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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 
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 โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารส่วนราชการและการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการนี้ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป          
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ   
ของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ   
การตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ และเนื่องจาก  
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้การก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้เกิด 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546   หมวด 3 ได้ก าหนดบทบัญญัติการบริหารราชการ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ดังนี้ 

มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา 

และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเรจจของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน   
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม 

มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก
งบประมาณ   ร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเหจนชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผลผูกพัน
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนั้น 

มาตรา 14 ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 ให้จัดท าเป็นแผนสี่ปี โดยน า
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ       
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ส่วนราชการ 
หรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้
ระยะเวลาการด าเนินการและการติดตามประเมินผล 

1.1 บทน ำ 
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มาตรา 15 เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนนิติบัญญัติ  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
กฎหมายที่จะต้องจัดให้มีขึ้นใหม่หรือกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม      หรือยกเลิกให้สอดคล้องกับ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการแผนนิติบัญญัตินั้น            
เมื่อคณะรัฐมนตรีเหจนชอบ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
แล้วให้มีผลผูกพันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นในกรณีที่ เหจนสมควร   ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าแผนนิติบัญญัติเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกจได้ 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี       โดยให้ระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเหจนชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเหจนชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว   ให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเรจจในแต่ละภารกิจ   ตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว   

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเหจนชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะหน่วยงานระดับส านักภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดด้ าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.                         2559 โดยอาศัยความร่วมมือ   
จากบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน เพ่ือทีจ่ะช่วยกันระดมความคิดเหจน ข้อเสนอแนะ ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.                  2559 ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางและกลไกในการผลักดันการปฏิบัติงาน       
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
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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 และ
งบประมาณของส 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 การรายงานผลและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวง
และในส านักงานปลัดกระทรวงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ  

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

  

1.2 อ ำนำจหน้ำที่  
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โครงสร้ำงภำยในของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 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 โครงสร้ำงภำยในของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

โดยค านึงถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ มีการน านโยบายของรัฐบาล นโยบาย  
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบแนวทางและกลไก 
ในการผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และได้มี  
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการ/นโยบายของผู้บริหาร โดยสรุป 
ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนโยบำย ยุทธศำสตร์ งบประมำณ กำรวิจัย และกำรติดตำมประเมินผล 
และกำรรำยงำน ได้จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่มีทิศทางและเป้าหมายในการ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า  
และมั่นคง สามารถอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 1 ปี (พ.ศ. 2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน) ตามที่นายกรัฐมนตรีได้
แถลงการณ์นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.                 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดตามปฏิทินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.               2559 
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดท าเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2559 การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนด้านความมั่นคงของประเทศ โดยการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง พ .ศ.2559   –   2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ 
ทางการศึกษาระดับภูมิภาค ระดับประเทศอาเซียนในการเข้าถึงการศึกษาของเดจก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่
ชายแดน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์การผนึกก าลังเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกัน
ของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน การจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3   (พ.ศ.2557-2561) การจัดท ากลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ปี 2558 การชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558      ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.         2559     ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (แผนขอเงิน) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานและเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
การจัดท าข้อเสนอการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   2558 โดยมีแผนงาน/โครงการ จ านวน          50                  โครงการ  
ซ่ึงแต่ละกลุ่มงานสามารถน าแผนดังกล่าวไปด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
  

ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 
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ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1    ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป . ได้จัดท านโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดการศึกษา          
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือขององค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่    11   นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และนโยบาย /จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
ซ่ึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.    2558    ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ผลการด าเนินงานสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผน
พัฒนาการศึกษา รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเสนอผู้บริหารระดับสูงเป็นข้อมูลในการวางแผน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป 

ยุทธศำสตร์ที่  2   พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์  กำรงบประมำณ กำรวิจัย  
กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล ได้ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนประเดจนยุทธศาสตร์การพัฒนา     
องค์ความรู้ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การติดตามประเมินผลและรายงานผล  
โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญ เช่น การประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาการศึกษา            
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2558 การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในภารกิจด้านการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์และกรอบแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. 2558    –    2562  
การติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558  
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  

