(ก)

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ส ำนั ก นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ สป. เป็ น หน่ ว ยงำนที่ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรจั ด ท ำนโยบำย ยุ ท ธศำสตร์
เป้ ำหมำยกำรให้ บ ริ กำร กำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ แผนงบประมำณ และแผนปฏิบัติรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งจัดทำนโยบำย แผนปฏิบัติรำชกำร และงบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร รวมทั้งศึกษำ วิเครำะห์ วิจั ย ส่ งเสริม สนับสนุน พัฒนำ และประสำนงำนตำมนโยบำยพิเศษ
นโยบำยเร่ งด่ ว น งำนกำรศึ กษำ งำนกำรศำสนำ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและกำรกีฬ ำ กำรติดตำมประเมิ นผล
และกำรรำยงำนผล และประสำนกำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนในกระทรวงและส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
ศึ ก ษำธิ ก ำร ดั ง นั้ น ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมภำรกิ จ ของส ำนั ก นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ สป . จะต้ อ งจั ด ท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี เพื่อเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สำนักนโยบำย
และยุ ท ธศำสตร์ สป. ได้ จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี โดยค ำนึ ง ถึ ง ควำมสอดคล้ อ งของนโยบำย
ด้ ำ นกำรศึ ก ษำในทุ ก ระดั บ มี ก ำรน ำนโยบำยของรั ฐ บำล นโยบำยของรั ฐ มนตรี ว่ ำ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
แผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มำใช้เป็น กรอบแนวทำงและกลไกในกำรผลักดันกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
และบรรลุเป้ำหมำยเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจ โดยมีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่ำงชัดเจน
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 ของส ำนั ก นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ สป.
สำระสำคัญ ประกอบด้วย บทนำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กำร ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ มำตรกำร
แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีกำรติดตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ แ ผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 ของส ำนั ก นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ สป.
มีสำระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ เพื่อนำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
พันธกิจ
กำรจั ดทำพันธกิจของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. มีกำรกำหนดโดยยึดถือบทบำท หน้ำที่
ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ภำระงำนที่ ต อบสนองต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
และของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
1. จัดทำและพัฒนำนโยบำย ยุทธศำสตร์ และถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ
2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนทำงวิชำกำร เพื่อกำรจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและสร้ำงเครือข่ำย เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
ค่ำนิยมองค์กร SMART
S = Specialization หมำยถึง กำรทำงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่เป็นควำมชำนำญกำร
หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่ตรงกับลักษณะของงำนมำกเป็นพิเศษ พัฒนำตนเองให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงสม่ำเสมอ
M = Morality หมำยถึง กำรทำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภำค เป็นกลำง ไม่มีอคติ
และเลือกปฏิบัติ
A = Accountability หมำยถึง กำรทำงำนด้วยควำมขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีควำมรับผิดชอบ
เสี ย สละ มุ่งเน้ น ควำมถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ และยอมรับกำรตรวจสอบผลส ำเร็จของงำนอย่ำงเปิดเผย
ทั้งในทำงบวกและทำงลบ

(ข)
R = Relationship หมำยถึง กำรมีควำมร่วมมือร่วมใจกันทำงำน มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ยอมรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีควำมสำมัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในกำรทำงำน รวมทั้งมีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้บริกำรผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ
T = Team and Technology หมำยถึง กำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับคน กำรสร้ำงทีมทำงำน
อย่ำงเหมำะสม มุ่งเน้นประสิทธิ ภำพและควำมเป็นเลิศของผลงำน รวมถึงมุ่งเน้นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม
ยุทธศำสตร์
1. พัฒนำนโยบำย ยุทธศำสตร์ งบประมำณ กำรวิจัย และกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำน
2. พัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ กำรงบประมำณ กำรวิจัย กำรติดตำมประเมินผล
และรำยงำน
3. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์
1. หน่วยงำนสำมำรถแปลงนโยบำย ยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
2. ผลงำนทำงวิช ำกำรสำมำรถนำไปใช้ในกำรบริ ห ำรและจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
และสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
3. บุคลำกรด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ งบประมำณ กำรวิจัย และกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล
ของกระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น
4. หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
มำตรกำร
1. จั ด ท ำนโยบำย แผนยุ ท ธศำสตร์ แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร แผนงบประมำณ แผนเฉพำะด้ ำ น
ของกระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
2. บูรณำกำรนโยบำย และยุทธศำสตร์ของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่กำรปฏิบัติ
3. จัดทำและพัฒนำรูปแบบ/วิธีกำร ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
รัฐบำล และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
4. เร่งพัฒนำขีดสมรรถนะบุคลำกร
5. สร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม ที่เอื้อต่อกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
และสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. เร่งพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

(ค)

สรุปกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
จำแนกตำมยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำนโยบำย ยุทธศำสตร์ งบประมำณ กำรวิจัย
และกำรติดตำมประเมินผล และกำรรำยงำนผล
ยุทธศำสตร์ 2 พัฒนำองค์ควำมรู้ ด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์
งบประมำณ กำรวิจัยและกำรติดตำมประเมินผล
และกำรรำยงำนผล
ยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
รวม
หมำยเหตุ ยังไม่รวม

1. ค่ำใช้จ่ำยประจำ
2. ค่ำสำธำรณูปโภค
4. ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน
โครงกำร
31

จำนวนงบประมำณ
(บำท)
6,304,140

17

5,635,960

4
52

3,984,600
15,924,700

จำนวน 1,821,400 บำท
จำนวน
58,200 บำท
จำนวน 151,400 บำท

