แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(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

คำนำ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16
กาหนดให้ส่ว นราชการจั ดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ส อดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบ
ให้ส่วนราชการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานทุกปีเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ประกอบกับ ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการได้ แจ้ง ให้ ส่ ว นราชการปรับ ปรุ ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการโดยเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้าง
ความโปร่งใส หรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมที่มีผลกระทบ
ต่อการดาเนินการของส่วนราชการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
ของกระทรวงศึกษาธิการและของส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐ บาลที่ได้แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้ประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประกอบด้วย บทนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยมองค์การ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และได้กาหนดให้มีการติดตาม
รายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางและกลไกในการผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุ เ ป้ าหมายเกิด ผลสั ม ฤทธิ์ ตามภารกิจ ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ และขอขอบคุ ณ
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 บทนำ
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1.1 บทนำ
โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารส่วนราชการและการปฏิบัติหน้าที่
ของส่ ว นราชการนี้ ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เป็ น ไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้ อ งการ รวมทั้ ง มี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการอย่ า งสม่ าเสมอ และเนื่อ งจาก
มาตรา 3/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติร ะเบีย บบริ ห ารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติให้ การกาหนดหลั กเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติร าชการและการสั่ งการให้ ส่ วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ เกิด
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทาโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ได้ ก าหนดบทบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารราชการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ดังนี้
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความสาเรจจของภารกิจ
(3) ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ ประชาชน
ให้เป็ นหน้ าที่ของส่ว นราชการที่จ ะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม
มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
ของคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ แ ถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภาแล้ ว ให้ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานัก
งบประมาณ ร่ ว มกัน จั ด ทาแผนการบริ ห ารราชการแผ่ นดิน เสนอคณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาภายในเก้าสิ บวั น
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเหจนชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผลผูกพัน
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการจัดทาภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินนั้น
มาตรา 14 ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 ให้จัดทาเป็นแผนสี่ปี โดยนา
นโยบายของรั ฐ บาลที่แถลงต่อรั ฐ สภามาพิจารณาดาเนินการให้ ส อดคล้ องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย และแผนพั ฒ นาประเทศด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้ ง นี้ อ ย่ า งน้ อ ยจะต้ อ งมี ส าระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การก าหนดเป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ส่ ว นราชการ
หรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้
ระยะเวลาการดาเนินการและการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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มาตรา 15 เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดทาแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ จ ะต้ อ งจั ด ให้ มี ขึ้ น ใหม่ ห รื อ กฎหมายที่ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ต้องดาเนินการแผนนิติบัญญัตินั้น
เมื่อคณะรัฐมนตรีเหจนชอบ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ
แล้วให้ มีผลผู กพันส่ วนราชการที่เกี่ย วข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นในกรณีที่ เหจนสมควร สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาแผนนิติบัญญัติเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกจได้
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13
ในแต่ล ะปี งบประมาณ ให้ ส่ว นราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุส าระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเหจนชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ ความเหจนชอบแผนปฏิบัติราชการของส่ วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้ส านัก
งบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเรจจในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเหจนชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะหน่วยงานระดับสานักภายใต้สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยอาศัยความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน เพื่อทีจ่ ะช่วยกันระดมความคิดเหจน ข้อเสนอแนะ ในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางและกลไกในการผลักดันการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
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1.2 อำนำจหน้ำที่
ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2548 ก าหนดให้
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
แผนงบประมาณ และแผนปฏิบั ติร าชการของกระทรวง รวมทั้งจั ดทานโยบาย แผนปฏิ บัติร าชการ แ ละ
งบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวง
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจัดทาสถิติ ประมวลผลข้อมูล ดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเงินกู้ยืมต่างประเทศ
(ง) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วนงานการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้คาปรึกษา แนะนาวิชาการด้านการจัดการศึกษาการวางแผน
การงบประมาณ การติดตามประเมินผล การรายงานผลและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวง
และในสานักงานปลัดกระทรวงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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1.3 โครงสร้ำงภำยในของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
โครงสร้ำงภำยในของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
นโยบำยและยุทธศำสตร์

กลุ่มบริหำร
และบริกำรทำง
วิชำกำร

กลุ่มยุทธศำสตร์
และแผน ศธ.

กลุ่มวิเครำะห์
งบประมำณ ศธ.

กลุ่มติดตำม
ประเมินผล
และรำยงำน

กลุ่มยุทธศำสตร์
และแผน สป.