นอกจากนี้ ได้มีการการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการ
ติ ดตามประ เมิ นผลและรายง านผลการด า เนิ น งานของส านั ก ง านปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ กา ร                      
และกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศักยภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
ทั้ งด้ านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะด้ าน ดั งนี้  การ พั ฒนาด้านการวางแผนการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้มีการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยประกอบด้วย  
4 กลุ่มวิชาการ 1) กระบวนการทบทวนและก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Review and Strategic : 
Formulation) 2) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Translation of strategy to Implementation)  
3) การจัดการความรู้และระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ (Knowledge Management and Information 
Management System) และ 4) การก ากับติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Monitoring 
and Evaluation) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.    2558         การพัฒนาด้านการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา 
และแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงศึกษาธิการ และการพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการที่สอดคล้องตามภารกิจของส านักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ เช่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้
หน่วยงานบรรลุเป้าประสงค์ คือ เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอันจะ
ก่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กร ที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2556 โดยได้ด าเนินการ ดังนี้  การสัมมนา                
ทางวิชาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เรื่อง “การปฏิรูป
ห้องเรียน ปรับเปลี่ยนคุณภาพ”  การบ ารุงรักษาฐานข้อมูลโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเดจจพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเดจจพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมา รี  พร้ อมทั้ ง เผยแพร่พระเกี ยรติคุณในด้ านการพัฒนาการศึ กษา เ พ่ือน ามา 
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมการให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี
ธรรมในสังคม และเพ่ือส่งเสริมให้เดจกๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราว พระราชกรณียกิจ
ของสมเดจจพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  กิจกรรมประกอบด้วย  
การจัดนิทรรศการ  การประกวดเรียงความ  การประกวดวาดภาพ  การประกวดร้อยกรอง  การประกวด  
เล่าเรื่อง และการประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากผู้บริหาร
การศึกษา/สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต  
และนักศึกษา ทั่วประเทศ  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/นโยบำยผู้บริหำร 
 พล เ รื อ เ อ ก  ณ ร งค์   พิ พั ฒนา ศั ย  ไ ด้ ม อบน โ ยบา ยกา ร พัฒ นากา รศึ ก ษ า ใ นภ า พร ว ม 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นโยบายทั่วไป 5 ประการ นโยบายเฉพาะ 7 ประการ และนโยบาย
เร่งด่วน 10 ประการ (ด าเนินการให้เหจนผลภายใน 3 เดือน) และนโยบายเฉพาะ 7 ประการ (ด าเนินการ 
ให้เหจนผลภายใน 1 ปี) ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป .         
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

จัดเสวนำทำงวิชำกำร เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ สู่กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงยั่งยืน  
เ ม่ือ วันที่  1 เมษำยน 2558 ณ หอประชุมคุรุสภำ   ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมอภิปราย 
และให้ความเหจน รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ของสังคม   

กำรจัดกิจกรรมกำรแสดงผลงำน “มิติใหม่กำรศึกษำ เดินหน้ำประเทศไทย” ในวันที่ 21    –   22 
พฤษภำคม 2558 ได้กราบเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา มาเป็นประธานในพิธีเปิด
งาน ซึ่งรูปแบบของการเข้าชมงาน จะเปิดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ทั่วประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  
การจัดงานแบ่งออกเป็น 8 โซน ได้แก่  

โซนที่ 1 “การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน และการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้”   
โซนที่ 2 “การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ” 
โซนที่ 3 “การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา” 
โซนที่ 4 “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
โซนที่ 5 “การขยายโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า” 
โซนที่ 6 “การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ” 
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โซนที่ 7 “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โซนที่ 8 “การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย” 
กำรขับเคลื่อนนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สู่กำรปฏิบัติของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของ  
คนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กำรถอดบทเรียนควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำในกำรขับเคลื่อนนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย 
ด้วยตระหนักว่าสถานศึกษาแต่ละระดับ ประเภท ควรจะมีแนวทางด าเนินการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 
ตามเงื่อนไขสภาพความพร้อมของปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งภายใต้สภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน 
ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเรจจในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วย จึงได้จัดท าโครงการถอดบทเรียน
ความส าเรจจของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย โดยได้จัดประชุมเพ่ือหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 
 

สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้ประชาชน 
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
4. เสริมสร้างความเข้มแขจงระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
2. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้น าไปใช้ในการบริหาร การบริการ 

และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ 
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 
3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน 

และมีคุณภาพ 
  

สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน     
  สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครู   
   คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัด พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     เพ่ือการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

  



14 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
 

สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

 

 
 
 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

โดยค านึงถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ มีการน านโยบายของรัฐบาล นโยบาย  
ของรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบแนวทางและกลไกในการ
ผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ โดยมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในทุกระดับ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

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

1. จัดท าและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

ค่ำนิยมองค์กร  SMART  
 S = Specialization หมายถึง การท างานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นความช านาญการ  
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ าเสมอ 
 M = Morality หมายถึง การท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาค เป็นกลาง ไม่มีอคติ
และเลือกปฏิบัติ 
 A = Accountability หมายถึง การท างานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และยอมรับการตรวจสอบผลส าเรจจของงานอย่างเปิดเผย  
ทั้งในทางบวกและทางลบ 
 R = Relationship หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจกันท างาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
ยอมรับฟังความคิดเหจนซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการท างาน รวมทั้งมีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อื่นด้วยความเตจมใจ   
 T = Team and Technology หมายถึง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีมท างาน
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่ งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

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

และรายงาน  
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์  
1. หน่วยงานสามารถแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผลงานทางวิชาการสามารถน าไปใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      

และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. บุคลากรด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการติดตามประเมินผลและรายงานผล 

ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มำตรกำร 
1. จัดท านโยบาย แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน  

ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
2. บูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน

ไปสู่การปฏิบัติ  
3. จัดท าและพัฒนารูปแบบ/วิธีการ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
4. เร่งพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร 
5. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่เอ้ือต่อการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
 งบประมำณที่ได้รับจดัสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 
 สรุปงบประมำณจ ำแนกรำยกลุ่ม ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์สป. 
 โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

 
 
  
        ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตนโยบาย 
และแผนด้านการศึกษา ส าหรับใช้ในการด าเนินงาน 2 กิจกรรม จ านวน 17,955,700 บาท โดยสามารถ 
แยกรายละเอียดได ้ดังนี้ 

            
 
                      
              
        
                  
           

  
     

        
       
      

          
 

      

1. กิจกรรมด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์               จ ำนวน 17,804,300 บำท 
 1.1 งบด ำเนินงำน  จ ำนวน 10,804,000   บำท 
 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จ านวน 10,745,800 บาท  
 1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค            จ านวน 58,200 บาท  
 (1) ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน       58,200 บาท  
 1.2 งบรำยจ่ำยอ่ืน  จ ำนวน   7,000,300  บำท 
 1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติ จ านวน 3,444,600   บาท  
 พระบรมวงศานุวงศ์     
 1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์  จ านวน 3,555,700 บาท  
 และบุคลากรทางการศึกษา     
2. กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อกำรปฏิบัติงำน                 จ ำนวน 151,400   บำท       
 3.1. งบด าเนินงาน จ านวน 151,400 บาท  
 3.1.1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ         จ านวน 151,400   บาท  
 (1) วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 151,400   บาท  
    

5.1 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
     ของส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  สป.   
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

 

 

 
ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 

 

ที ่ รายชื่อกลุ่ม จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน รวมทั้งสิ้น 

1 บริหารและบริการทางวิชาการ 6 600,000  4,817,300 5,417,300 

2 ยุทธศาสตร์และแผน ศธ. 8 1,230,000  400,000 1,630,000 

3 วิเคราะห์งบประมาณ ศธ. 7 850,000  350,000 1,200,000 

4 ยุทธศาสตร์และแผน สป. 5 1,250,000  400,000 1,650,000 

5 วิเคราะห์งบประมาณ สป. 7 1,054,400  400,000 1,454,400 

6 ติดตามประเมนิผลและรายงาน 4 1,150,000  400,000 1,550,000 

7 แผนเฉพาะกิจเฉพาะพ้ืนที่ 4 800,000  233,000 1,033,000 

8 พัฒนานโยบายเร่งด่วน 7 990,000  - 990,000 

9 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา 4 1,000,000  - 1,000,000 

รวม 52 8,924,400  7,000,300 15,924,700 

 
หมำยเหตุ   ยังไม่รวม     1. ค่าใช้จ่ายประจ า              จ านวน   1,821,400  บาท                
   2. ค่าสาธารณูปโภค                จ านวน       58,200  บาท 
   4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน     151,400  บาท 
    
 
 
 
 
  

5.2 สรุปงบประมำณจ ำแนกรำยกลุ่ม 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
กลุ่มบริหำรและบริกำรทำงวิชำกำร 

 
 

หมวดเงิน ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

1. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

100,000 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

    ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

200,000 

3. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3.1 การศึกษาสภาพความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด    
     กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3.2 การสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา 
     ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

300,000 
 

100,000 
 

200,000 

รวมงบด ำเนินงำน 600,000 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 

1. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการที่สอดคล้องตามภารกิจ 
    ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

1.1 ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
1.2 สัมมนาวิชาการครบรอบ 50 ปี สนย. 
1.3 พัฒนากระบวนงาน 
1.4 จัดท ารายละเอียดลักษณะงานก าหนดต าแหน่ง  
      ก าหนดหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี สนย.สป. 

572,700 
 

150,000 
150,000 
122,700 
150,000 

2. โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. (2 ครั้ง) 

800,000 

3. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 3,444,600 
รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 4,817,300 

รวมทั้งสิ้น 5,417,300 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
กลุ่มยุทธศำสตร์และแผน ศธ. 

 

 

หมวดเงิน ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ระยะ (พ.ศ. 2559-2560) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน) 

40,000 

2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

280,000 

3. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

280,000 

4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

530,000 

5. โครงการจัดท าแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

50,000 

6. โครงการจัดท าข้อมูลวิชาการเพ่ือการวางแผนการศึกษา 50,000 

รวมงบด ำเนินงำน 1,230,000 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 

1. โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในภารกิจด้านการวางแผน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 80,000 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

320,000 

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 400,000 
รวมทั้งสิ้น 1,630,000 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
กลุ่มวิเครำะห์งบประมำณ ศธ. 

 
 

หมวดเงิน ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารายละเอียด 
ค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

50,000 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

80,000 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
ให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

300,000 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบแนวทางการด าเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

180,000 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร 
ข้อมูลประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

60,000 

6. โครงการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

180,000 

รวมงบด ำเนินงำน 850,000 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
350,000 

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 350,000 
รวมทั้งสิ้น 1,200,000 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
กลุ่มยุทธศำสตร์และแผน สป. 

