ประสงค์ขอเพ่ิมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ซึ่งไม่สำมำรถเพ่ิมได้เนื่องจำกงบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด ผู้เข้ำร่วมประชุม
บำงส่วนไม่ได้รับผิดชอบงำนด้ำนงบประมำณโดยตรง มีผลให้กำรจัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณของหน่วยงำน
ต้องจัดส่งในภำยหลัง กำรจ ำแนกรำยกำรงบประมำณไม่ถูกต้องตำมหลักกำรจ ำแนก และหน่วยงำนที่ประสงค์ขอ
ครุภัณฑ์ รำยกำร   สิงก่อสร้ำง หรือรำยกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนหรือสิ่งก่อสร้ำง ยังขำดควำมพร้อมในส่วนของ
ใบเสนอรำคำ หรือแบบรูปรำยกำร เป็นต้น 

20. โครงการประชุมปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11  
(พ.ศ.2555-2559) 
21. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนรายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ในรอบ 6 เดือน 
22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

  23. ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่มีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและมีอัตราการเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่ า ได้เข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา ปีละ 480 ทุน  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  
48 พรรษา ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา และสามเณรได้รับทุนตามโครงการฯ 10 รุ่น จ านวน 4,800 รูป/คน 
อยู่ ในสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีและความส านึกในพระกรุณาธิคุณ  
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะผู้ประสานงานหลัก 
ได้น านักเรียน นักศึกษาและสามเณรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รวมทั้งผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จ านวน 174 คน และพระสงฆ์ สามเณร จ านวน 26 รูป เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือกราบบังคมทูลถวายรายงานการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี และรับพระราโชวาทเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีให้มีประสิทธิภาพ



และประสิทธิ ผลยิ่ งขึ้ น  ตลอดจนสร้ างขวัญและก าลั ง ใจ ให้ กับนั ก เ รี ยน  นั กศึ กษาและสามเณรทุน  
 ให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป  โดยในการติดตามได้มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) นักศึกษาอยู่ไม่
ครบตามจ านวน (2) นักศึกษาทุนบางสถาบันขาดการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ จากอาจารย์ (3) นักศึกษาทุนบาง
สถาบันไม่รู้จักกันและขาดการท ากิจกรรมร่วมกันภายในสถาบัน (4) การคัดเลือกผู้รับทุนต้องพิจารณาบริบท
ครอบครัวว่าสามารถผลักดันให้ผู้รับทุน ศึกษาต่อจนจบ ป.ตรี (5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา ผู้ดูแล และผู้รับทุน เข้าใจความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
อย่างต่อเนื่อง และ (6) ควรมีระบบการติดตามดูแลผู้รับทุนเป็นรายบุคคล 
 

  24. การจัดท ายุทธศาสตร์และจุดเน้นการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(พ.ศ.2560 - 2564) สืบเนื่องจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผล
ข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปีว่า หน่วยงานภาครัฐระดับ
กรมหรือเทียบเท่า ต้องจัดท าแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการวิจัยของหน่วยงาน 
จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์และจุดเน้นการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560 - 2564)  ส าหรับ
เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าข้อเสนอการวิจัย (พ.ศ. 2560 - 2564)  ให้กับหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการวิจัยโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
 

  25. การจัดท าข้อเสนอการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในด้าน การจัดท า
ข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัย รวมถึงการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 
(NRMS) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ได้รับงบประมาณ รวมถึงทราบระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัย และการใช้ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  ซึ่งน าไปสู่การได้รับสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย และขับเคลื่อน
งานวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้ส่งข้อเสนอการวิจัย จ านวน 15 โครงการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
การวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และผู้บริหารระดับสูงของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ซึ่งได้ส่งข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวไปยังส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือพิจารณาและประเมินผลประกอบการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การติดตามประเมินผล
และรายงาน 
  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การติดตามประเมินผล
และรายงานผล เป็นการเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานโดยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากผู้รู้



หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่  และเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้รับ
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆที่เก่ียวข้องได ้
  ในการนี้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินแผน 
โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

