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ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.    2546 มาตรา 16 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบ 
ให้ส่วนราชการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ     4      ปี ของหน่วยงานทุกปีเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้แจ้งให้ส่วนราชการปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการ 4    ปี    ของส่วนราชการโดยเพ่ิมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้าง
ความโปร่งใส หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมที่มีผลกระทบ 
ต่อการด าเนินการของส่วนราชการ  

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยค านึ งถึ งความสอดคล้อง เชื่ อมโยงกับแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.    2559  
ของกระทรวงศึกษาธิการและของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลง 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ทั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้ประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประกอบด้วย บทน า วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมองค์การ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และได้ก าหนดให้มีการติดตาม
รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ฉบับนี้ 
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางและกลไกในการผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และขอขอบคุณ 
ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้  

 
 
 

     ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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