 
 

หมวดเงิน ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

1. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

350,000 

2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ (ส าหรับจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

350,000 

3. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564)  

350,000 

4. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

200,000 

รวมงบด ำเนินงำน 1,250,000 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
400,000 

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 400,000 
รวมทั้งสิ้น 1,650,000 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
กลุ่มวิเครำะห์งบประมำณ สป. 

 
 

หมวดเงิน ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

1. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

436,100 

2. โครงการประชุมทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต โครงการ กิจกรรม  
    และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาการ 

130,000 

3. โครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาการ 

207,000 

4. โครงการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

220,200 

5. โครงการพัฒนาทักษะการเตรียมข้อมูลการน าเสนอและการสื่อสาร
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

61,100 

รวมงบด ำเนินงำน 1,054,400 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 

1. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาเครือข่ายบุคลากร 
ด้านการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

150,000 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะ 
และเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรด้านการจัดท างบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

250,000 

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 400,000 
รวมทั้งสิ้น 1,454,400 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
กลุ่มติดตำมประเมินผลและรำยงำน 

 

 

หมวดเงิน ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายรัฐบาล 
1.1 กิจกรรมการจดัท ารายงานประจ าปี 2558 ของส านักงานปลัดกระทรวง     
      ศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ 
1.2 กิจกรรมการจดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล     
      ในรอบ 6 เดือน กระทรวงศึกษาธิการ 
1.3 กิจกรรมการจดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล     
      ในรอบ 1 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 

500,000 
 
 
 

167,000 
 

167,000 
 

166,000 

2. โครงการประชุมปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

250,000 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
3.1 กิจกรรมการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ของส านักงาน    
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ 
3.2 กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัตริาชการ  
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการ 

400,000 
 
 

200,000 
 

200,000 

รวมงบด ำเนินงำน 1,150,000 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการติดตาม ประเมินผล  
การด าเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

400,000 

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 400,000 
รวมทั้งสิ้น 1,550,000 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
กลุ่มแผนเฉพำะกิจเฉพำะพื้นที่ 

 

 

หมวดเงิน ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง (พ.ศ. 2559-2564)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ   
     2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พื้นที่ชายแดน ชายฝั่ง  
     ทะเลและเกาะแก่ง (พ.ศ. 2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.2 ติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พื้นที ่   
     ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง (พ.ศ. 2559-2564)  
     ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
     การพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง  
     (พ.ศ. 2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.4 การจัดท าสัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini Coefficient) 
     ด้านการศึกษาในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบา้น     
     (กัมพูชา) 

740,340 
 
 

144,000 
 
 

383,740 
 
 

142,000 
 
 

70,600 

2. โครงการจัดท างานวิจัยภายใต้โครงการ LEAP Programme  
ของส านักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร 

29,400 

3. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ตามตัวชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

30,260 

รวมงบด ำเนินงำน 800,000 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 
1. โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
233,000 

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน 233,000 
รวมทั้งสิ้น 1,033,000 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
กลุ่มพัฒนำนโยบำยเร่งดว่น 

 
 

หมวดเงิน ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

1. โครงการติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

200,000 

2. โครงการน านักเรียน นักศึกษา และสามเณร ทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ สมเดจจพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

140,000 

3. โครงการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี 

100,000 

4. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

100,000 

5. โครงการจัดท ากลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบ  
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

225,000 

6. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษา  
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) 

125,000 

7. โครงการศึกษานโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

100,000 

รวมงบด ำเนินงำน 990,000 
รวมทั้งสิ้น 990,000 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำ 

 

หมวดเงิน ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน 

1.  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิจัยของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

500,000 

2. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการวิจัย 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

150,000 

3. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์และจุดเน้นการวิจัย
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560-2564) 

50,000 

4. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อเสนอการวิจัย 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

300,000 

รวมงบด ำเนินงำน 1,000,000 
รวมทั้งสิ้น 1,000,000 

 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที ่1.  พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
เป้าประสงค์ที ่1.  หน่วยงานสามารถแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัตไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม
มาตรการที ่ 1. จัดท านโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริาชการ แผนงบประมาณ แผนเฉพาะดา้น ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
             2. บูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งกับดา้นการศึกษา เพ่ือขบัเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ 3 ระยะ แผนฯ 1 ฉบบั ระดับความส าเร็จของการ ต.ค.-พ.ย.58 40,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน

(พ.ศ. 2559-2560) ของกระทรวงศึกษาธกิาร จัดท าแผนฯ (ระดับ 5) และแผน ศธ.
 (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

2 โครงการประชุมปฏบิติัการจัดท าแผนปฏบิติัการ 1. แผนปฏบิติัการประจ าปี 1. จ านวนแผนปฏบิติัการ ต.ค.-58 350,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 งบประมาณ พ.ศ. 2559 สป. ประจ าปงีบประมาณ และแผน สป.
 และแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2. แผน 3 ระยะ พ.ศ. 2559 ของส านักงาน
พ.ศ. 2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ปลัดกระทวงศึกษาธกิาร
 (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (จ านวน 2 แผน)