กลุ่มแผนเฉพำะกิจ
เฉพำะพื้นที่

กลุ่มยุทธศำสตร์
กำรวิจัยและ
พัฒนำ

กลุ่มพัฒนำ
นโยบำยเร่งด่วน

กลุ่มวิเครำะห์
งบประมำณ
สป.

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

6

ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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ผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
สานักนโยบายและยุ ทธศาสตร์ สป. ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดยคานึงถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ มีการนานโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มาใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางและกลไก
ในการผลั ก ดั น การปฏิ บั ติ งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ เ ป้า หมายเกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ต ามภารกิ จ และได้ มี
ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามยุทธศาสตร์และข้อสั่งการ/นโยบายของผู้บริหาร โดยสรุป
ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำนโยบำย ยุทธศำสตร์ งบประมำณ กำรวิจัย และกำรติดตำมประเมินผล
และกำรรำยงำน ได้จัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่มีทิศทางและเป้าหมายในการ
นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
และมั่นคง สามารถอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้ การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 1 ปี (พ.ศ. 2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ) ตามที่นายกรัฐมนตรีได้
แถลงการณ์น โยบายของคณะรั ฐ มนตรี ต่อสภานิติบัญ ญัติแห่ งชาติ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดตามปฏิทินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทาเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 การจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
เพื่อสนั บ สนุ น ด้านความมั่น คงของประเทศ โดยการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษาพื้นที่ช ายแดน
ชายฝั่ ง ทะเลและเกาะแก่ง พ.ศ.2559 – 2564 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เข้ าร่ ว มประชุ มความร่ ว มมื อ
ทางการศึกษาระดับภูมิภาค ระดับประเทศอาเซียนในการเข้าถึงการศึกษาของเดจก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่
ชายแดน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์การผนึกกาลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกัน
ของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน การจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตามแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) การจัดทากลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี 2558 การชี้ แจงแนวทางการจั ด ทาแผนปฏิ บัติร าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (แผนขอเงิ น ) เพื่ อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติง านและเป็น ข้ อ มู ล
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทาข้อเสนอการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีแผนงาน/โครงการ จานวน 50 โครงการ
ซึง่ แต่ละกลุม่ งานสามารถนาแผนดังกล่าวไปดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
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ในการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สป. ได้ จั ด ท านโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ และแผนการจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานการจั ด การศึ ก ษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือขององค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 11 นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง และนโยบาย/จุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ซึ่ งการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ บรรลุ ต ามวัตถุ ประสงค์
และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ผลการดาเนินงานสามารถนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผน
พัฒนาการศึกษา รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูงเป็นข้อมูลในการวางแผน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นนโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ กำรงบประมำณ กำรวิ จั ย
กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผล ได้กาหนดมาตรการในการขับเคลื่อนประเดจนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์ ความรู้ ด้ านนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจั ย การติด ตามประเมิน ผลและรายงานผล
โดยมี ผ ลการดาเนิ น งานส าคั ญ เช่ น การประเมินผลและรายงานผลการด าเนิน งานแผนพัฒ นาการศึกษา
ของกระทรวงศึก ษาธิก าร ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 ประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. 2558 การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในภารกิจด้านการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง แผนยุ ทธศาสตร์ และกรอบแนวทางการให้ เอกชนร่ว มลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562
การติดตามและรายงานผลการดาเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และการจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ. 2558
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
นอกจากนี้ ได้มีการการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และกระทรวงศึ กษาธิการ ให้ มี ศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยได้ จัดอบรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพของบุคลากร
ทั้ ง ด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะเฉพาะด้ า น ดั ง นี้ การพั ฒนาด้ า นการวางแผนการศึ ก ษา
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 ได้ มี ก ารอบรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ด้านการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยประกอบด้วย
4 กลุ่มวิชาการ 1) กระบวนการทบทวนและกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Review and Strategic :
Formulation) 2) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Translation of strategy to Implementation)
3) การจัดการความรู้และระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ (Knowledge Management and Information
Management System) และ 4) การกากับติดตามและประเมินผลเชิงยุ ทธศาสตร์ (Strategy Monitoring
and Evaluation) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 การพั ฒนาด้านการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานตามนโยบายด้ านการศึ กษา
และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และกระทรวงศึกษาธิ การ และการพั ฒนาขี ดสมรรถนะข้ าราชการที่ สอดคล้ องตามภารกิจของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ เช่น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ได้ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้
หน่ ว ยงานบรรลุ เ ป้ าประสงค์ คือ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มีร ะบบการบริห ารจั ดการตามหลั กธรรมาภิบ าลอั นจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ส อดคล้ อ งต่ อ เจตนารมณ์ ข องพระราชกฤษฎี ก า
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2556 โดยได้ ด าเนิ น การ ดั ง นี้ การสั ม มนา
ทางวิชาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง “การปฏิรูป
ห้องเรียน ปรับเปลี่ยนคุณภาพ” การบารุงรักษาฐานข้อมูลโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเดจจพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเดจจพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุ ณ ในด้ า นการพั ฒ นาการศึ ก ษา เพื่ อ น ามา