  1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดขึ้นเพ่ือฝึกอบรมบุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการวางแผน ซึ่งมีส่วนส าคัญในการด าเนินงาน
ด้านการวางแผนการศึกษาทั้งในระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน มุ่งเน้นบุคลากรผู้ที่บรรจุใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยได้รับ
การอบรมหลักสูตรการวางแผน ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีการวางแผนการศึกษาที่ส าคัญและ
ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะและประสบการณ์ในกระบวนการวางแผน สามารถวางแผนพัฒนาการศึกษาในเชิงบูรณาการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนฯ จ านวนทั้งสิ้น ๓๖ คน เป็นบุคลากรจากส่วนราชการหลักและหน่วยงานใน
ก ากับ ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงาน-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ-อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันส่งเสริม-การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. การฝึกอบรมครั้งนี้
ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีเนื้อหาหลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักการแนวคิดและกระบวนทัศน์
ใหม่ของการวางแผนด้านการศึกษา ๒) การเตรียมแผนด้านการศึกษา ๓) เทคนิคและเครื่องมือการวางแผนด้าน
การศึกษา และ ๔) การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ แนวคิด กระบวนทัศน์ใหม่ ของการวางแผนด้านการศึกษา และได้ฝึกการน าเสนอผลงาน ฝึกการปฏิบัติงาน
กลุ่มเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแก้ไขผลงานรวมทั้งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และสามารถน าไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนได้  
 

  2. การจะพัฒนางบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องให้การพัฒนา
บุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับด้านงบประมาณและการศึกษาวิจั ยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางบประมาณของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการจัดท างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ โดยฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ รวมถึงเทคนิควิธีการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
และเกิดการเรียนรู้ เป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น เพ่ือน าไปพัฒนาการด าเนินงานงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามภารกิจ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่กล่าวไว้ ๑. ผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมและเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน สามารถน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการ แนวคิด ที่ได้รับ 
รวมถึงการศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ ไปพัฒนาการด าเนินงานงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกันในระดับกระทรวง รวมทั้ง  



ในระดับนโยบายจากส่วนกลาง เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางที่
ประสานร่วมมือในการพัฒนางบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ๓.น าผลจากการ
ฝึกอบรมและเรียนรู้โดยการศึกษาดูงาน สรุปและรายงานเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ สามารถน าไปสู่การ
พัฒนาการด าเนินงานงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้การจัดการงบประมาณ
ของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
การศึกษาและประชาชนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการของรัฐ 
 

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวางแผน การจัดท างบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน ตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  4. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย ได้ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและความตระหนักในแนวคิดบทบาทหญิงชายให้กับข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งผสมผสานแนวคิดเรื่องบทบาทหญิงชายในการท างานด้านการศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคจ านวน 25 คน โดยมีวิทยากรจากองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัย  
ให้ความรู้ผ่านการบรรยายและการท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
      

  5. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงด้านนโยบายตามทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งในขณะนี้ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเตรียมนักวางแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากองค์กรเป็นหน่วยงานในการจัดท า วิเคราะห์ วางแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจากนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี โดยมีการพัฒนาทักษะการเตรียมข้อมูลการ
น าเสนอและการสื่อสารด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับบุคลากรในสังกัด  
จ านวน 25 คน ประกอบด้วยกิจกรรม พัฒนา เติมเต็มทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนในงานราชการ งานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การศึกษา และการฝึกปฏิบัติจริงในการประชุมระดับนานาชาติ การน าเสนอผลงานในการประชุมและ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Study) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปฏิรูปด้านการศึกษากับภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ และเพ่ือพัฒนาทักษะการ
น าเสนอข้อมูล ถ่ายทอดและสื่อสารในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างองค์กร และผลการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อเวทีสาธารณะประชาคมอาเซียนและเวทีอื่น ๆ ได้อย่างมืออาชีพ  
 

  6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จัดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
งานวิจัยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย รวมถึง
เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย ซึ่งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์งานวิจัยที่จัดขึ้น จะน าไปสู่การพัฒนางานวิจัย อีกทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยของ



ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพรวมทั้งสร้างสัมพันธ์
อันดีระหว่างนักวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  7. การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยตามหลักวิชาการ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย และสามารถพัฒนาโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ รวมทั้งให้นักวิจัย
ได้ฝึกปฏิบัติการก าหนดหัวข้อเรื่องวิจัย และเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งผู้เข้ารับ
การอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มี
ประสบการณ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและกระตุ้นให้เกิดการท างานด้านการวิจัยของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่าน facebook และช่องทางอ่ืนๆ ให้กับบุคลากรในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาที่ได้รับอบรมได้อีกด้วย  เป็นการ
สร้างเครือข่ายและกระตุ้นให้เกิดการท างานด้านการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  8.  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  สป.  ร่ วมกับชมรมข้าราชการและครูอาวุ โสของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายและได้รับการสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้จัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสามารถน าไปเป็นแนวทางและกลไกในการผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่อง “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา” ผู้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ได้รับความรู้และแนวคิดในการพัฒนางาน 
ด้านการศึกษา และได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 