3 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ แผนฯ 1 ฉบบั ระดับความส าเร็จของการ พ.ย.-58 280,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดท าแผนฯ (ระดับ 5) และแผน ศธ.
 ของกระทรวงศึกษาธกิาร (ฉบบัปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

4 โครงการประชุมปฏบิติัการจัดท าแผน แผนฯ 1 ฉบบั ระดับความส าเร็จของการ ต.ค.-58 100,000 กลุ่มบริหารและ งบด าเนินงาน
ปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ จัดท าแผนฯ (ระดับ 5) บริการรทางวชิาการ
พ.ศ. 2559 ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

5 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปี แผนฯ 1 ฉบบั ระดับความส าเร็จของการ พ.ย.58-ก.พ.59 280,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธกิาร จัดท าแผนฯ (ระดับ 5) และแผน ศธ.

โครงการ/กิจกรรม ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
6 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการ  แผนปฏบิติัราชการประจ าปี จ านวนแผน ธ.ค.58-ม.ค.59 350,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน

 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ พ.ศ. 2560 สป. ปฏบิติัราชการประจ าปี และแผน สป.
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร งบประมาณ พ.ศ. 2560
 (ส าหรับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ของส านักงานปลัด
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560) กระทรวงศึกษาธกิาร

(แผนขอเงิน) จ านวน 1 แผน
7 โครงการจัดท าแผนพฒันาการศึกษา แผนฯ 1 ฉบบั ระดับความส าเร็จของการ ต.ค.58-ก.ย.59 530,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน

ของกระทรวงศึกษาธกิาร ฉบบัที่ 12 ของการจัดท าแผนฯ และแผน ศธ.
(พ.ศ. 2560-2564) (ระดับ 5)

8 โครงการประชุมปฏบิติัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษา จ านวนแผนพฒันาการศึกษา ก.พ.-59 350,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
การพฒันาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง  ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ ของส านักงานปลัดกระทรวง และแผน สป.
ศึกษาธกิาร ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 ศึกษาธกิาร ในช่วงแผนพฒันา
และสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (พ.ศ. 2560-2564) ของ สป. เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร จ านวน 1 แผน

9 โครงการประชุมปฏบิติัการจัดท าแผน แผนการบริหารความเส่ียง จ านวนแผนการบริหารความเส่ียง ธ.ค.58-ก.พ.59 200,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
การบริหารความเส่ียง ประจ าปงีบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผน สป.
พ.ศ. 2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  ของ สป. ของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธกิาร  จ านวน 1 ฉบบั
10 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา จังหวดัชายแดนที่มีอาณาเขต พ.ย.58-ก.ย. 59 740,340 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบด าเนินงาน

พื้นที่ชายแดนชายฝ่ังทะเลและเกาะแก่ง ติดต่อกับประเทศเพื่อนบา้น เฉพาะพื้นที่
 (พ.ศ.2559-2564)  ของกระทรวงศึกษาธกิาร จังหวดัชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
   10.1  การจัดท าแผนปฏบิติัราชการ บคุลากรทั้งส่วนกลางและ เอกสารแผนปฏบิติัราชการ พ.ย.-58 144,000
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ส่วนภมูิภาค จ านวน 24 คน ประจ าปงีบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ชายฝ่ังทะเลและเกาะแก่ง 
(พ.ศ.2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธกิาร
   10.2 ติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ บคุลากรทั้งส่วนกลางและ เอกสารติดตามผลการ ม.ค.-ก.ค.59 383,740
การพฒันาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ชายฝ่ังทะเล ส่วนภมูิภาค ในพื้นที่เปา้หมาย ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
และเกาะแก่ง (พ.ศ.2559-2564)
ของกระทรวงศึกษาธกิาร
   10.3  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี บคุลากรทั้งส่วนกลางและ เอกสารรายงานผลการ ก.ย.-59 142,000
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ส่วนภมูิภาค จ านวน 20 คน ด าเนินงาน ประจ าปฯี
พื้นที่ชายแดน ชายฝ่ังทะเลและเกาะแก่ง
(พ.ศ.2559-2564)  ของกระทรวงศึกษาธกิาร
   10.4 การจัดท าสัมประสิทธิค์วามไม่เสมอภาค บคุลากรทั้งส่วนกลางและ เอกสารรายงานสัมประสิทธิค์วาม ต.ค.58-ก.ย.59 70,600
 (Gini Coefficient) ด้านการศึกษาในจังหวดั ส่วนภมูิภาค จ านวน 20 คน ไม่เสมอภาคฯ
ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบา้น (กัมพชูา)

11 โครงการจัดท าแผนบรูณาการการพฒันาคน แผนฯ 1 ฉบบั ระดับความส าเร็จของการ พ.ย.58-ก.ย.59 50,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
ตลอดช่วงชีวติ ของกระทรวงศึกษาธกิาร ด าเนินการจัดท าแผนฯ (ระดับ 5) และแผน ศธ.
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