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมการให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี
ธรรมในสังคม และเพื่อส่งเสริมให้เดจกๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราว พระราชกรณียกิจ
ของสมเดจจ พระเทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กิจกรรมประกอบด้ว ย
การจัดนิทรรศการ การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพ การประกวดร้อยกรอง การประกวด
เล่าเรื่อง และการประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากผู้บริหาร
การศึ ก ษา/สถานศึ ก ษา ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ ป กครองและประชาชนทั่ ว ไป นั ก เรี ย น นิ สิ ต
และนักศึกษา ทั่วประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อสั่งกำร/นโยบำยผู้บริหำร
พ ล เ รื อ เ อ ก ณ ร ง ค์ พิ พั ฒ น า ศั ย ไ ด้ ม อ บ น โ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ภ า พ ร ว ม
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นโยบายทั่วไป 5 ประการ นโยบายเฉพาะ 7 ประการ และนโยบาย
เร่งด่ว น 10 ประการ (ดาเนิน การให้ เหจ นผลภายใน 3 เดือน) และนโยบายเฉพาะ 7 ประการ (ดาเนินการ
ให้เหจนผลภายใน 1 ปี) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
ได้ดาเนินการ ดังนี้
จั ด เสวนำทำงวิ ช ำกำร เรื่ อ ง กำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำ สู่ ก ำรพั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น
เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษำยน 2558 ณ หอประชุ ม คุ รุ ส ภำ ได้ เ ชิ ญ วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มาร่ ว มอภิ ป ราย
และให้ความเหจน รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ของสังคม
กำรจัดกิจกรรมกำรแสดงผลงำน “มิติใหม่กำรศึกษำ เดินหน้ำประเทศไทย” ในวันที่ 21 – 22
พฤษภำคม 2558 ได้กราบเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นประธานในพิธีเปิด
งาน ซึ่งรู ปแบบของการเข้าชมงาน จะเปิดให้ผู้ บริหารระดับสูง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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 “การขยายโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า”
โซนที่ 6 “การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ”
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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โซนที่ 7 “การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โซนที่ 8 “การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย”
กำรขับเคลื่อนนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สู่กำรปฏิบัติของกระทรวงศึกษำธิ กำร
ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนค่านิยมหลั กของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่ อนนโยบายค่านิยมหลั กของ
คนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กำรถอดบทเรียนควำมสำเร็จของสถำนศึกษำในกำรขับเคลื่อนนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย
ด้วยตระหนักว่าสถานศึกษาแต่ละระดับ ประเภท ควรจะมี แนวทางดาเนินการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย
ตามเงื่อนไขสภาพความพร้อมของปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งภายใต้สภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน
ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเรจจในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกันด้วย จึงได้จัดทาโครงการถอดบทเรียน
ความส าเรจจของสถานศึกษาในการขับเคลื่ อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย โดยได้จัดประชุมเพื่อหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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สำระสำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ประชาชน
3. พัฒ นาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4. เสริมสร้างความเข้มแขจงระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นาไปใช้ในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 เร่งรัด พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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ส่วนที่ 4
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
สานักนโยบายและยุ ทธศาสตร์ สป. ได้ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยคานึงถึงความสอดคล้องของนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ มีการนานโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบแนวทางและกลไกในการ
ผลักดันการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ โดยมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในทุกระดับ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. มีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
การจั ดทาพันธกิจของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. มีการกาหนดโดยยึดถือบทบาท หน้าที่
ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ภาระงานที่ ต อบสนองต่ อ การด าเนิ น งานของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
และของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จัดทาและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ค่ำนิยมองค์กร SMART
S = Specialization หมายถึง การทางานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นความชานาญการ
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่าเสมอ
M = Morality หมายถึง การทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาค เป็นกลาง ไม่มีอคติ
และเลือกปฏิบัติ
A = Accountability หมายถึง การทางานด้วยความขยันหมั่นเพี ยร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ
เสี ย สละ มุ่งเน้ น ความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และยอมรับการตรวจสอบผลส าเรจจของงานอย่างเปิดเผย
ทั้งในทางบวกและทางลบ
R = Relationship หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจกันทางาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ยอมรับฟังความคิดเหจนซึ่งกันและกัน มี ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการทางาน รวมทั้งมีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อื่นด้วยความเตจมใจ
T = Team and Technology หมายถึง การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีมทางาน
อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่ งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้อย่างเหมาะสม
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ยุทธศำสตร์
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการติดตามประเมินผลและการรายงาน
2. พัฒนาองค์ความรู้ ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การติดตามประเมินผล
และรายงาน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์
1. หน่วยงานสามารถแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ผลงานทางวิช าการสามารถนาไปใช้ในการบริ ห ารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. บุคลากรด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการติดตามประเมินผลและรายงานผล
ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มำตรกำร
1. จั ด ท านโยบาย แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ แผนงบประมาณ แผนเฉพาะด้ า น
ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. บูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติ
3. จัดทาและพัฒนารูปแบบ/วิธีการ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. เร่งพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
5. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ส่วนที่ 5