  9. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ และภาระงานที่จะต้อง
ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น บุคลากรของส านโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  
จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย  
และการติดตามประเมินผลและรายงานผล รวมทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้าง ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ไปเสมอ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม การคิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาความรู้ 
เพ่ิมพูนทักษะ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดความคิดในการท างานรองรับการท างานยุคใหม่ในบริบทต่างๆ  
เพ่ือพัฒนาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีบุคลากรของส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานจ านวน 53 คน ซึ่งบุคลากรที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้และมุมมองที่ได้รับ มาช่วยในการปฏิบัติงานส่งผลให้การท างานในด้านต่างๆ  
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 



  10. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับตลาดแรงงานในด้านต่าง ๆ ได้ทุกสาขา และในโอกาสที่
กระทรวงศึกษาธิการจะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๔ ปี ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. เห็นสมควรให้จัดการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ”  เ พ่ือเผยแพร่แนวคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ และเพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการศึกษาไทย 
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา มีผู้เข้าร่วม จ านวน    คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารจากองค์กรหลัก และหน่วยงานในก ากับ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 -18 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางจากทุกสังกัด จากการเสวนาทางวิชาการดังกล่าว ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบแนวคิดและทิศทางการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสามารถ
น ามาเผยแพร่แนวคิดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคตได ้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ซึ่งรู้จักกันในนาม 
“Good Governance” นั้น เป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน   โดย “หลักธรรมา- 
ภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” นั้น ประกอบด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่  หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness), หลักประสิทธิผล (Effectiveness), หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money), 
หลักความเสมอภาค (Equity), หลักมุ่ ง เน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented), หลักการตรวจสอบได้ / 
มีภาระรับผิดชอบ (Accountability), หลักเปิดเผย/โปร่ง ใส (Transparency), หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization), หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of Law) 
  ในการนี้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินแผน 
โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

  1. จากอดีตจนถึงปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด ด้วย
เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี และเป็นสถาบันที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนชาวไทย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  
จึงจัดให้มีโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยจัดให้มีการ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน และจัดการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของนักเรียน/นักศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา/ปวช. ที่มีอายุไม่เกิน 
19 ปี เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี และเป็นการยกย่องพระเกียรติคุณใน
ด้านการส่งเสริมการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้มีการจัดโครงการใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่ง
การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน าบุคลากรส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จ านวน 60 
คน ศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มูลนิธิชัย



พัฒนา เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยอดอยากยากจนมาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีตามพระราชด าริการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
 

  2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นส านักที่มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น บุคลากรของส านักจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือที่จะสามารถรองรับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งต้องมีจิตส านึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ด้วย ในการนี้ 
จึงสมควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการที่สอดคล้องตามภารกิจของส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. ดังนี้ 
  - กิจกรรมเสวนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 50 ปี ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
 ในเดือนพฤษภาคม ของทุกปีถือเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ภายใต้สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
ครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี จึงได้มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในแก่บุคลากรของ
ส านัก ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มุมมองเข้าสู่ 5 ทศวรรษที่ 2 กับการวางแผน” โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 75 คน ใน
งานมีการจัดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามภาระหน้าที่ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และการสัมมนา
วิชาการ แลกเปลี่ยนมุมมองกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอดีตข้าราชการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผน 
และการปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานจนเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นผู้ เข้าร่วมจะสามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ และทัศนคติในมุมมองใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งๆ ขึ้นไป  
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.     
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้ให้เห็นความส าคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการกระตุ้นข้าราชการ และบุคลากรให้เกิด
ความตระหนัก ปลูกจิตส านึกถึงการเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมพลังต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่นสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน สร้างค่านิยมขององค์กรแห่งความสุข และการท างาน
ร่วมกัน โดยน าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จ านวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  โดยร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ธรรมะกับการเสริมสร้าง
ความสามัคคีในองค์กร” “การสร้างจิตส านึกในองค์กร” และ “การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตระหนักในหน้าที่ของตน 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความสามัคคีในองค์กรและมีจิตส านึกที่ดีต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ 
 

 