12 โครงการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ 1. แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 1.  แผนฯ จ านวน 1 แผน ธ.ค.58-ก.ย.59 100,000 กลุ่มพฒันานโยบาย งบด าเนินงาน
ด้านการศึกษาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง เร่งด่วน
สภาพภมูิอากาศของกระทรวงศึกษาธกิาร สภาพภมูิอากาศ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
2. รายงานผลการด าเนินงาน 2. รายงานผลฯ จ านวน 1 เล่ม
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

13 โครงการประชุมปฏบิติัการจัดท าแผนปฏบิติังาน 1. แผนปฏบิติังานด้านการศึกษา 1.  แผนฯ จ านวน 1 แผน ธ.ค.58-ก.พ.59 125,000 กลุ่มพฒันานโยบาย งบด าเนินงาน
ด้านการศึกษาแผนสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3 ตามแผนสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ เร่งด่วน
(พ.ศ. 2557-2561) ฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)

2. รายงานผลการด าเนินงาน 2. รายงานฯ 
ด้านการศึกษาตามแผนสิทธิ จ านวน 1 เล่ม
มนุษยชนแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3
(พ.ศ. 2557-2561)

14 โครงการจัดท ากลยุทธข์องสถานศึกษาชายขอบ กลยุทธข์องสถานศึกษาชายขอบ จ านวน 1 กลยุทธ์ ธ.ค.58-พ.ค.59 225,000 กลุ่มพฒันานโยบาย งบด าเนินงาน
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เร่งด่วน

15 โครงการประชุมปฏบิติัการจัดท ายุทธศาสตร์ บคุลากรจากหน่วยงาน 1. ระดับความส าเร็จ เม.ย.-มิ.ย..59 150,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
และจุดเน้นการวจิัยของ สป. (พ.ศ. 2560-2564) ในสังกัด สป. ของการก าหนดยุทธศาสตร์ การวจิัยและพฒันา

การวจิัยของ สป.ปงีบประมาณ 
(พ.ศ. 2560-2564) (ระดับ 5)

16 โครงการจัดท าข้อมูลวชิาการเพื่อการวางแผน 5 เร่ือง ระดับความส าเร็จของการด าเนิน ธ.ค.58-ก.ย.59 50,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
การศึกษา การจัดท าข้อมูลวชิาการฯ(ระดับ 5) และแผน ศธ.

17 โครงการศึกษานโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1 เล่ม เม.ย.-ก.ย.59 100,000 กลุ่มพฒันานโยบาย งบด าเนินงาน
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร เร่งด่วน

18 โครงการเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพฒันา บคุลากรในสังกัดส านักงาน ร้อยละของระดับความพงึพอใจ ก.ค.-ก.ย.59 50,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
การวจิัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ของผู้ร่วมรับฟงัการแลกเปล่ียน การวจิัยและพฒันา
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  ที่สนใจท างานวจิัย เรียนรู้(ร้อยละ 80)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
19 โครงการประชุมปฏบิติัการจัดท าข้อเสนอการวจิัย บคุลากรของส านักงานปลัด ร้อยละของจ านวนข้อเสนอ เม.ย.-มิ.ย.59 300,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงศึกษาธกิาร สามารถ การวจิัยของ สป. ที่สามารถ การวจิัยและพฒันา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าข้อเสนอการวจิัย ด าเนินการทั้งผ่านระบบ NRMS

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ และในรูปแบบเอกสารเสนอ วช. 
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด
(ร้อยละ 80)

20 โครงการจัดท างานวจิัยภายใต้โครงการ เอกสารงานวจิัยฯ จ านวน 1 ฉบบั เอกสารงานวจิัยภายใต้ ต.ค.58-มี.ค.59 29,400 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบด าเนินงาน
LEAP Programme ของส านักงานยูเนสโก โครงการ LEAP Programme เฉพาะพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

21 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพจิารณารายละเอียด จ านวน 120 คน รายละเอียดค าของบประมาณ ต.ค.58-เม.ย.59 50,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน
ค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ งบประมาณ ศธ.
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2560 ของกระทรวง

ศึกษาธกิาร
22 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท าเปา้หมาย จ านวน 35 คน เปา้หมายการใหบ้ริการ ธ.ค.58- ก.พ.59 80,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน

การใหบ้ริการกระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงศึกษาธกิารและ งบประมาณ ศธ.
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรูปแบบเอกสารและตัวชี้วดั

ค่าเปา้หมายที่เชื่อมโยงสอดคล้อง
กับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

23 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการทบทวนการอุดหนุน จ านวน 50 คน ข้อเสนอค่าใช้จ่ายรายหวั ต.ค.58-ก.ย.59 300,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายรายหวัใหแ้ก่ผู้เรียนในระดับการศึกษา ที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียน งบประมาณ ศธ.
ขั้นพื้นฐาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
24 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการพฒันา จ านวน 55 คน กรอบแนวทางการด าเนิน ต.ค.58-ก.ย.59 180,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน

กรอบแนวทางการด าเนินโครงการสนับสนุน โครงการของ ศธ. ที่มีการพฒันา งบประมาณ ศธ.
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล และใช้ได้ทนัเปดิภาคเรียน
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร

25 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการวเิคราะหสั์งเคราะห์ จ านวน 30 คน ข้อมูลประกอบการชี้แจง ธ.ค.58-พ.ค.59 60,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน
เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจงร่างพระราชบญัญัติ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ศธ.
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธกิาร ของกระทรวงศึกษาธกิาร

26 โครงการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 35 คน เปา้หมายการใหบ้ริการ ต.ค.58-ก.ย.59 180,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน
รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธกิาร งบประมาณ ศธ.
ของกระทรวงศึกษาธกิาร ใช้ในการจัดท าค าขอและเอกสาร

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ป ี2559
27 โครงการประชุมปฏบิติัการจัดท างบประมาณ จ านวน 85 คน เอกสารค าของบประมาณ ม.ค.-59 436,100 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน

รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ป ี2560 งบประมาณ สป.
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

28 โครงการประชุมทบทวนเปา้หมาย ผลผลิต จ านวน 40 คน มีการทบทวนเปา้หมายฯ พ.ย.-58 130,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม และ ตัวชี้วดั ประจ าปี ป ี2560 งบประมาณ สป.
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

29 โครงการประชุมปฏบิติัการปรับปรุง จ านวน 40 คน เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ พ.ค.-58 207,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ งบประมาณ สป.
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
30 โครงการจัดท างบประมาณในลักษณะบรูณาการ จ านวน 60 คน ค าของบประมาณ พ.ย.-58 220,200 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน

เชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ในลักษณะบรูณาการ งบประมาณ สป.
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

31 โครงการพฒันาทกัษะการเตรียมข้อมูล จ านวน 25 คน ต.ค.-58 61,100 กลุ่มวเิคราะห์ งบด าเนินงาน
การน าเสนอและการส่ือสารด้านนโยบาย งบประมาณ สป.
และยุทธศาสตร์การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที ่2. พัฒนาองค์ความรู้ดา้นนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การตดิตามประเมนิผลและรายงานผล
เป้าประสงค์ที ่1.  ผลงานทางวิชาการสามารถน าไปใชใ้นการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. บุคลากรดา้นนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการตดิตามประเมนิผลและรายงานผลของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ไดร้ับการพัฒนาให้มศัีกยภาพเพ่ิมขึ้น

มาตรการที ่ 1. จัดท าและพัฒนารูปแบบ/วิธีการ ตดิตามประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เร่งพัฒนาขดีสมรรถนะบุคลากร
3. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ทีเ่อ้ือตอ่การบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท ารายงาน จ านวน 35 คน รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.-59 200,000 กลุ่มบริหาร งบด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการ ตามแผนปฏบิติัราชการ และบริการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจ าปงีบประมาณ ทางวชิาการ
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2558 ของส านักนโยบาย

และยุทธศาสตร์
2 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท ารายงานผล จัดประชุม 3 คร้ัง รายงานผลการด าเนินงาน ม.ค.-59 500,000 กลุ่มติดตาม งบด าเนินงาน

การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธกิาร คร้ังละ 3 วนั ของกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ค.-59 ประเมินผล
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร จ านวนคร้ังละ 35 คน และส านักงานปลัดกระทรวง ก.ย.-59 และรายงาน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผล ศึกษาธกิาร จ านวน 4 เร่ือง
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

3 โครงการประชุมปฏบิติัการประเมินผล จัดประชุม 1 คร้ัง รายงานผลการประเมินผล ก.พ.-59 250,000 กลุ่มติดตาม งบด าเนินงาน
แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร 3 วนั/50 คน แผนพฒันาการศึกษา ประเมินผล
ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ของกระทรวงศึกษาธกิาร และรายงาน

จ านวน 1 เร่ือง

โครงการ/กิจกรรม ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
4 โครงการประชุมปฏบิติัการประเมินผล จัดประชุม 2 คร้ัง รายงานผลการประเมิน ก.พ.-59 400,000 กลุ่มติดตาม งบด าเนินงาน

แผนปฏบิติัราชการของส านักงานปลัดกระทรวง คร้ังละ 3 วนั แผนปฏบิติัราชการของ สป. ประเมินผล
ศึกษาธกิาร และกระทรวงศึกษาธกิาร จ านวนคร้ังละ 40 คน และ ศธ. ประจ าปงีบประมาณ และรายงาน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 จ านวน 2 เร่ือง

5 โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เอกสารรายงานฯ ส.ค.-ก.ย.59 30,260 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบด าเนินงาน
พฒันาคุณภาพชีวติประชาชน ตามตัวชี้วดั จ านวน 1 ฉบบั เฉพาะพื้นที่
ความจ าเปน็พื้นฐาน (จปฐ.) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

6 โครงการติดตามและรายงานผลการด าเนิน นักเรียน นักศึกษา สามเณร 1. ติดตามและเก็บรวบรวม ธ.ค.58-ก.ย.59 200,000 กลุ่มพฒันานโยบาย งบด าเนินงาน
โครงการทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งด่วน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 และผู้ปฏบิติังานโครงการ  ครบ 4 สังกัด ได้แก่ สพฐ., 

ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สอศ., สกอ. และ พศ.
สพฐ. สอศ. สกอ. และ พศ. 2.  รายงานผลการด าเนิน

โครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
จ านวน 1 ชุด

7 โครงการพฒันาขีดสมรรถนะข้าราชการที่สอดคล้อง บคุลากรส านักนโยบาย ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม ต.ค.58-ก.ย.59 572,700 กลุ่มบริหาร งบรายจ่ายอื่น
ตามภารกิจของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และยุทธศาสตร์ สป. มีความรู้ ความเข้าใจ และบริการ

จ านวน 80 คน ในภารกิจของ สนย.สป. ทางวชิาการ
8 โครงการพฒันาบคุลากรด้านการวางแผนการศึกษา บคุลากรด้านการวางแผน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เม.ย.-มิ.ย.59 320,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบรายจ่ายอื่น

ของกระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปงีบประมาณ การศึกษาของกระทรวง ความเข้าใจด้านการวางแผน และแผน ศธ.
พ.ศ. 2559 ศึกษาธกิาร จ านวน 60 คน การศึกษา โดยมีคะแนน

หลังการฝึกอบรม เฉล่ียไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 70
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
9 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการวางแผน บคุลากรในสังกัด สป. บคุลากรผ่านเกณฑ์การทดสอบ เม.ย.-มิ.ย.59 400,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบรายจ่ายอื่น

ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร จ านวน 45 คน หลังการฝึกอบรม ร้อยละ 80 และแผน สป.
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

10 โครงการพฒันาบคุลากรด้านการติดตาม ประเมินผล จัดอบรม 1 คร้ัง 5 วนั/50 คน ร้อยละ 80 ของผูผู้เข้าร่วม ธ.ค.-58 400,000 กลุ่มติดตาม งบรายจ่ายอื่น
การด าเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา โครงการมีความรู้เกียวกับ ประเมินผล
และแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ และรายงาน
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธกิาร การจัดท ารายงานตามนโยบาย
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร และแผนปฏบิติัราชการของ ศธ.

11 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านงบประมาณ 28 คน ร้อยละ 80 ของบคุลากรที่เข้ารับ ต.ค.58-ก.ย.59 350,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบรายจ่ายอื่น
ของกระทรวงศึกษาธกิาร การอบรมและแลกเปล่ียน งบประมาณ ศธ.

เรียนรู้ ในโครงการสามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท างบประมาณใหม้ี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล

12 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพงานวจิัย บคุลากร ในสังกัด สป. ร้อยละของผู้เข้ารับการพฒันา ม.ค.-มี.ค.59 500,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ศักยภาพด้านการวจิัยที่ผ่านเกณฑ์ การวจิัยและพฒันา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 การประเมิน (ร้อยละ 90)

ร้อยละของผู้เข้ารับการพฒันา
ศักยภาพ มีความพงึพอใจ
(ร้อยละ 80)

13 โครงการประชุมปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ บคุลากรส านักนโยบาย ร้อยละของผู้เข้ารับการพฒันา ต.ค.-ธ.ค.58 800,000 กลุ่มบริหาร งบรายจ่ายอื่น
การปฏบิติังานของบคุลากร ส านักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สป. ศักยภาพ มีความพงึพอใจ ก.ค.-ก.ย.59 และบริการ
และยุทธศาสตร์ สป. (2 คร้ัง) จ านวน 80 คน (ร้อยละ 80) ทางวชิาการ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏบิติังานในภารกิจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน ระดับความส าเร็จของการ ก.ค.-ก.ย.59 80,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบรายจ่ายอื่น

ด้านการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ด้านการวางแผนการศึกษา จัดสัมมนาฯ (ระดับ 5) และแผน ศธ.
ทกุระดับในสังกัดส่วนราชการหลัก
และองค์กรในก ากับของกระทรวง
ศึกษาธกิาร จ านวน 60 คน

15 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและพฒันา จ านวน 60 คน เครือข่ายนักจัดท างบประมาณ ธ.ค.-58 150,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบรายจ่ายอื่น
เครือข่ายบคุลากรด้านการจัดท างบประมาณ งบประมาณ สป.
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

16 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการพฒันาสมรรถนะ จ านวน 50 คน บคุลากรด้านการจัดท า ม.ค.-59 250,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบรายจ่ายอื่น
และเพิ่มขีดความสามารถบคุลากร งบประมาณ มีสมรรถนะ งบประมาณ สป.
ด้านการจัดท างบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ด้านการถ่ายทอดและส่ือสาร
พ.ศ. 2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

17 โครงการจัดอบรมใหค้วามรู้ด้านความเสมอภาค ข้าราชการสังกัดกระทรวง ผู้เข้ารับการอบรม พ.ย.-มี.ค.59 233,000 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบรายจ่ายอื่น
ระหวา่งหญิงชายของส านักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธกิาร จ านวน 30 คน จ านวน 30 คน เฉพาะพื้นที่
ศึกษาธกิาร   
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