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
 สรุปงบประมำณจำแนกรำยกลุ่ม ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
 โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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5.1 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ของสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
สานักนโยบายและยุ ทธศาสตร์ สานักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รั บการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิ ตนโยบาย
และแผนด้ า นการศึ ก ษา ส าหรั บใช้ ในการด าเนิ นงาน 2 กิ จกรรม จ านวน 17,955,700 บาท โดยสามารถ
แยกรายละเอียดได้ ดังนี้
1. กิจกรรมดำเนินงำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
1.1 งบดำเนินงำน
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าบริการไปรษณีย์
1.2 งบรำยจ่ำยอื่น
1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
2. กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อกำรปฏิบัติงำน
3.1. งบดาเนินงาน
3.1.1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

จำนวน
จำนวน
10,745,800
58,200
58,200
จำนวน
3,444,600

17,804,300 บำท
10,804,000 บำท
บาท
บาท
บาท
7,000,300 บำท
บาท

3,555,700 บาท

จำนวน
151,400 บำท
จานวน
151,400 บาท
จานวน
151,400 บาท
จานวน
151,400 บาท

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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5.2 สรุปงบประมำณจำแนกรำยกลุ่ม
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
ที่

รายชื่อกลุ่ม

จานวน
งบประมาณ (บาท)
โครงการ งบดำเนินงำน งบอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น

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

ติดตามประเมินผลและรายงาน

4

1,150,000

400,000

1,550,000

7

แผนเฉพาะกิจเฉพาะพื้นที่

4

800,000

233,000

1,033,000

8

พัฒนานโยบายเร่งด่วน

7

990,000

-

990,000

9

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

4

1,000,000

-

1,000,000

52

8,924,400

7,000,300

15,924,700

รวม
หมำยเหตุ ยังไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายประจา
2. ค่าสาธารณูปโภค
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน 1,821,400 บาท
จานวน
58,200 บาท
จานวน 151,400 บาท
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โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กลุ่มบริหำรและบริกำรทำงวิชำกำร
หมวดเงิน

งบดำเนินงำน

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
3. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.1 การศึกษาสภาพความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.2 การสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รวมงบดำเนินงำน
1. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการที่สอดคล้องตามภารกิจ
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

งบรำยจ่ำยอื่น

1.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.2 สัมมนาวิชาการครบรอบ 50 ปี สนย.
1.3 พัฒนากระบวนงาน
1.4 จัดทารายละเอียดลักษณะงานกาหนดตาแหน่ง
กาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สนย.สป.

2. โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. (2 ครั้ง)
3. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
100,000
200,000
300,000
100,000
200,000

600,000
572,700
150,000
150,000
122,700
150,000

800,000
3,444,600
4,817,300
5,417,300

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กลุ่มยุทธศำสตร์และแผน ศธ.
หมวดเงิน
1.
2.

งบดำเนินงำน

3.
4.
5.
6.
1.

งบรำยจ่ำยอื่น

2.

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 3 ระยะ (พ.ศ. 2559-2560)
ของกระทรวงศึกษาธิการ (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน)
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
โครงการจัดทาแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อการวางแผนการศึกษา
รวมงบดำเนินงำน
โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในภารกิจด้านการวางแผน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
40,000
280,000
280,000
530,000
50,000
50,000
1,230,000
80,000
320,000
400,000
1,630,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กลุ่มวิเครำะห์งบประมำณ ศธ.
หมวดเงิน
1.
2.
3.
งบดำเนินงำน

4.
5.
6.

งบรำยจ่ำยอื่น

1.

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารายละเอียด
คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
ให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบแนวทางการดาเนิน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร
ข้อมูลประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมงบดำเนินงำน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
50,000
80,000
300,000
180,000
60,000
180,000
850,000
350,000
350,000
1,200,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กลุ่มยุทธศำสตร์และแผน สป.
หมวดเงิน
1.

