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(ก) 
 

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 

 



ค ำน ำ 
 

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 

 
 
 
 
 
 

  



สำรบัญ 
 

หน้ำ 
บทสรุปผู้บริหำร 

สรุปการจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์      ก 
ค าน า 
สารบัญ 

ส่วนที่ 1           1 
1.1 บทน า          2 
1.2 อ านาจหน้าที่         4 
1.3 โครงสร้างภายในของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.     5 

ส่วนที่ 2              6 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 7 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย    7 
    และการติดตามประเมินผลและการรายงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ   8 
    การวิจัย การติดตามประเมินผลและรายงานผล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล     9 
ส่วนที่ 3             11 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    12 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน์         12 
 พันธกิจ             12 
 ประเด็นยุทธศาสตร์            12 
 เป้าประสงค์          12 
 กลยุทธ์           13 

ส่วนที่ 4           14 
4.1 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   15 

ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
 วิสัยทัศน์         15 
 พันธกิจ          15 
 ค่านิยมองค์กร         15 
 ยุทธศาสตร์           16 
 เป้าประสงค์              16 
 มาตรการ         16 

4.2  แผนผังความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   17 
       ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
      และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  



หน้ำ 
ส่วนที่ 5             18 

5.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาน  พ.ศ. 2559     19 
  ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
5.2  สรุปงบประมาณจ าแนกรายกลุ่ม       20 
5.3  โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    21 

 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย   30 
   และการติดตามประเมินผล   และการรายงานผล 

 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาองค์ความรู้ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ   37 
    การวิจัยและการติดตามประเมินผลและการรายงานผล 

 ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   41 
ส่วนที่ 6            42 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   43 
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

ภำคผนวก           59 
 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0208/3990 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558  

 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
  ค าสั่งส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ที่ 19/2558  

เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 