2.
งบดำเนินงำน

3.

4.

งบรำยจ่ำยอื่น

1.

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ (สาหรับจัดทา
คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รวมงบดำเนินงำน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
350,000

350,000
350,000

200,000
1,250,000
400,000
400,000
1,650,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กลุ่มวิเครำะห์งบประมำณ สป.
หมวดเงิน
1.
2.
3.
งบดำเนินงำน
4.
5.

1.
งบรำยจ่ำยอื่น

2.

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต โครงการ กิจกรรม
และตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาการ
โครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาการ
โครงการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาทักษะการเตรียมข้อมูลการนาเสนอและการสื่อสาร
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
รวมงบดำเนินงำน
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาเครือข่ายบุคลากร
ด้านการจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะ
และเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านการจัดทางบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
436,100
130,000
207,000
220,200
61,100
1,054,400
150,000
250,000

400,000
1,454,400

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กลุ่มติดตำมประเมินผลและรำยงำน
หมวดเงิน

งบดำเนินงำน

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ 2558 และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล

งบประมำณ
500,000

1.1 กิจกรรมการจัดทารายงานประจาปี 2558 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 กิจกรรมการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล
ในรอบ 6 เดือน กระทรวงศึกษาธิการ
1.3 กิจกรรมการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล
ในรอบ 1 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

167,000

2. โครงการประชุมปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3.1 กิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ของสานักงาน

250,000

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 กิจกรรมการจัดทารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัตริ าชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการ

งบรำยจ่ำยอื่น

รวมงบดำเนินงำน
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

167,000
166,000

400,000
200,000
200,000

1,150,000
400,000

400,000
1,550,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

27

โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กลุ่มแผนเฉพำะกิจเฉพำะพื้นที่
หมวดเงิน

งบดำเนินงำน

งบรำยจ่ำยอื่น

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง (พ.ศ. 2559-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ

งบประมำณ
740,340

1.1 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พื้นที่ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเลและเกาะแก่ง (พ.ศ. 2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 ติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พื้นที่
ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง (พ.ศ. 2559-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
(พ.ศ. 2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 การจัดทาสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)
ด้านการศึกษาในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
(กัมพูชา)

144,000

2. โครงการจัดทางานวิจัยภายใต้โครงการ LEAP Programme
ของสานักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร
3. โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ตามตัวชี้วัดความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รวมงบดำเนินงำน
1. โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รวมงบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

29,400

383,740
142,000
70,600

30,260
800,000
233,000
233,000
1,033,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กลุ่มพัฒนำนโยบำยเร่งด่วน
หมวดเงิน
1.
2.
3.
งบดำเนินงำน

4.
5.
6.
7.

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
โครงการติดตามและรายงานผลการดาเนินโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการนานักเรียน นักศึกษา และสามเณร ทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ สมเดจจพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการบารุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการจัดทากลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
โครงการศึกษานโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รวมงบดำเนินงำน
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
200,000
140,000
100,000
100,000
225,000
125,000
100,000
990,000
990,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำ
หมวดเงิน
1.
2.
งบดำเนินงำน

3.
4.

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิจัยของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการวิจัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์และจุดเน้นการวิจัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560-2564)
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาข้อเสนอการวิจัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวมงบดำเนินงำน
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
500,000
150,000
50,000
300,000
1,000,000
1,000,000

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

โครงการ/กิจกรรม สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
เป้าประสงค์ที่ 1. หน่วยงานสามารถแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
มาตรการที่ 1. จัดทานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการ แผนงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. บูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ 3 ระยะ
(พ.ศ. 2559-2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ
(แผนการบริหารราชการแผ่นดิน)
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผน
ปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

2

3

4

5

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนฯ 1 ฉบับ

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนฯ (ระดับ 5)

ต.ค.-พ.ย.58

40,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบดาเนินงาน

1. แผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สป.
2. แผน 3 ระยะ

1. จานวนแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของสานักงาน
ปลัดกระทวงศึกษาธิการ
(จานวน 2 แผน)
ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนฯ (ระดับ 5)

ต.ค.-58

350,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน สป.

งบดาเนินงาน

พ.ย.-58

280,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบดาเนินงาน

100,000 กลุ่มบริหารและ งบดาเนินงาน
บริการรทางวิชาการ

แผนฯ 1 ฉบับ

แผนฯ 1 ฉบับ

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนฯ (ระดับ 5)

ต.ค.-58

แผนฯ 1 ฉบับ

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนฯ (ระดับ 5)

พ.ย.58-ก.พ.59

280,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบดาเนินงาน
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ที่
6

7

8

9

10

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สาหรับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

เป้าหมาย
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 สป.

ตัวชี้วัดโครงการ

จานวนแผน
ปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(แผนขอเงิน) จานวน 1 แผน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
แผนฯ 1 ฉบับ
ระดับความสาเร็จของการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
ของการจัดทาแผนฯ
(พ.ศ. 2560-2564)
(ระดับ 5)
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษา จานวนแผนพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนา
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (พ.ศ. 2560-2564) ของ สป.
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 1 แผน
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผน
แผนการบริหารความเสี่ยง
จานวนแผนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของ สป.
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 1 ฉบับ
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขต
พื้นที่ชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
(พ.ศ.2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ธ.ค.58-ม.ค.59

350,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน สป.

งบดาเนินงาน

ต.ค.58-ก.ย.59

530,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบดาเนินงาน

ก.พ.-59

350,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน สป.

งบดาเนินงาน

ธ.ค.58-ก.พ.59

200,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน สป.

งบดาเนินงาน

พ.ย.58-ก.ย. 59

740,340 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบดาเนินงาน
เฉพาะพื้นที่

31

ที่

11

12

โครงการ/กิจกรรม
10.1 การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
(พ.ศ.2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
10.2 ติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง (พ.ศ.2559-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
10.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
(พ.ศ.2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
10.4 การจัดทาสัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาค
(Gini Coefficient) ด้านการศึกษาในจังหวัด
ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา)
โครงการจัดทาแผนบูรณาการการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวติ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของกระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

บุคลากรทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จานวน 24 คน

เอกสารแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ

พ.ย.-58

144,000

บุคลากรทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ในพื้นที่เป้าหมาย

เอกสารติดตามผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ม.ค.-ก.ค.59

383,740

บุคลากรทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จานวน 20 คน

เอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงาน ประจาปีฯ

ก.ย.-59

142,000

บุคลากรทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จานวน 20 คน

เอกสารรายงานสัมประสิทธิค์ วาม ต.ค.58-ก.ย.59
ไม่เสมอภาคฯ

70,600

แผนฯ 1 ฉบับ

ระดับความสาเร็จของการ
พ.ย.58-ก.ย.59
ดาเนินการจัดทาแผนฯ (ระดับ 5)

50,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

1. แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 1. แผนฯ จานวน 1 แผน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ธ.ค.58-ก.ย.59

งบดาเนินงาน

100,000 กลุ่มพัฒนานโยบาย งบดาเนินงาน
เร่งด่วน

32

ที่

13

14
15

16
17
18

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

2. รายงานผลการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน 1. แผนปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา
ด้านการศึกษาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(พ.ศ. 2557-2561)
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ด้านการศึกษาตามแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2557-2561)
โครงการจัดทากลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบ กลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทายุทธศาสตร์
บุคลากรจากหน่วยงาน
และจุดเน้นการวิจัยของ สป. (พ.ศ. 2560-2564) ในสังกัด สป.

โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อการวางแผน
การศึกษา
โครงการศึกษานโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
การวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

2. รายงานผลฯ จานวน 1 เล่ม

1. แผนฯ จานวน 1 แผน

ธ.ค.58-ก.พ.59

125,000 กลุ่มพัฒนานโยบาย งบดาเนินงาน
เร่งด่วน

ธ.ค.58-พ.ค.59

225,000 กลุ่มพัฒนานโยบาย งบดาเนินงาน
เร่งด่วน
150,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบดาเนินงาน
การวิจัยและพัฒนา

2. รายงานฯ
จานวน 1 เล่ม

จานวน 1 กลยุทธ์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ระดับความสาเร็จ
เม.ย.-มิ.ย..59
ของการกาหนดยุทธศาสตร์
การวิจัยของ สป.ปีงบประมาณ
(พ.ศ. 2560-2564) (ระดับ 5)
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน ธ.ค.58-ก.ย.59
การจัดทาข้อมูลวิชาการฯ(ระดับ 5)
1 เล่ม
เม.ย.-ก.ย.59

บุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่สนใจทางานวิจัย

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยน
เรียนรู(้ ร้อยละ 80)

5 เรื่อง

ก.ค.-ก.ย.59

50,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบดาเนินงาน
และแผน ศธ.
100,000 กลุ่มพัฒนานโยบาย งบดาเนินงาน
เร่งด่วน
50,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบดาเนินงาน
การวิจัยและพัฒนา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

19

โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาข้อเสนอการวิจัย บุคลากรของสานักงานปลัด
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดทาข้อเสนอการวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เม.ย.-มิ.ย.59

300,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบดาเนินงาน
การวิจัยและพัฒนา

20

โครงการจัดทางานวิจัยภายใต้โครงการ
LEAP Programme ของสานักงานยูเนสโก
กรุงเทพมหานคร
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพิจารณารายละเอียด จานวน 120 คน
คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ต.ค.58-มี.ค.59

29,400 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบดาเนินงาน
เฉพาะพื้นที่

21

ร้อยละของจานวนข้อเสนอ
การวิจัยของ สป. ที่สามารถ
ดาเนินการทั้งผ่านระบบ NRMS
และในรูปแบบเอกสารเสนอ วช.
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
(ร้อยละ 80)
เอกสารงานวิจัยฯ จานวน 1 ฉบับ เอกสารงานวิจัยภายใต้
โครงการ LEAP Programme

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

22

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จานวน 35 คน

23

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนการอุดหนุน จานวน 50 คน
ค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดคาของบประมาณ
ต.ค.58-เม.ย.59
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
เป้าหมายการให้บริการ
ธ.ค.58- ก.พ.59
กระทรวงศึกษาธิการและ
ในรูปแบบเอกสารและตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมายที่เชื่อมโยงสอดคล้อง
กับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอค่าใช้จ่ายรายหัว
ต.ค.58-ก.ย.59
ที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

50,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน

80,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน

300,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน
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ที่
24

25

26

27

28

29

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
จานวน 55 คน
กรอบแนวทางการดาเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิเคราะห์สังเคราะห์ จานวน 30 คน
เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
จานวน 35 คน
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทางบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต
โครงการ กิจกรรม และ ตัวชี้วดั ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมปฏิบตั ิการปรับปรุง
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จานวน 85 คน

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กรอบแนวทางการดาเนิน
โครงการของ ศธ. ที่มีการพัฒนา
และใช้ได้ทนั เปิดภาคเรียน

ต.ค.58-ก.ย.59

180,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน

ข้อมูลประกอบการชี้แจง
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ใช้ในการจัดทาคาขอและเอกสาร
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2559
เอกสารคาของบประมาณ
ปี 2560

ธ.ค.58-พ.ค.59

60,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน

ต.ค.58-ก.ย.59

180,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน

ม.ค.-59

436,100 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบดาเนินงาน

จานวน 40 คน

มีการทบทวนเป้าหมายฯ
ปี 2560

พ.ย.-58

130,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบดาเนินงาน

จานวน 40 คน

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

พ.ค.-58

207,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบดาเนินงาน

35

ที่
30

31

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาทักษะการเตรียมข้อมูล
การนาเสนอและการสื่อสารด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
จานวน 60 คน

จานวน 25 คน

ตัวชี้วัดโครงการ
คาของบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
พ.ย.-58

220,200 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบดาเนินงาน

ต.ค.-58

61,100 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบดาเนินงาน

36

โครงการ/กิจกรรม สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาองค์ความรู้ดา้ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การติดตามประเมินผลและรายงานผล
เป้าประสงค์ที่ 1. ผลงานทางวิชาการสามารถนาไปใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. บุคลากรด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการติดตามประเมินผลและรายงานผลของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการพัฒนาให้มศี ักยภาพเพิ่มขึ้น
มาตรการที่ 1. จัดทาและพัฒนารูปแบบ/วิธีการ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เร่งพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
3. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ทีเ่ อื้อต่อการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

จานวน 35 คน

2

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผล
การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
โครงการประชุมปฏิบตั ิการประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

จัดประชุม 3 ครั้ง
ครั้งละ 3 วัน
จานวนครั้งละ 35 คน

3

จัดประชุม 1 ครั้ง
3 วัน/50 คน

ตัวชี้วัดโครงการ
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
รายงานผลการดาเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 4 เรื่อง
รายงานผลการประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 1 เรื่อง

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ก.ย.-59

200,000 กลุ่มบริหาร
และบริการ
ทางวิชาการ

งบดาเนินงาน

ม.ค.-59
พ.ค.-59
ก.ย.-59

500,000 กลุ่มติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน

งบดาเนินงาน

ก.พ.-59

250,000 กลุ่มติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน

งบดาเนินงาน

37

ที่
4

5

6

7

8

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมปฏิบตั ิการประเมินผล
แผนปฏิบตั ิราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน ตามตัวชี้วดั
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการติดตามและรายงานผลการดาเนิน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เป้าหมาย
จัดประชุม 2 ครั้ง
ครั้งละ 3 วัน
จานวนครั้งละ 40 คน
เอกสารรายงานฯ
จานวน 1 ฉบับ

นักเรียน นักศึกษา สามเณร
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
และผู้ปฏิบตั ิงานโครงการ
ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สพฐ. สอศ. สกอ. และ พศ.

โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการที่สอดคล้อง บุคลากรสานักนโยบาย
ตามภารกิจของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และยุทธศาสตร์ สป.
จานวน 80 คน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนการศึกษา บุคลากรด้านการวางแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
การศึกษาของกระทรวง
พ.ศ. 2559
ศึกษาธิการ จานวน 60 คน

ตัวชี้วัดโครงการ
รายงานผลการประเมิน
แผนปฏิบตั ิราชการของ สป.
และ ศธ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จานวน 2 เรื่อง

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ก.พ.-59

ส.ค.-ก.ย.59

1. ติดตามและเก็บรวบรวม
ธ.ค.58-ก.ย.59
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครบ 4 สังกัด ได้แก่ สพฐ.,
สอศ., สกอ. และ พศ.
2. รายงานผลการดาเนิน
โครงการฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 1 ชุด
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม ต.ค.58-ก.ย.59
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในภารกิจของ สนย.สป.
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
เม.ย.-มิ.ย.59
ความเข้าใจด้านการวางแผน
การศึกษา โดยมีคะแนน
หลังการฝึกอบรม เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

400,000 กลุ่มติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน

งบดาเนินงาน

30,260 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบดาเนินงาน
เฉพาะพื้นที่

200,000 กลุ่มพัฒนานโยบาย งบดาเนินงาน
เร่งด่วน

572,700 กลุ่มบริหาร
และบริการ
ทางวิชาการ
320,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

38

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

9

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน บุคลากรในสังกัด สป.
ยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 45 คน

10

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการติดตาม ประเมินผล จัดอบรม 1 ครั้ง 5 วัน/50 คน
การดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา
และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณ 28 คน
ของกระทรวงศึกษาธิการ

11

12

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิจัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บุคลากร ในสังกัด สป.

13

โครงการประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป. (2 ครั้ง)

บุคลากรสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป.
จานวน 80 คน

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

บุคลากรผ่านเกณฑ์การทดสอบ
เม.ย.-มิ.ย.59
หลังการฝึกอบรม ร้อยละ 80
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร้อยละ 80 ของผูผู้เข้าร่วม
ธ.ค.-58
โครงการมีความรู้เกียวกับ
การติดตาม ประเมินผลและ
การจัดทารายงานตามนโยบาย
และแผนปฏิบตั ิราชการของ ศธ.
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้ารับ ต.ค.58-ก.ย.59
การอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในโครงการสามารถ
นาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดทางบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
ม.ค.-มี.ค.59
ศักยภาพด้านการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน (ร้อยละ 90)
ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ มีความพึงพอใจ
(ร้อยละ 80)
ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
ต.ค.-ธ.ค.58
ศักยภาพ มีความพึงพอใจ
ก.ค.-ก.ย.59
(ร้อยละ 80)

400,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน สป.

งบรายจ่ายอื่น

400,000 กลุ่มติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน

งบรายจ่ายอื่น

350,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบรายจ่ายอื่น

500,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบดาเนินงาน
การวิจัยและพัฒนา

800,000 กลุ่มบริหาร
และบริการ
ทางวิชาการ

งบรายจ่ายอื่น

39

ที่
14

15

16

17

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบตั ิงานในภารกิจ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ระดับความสาเร็จของการ
ด้านการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการวางแผนการศึกษา
จัดสัมมนาฯ (ระดับ 5)
ทุกระดับในสังกัดส่วนราชการหลัก
และองค์กรในกากับของกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 60 คน
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนา
จานวน 60 คน
เครือข่ายนักจัดทางบประมาณ
เครือข่ายบุคลากรด้านการจัดทางบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาสมรรถนะ จานวน 50 คน
บุคลากรด้านการจัดทา
และเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
งบประมาณ มีสมรรถนะ
ด้านการจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
ด้านการถ่ายทอดและสื่อสาร
พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความเสมอภาค
ข้าราชการสังกัดกระทรวง
ผู้เข้ารับการอบรม
ระหว่างหญิงชายของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 30 คน
จานวน 30 คน
ศึกษาธิการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ก.ค.-ก.ย.59

80,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบรายจ่ายอื่น

ธ.ค.-58

150,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบรายจ่ายอื่น

ม.ค.-59

250,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบรายจ่ายอื่น

พ.ย.-มี.ค.59

233,000 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบรายจ่ายอื่น
เฉพาะพื้นที่
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