สรุปผลการจัดกิจกรรม
การประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดาเนินงานขององค์กร ครั้งที่ 2/2560
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
***************
ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 ได้กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกาหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
และมาตรา 16 วรรคสอง กาหนดว่า ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นแผนระยะสั้นที่หน่วยงานราชการจัดทาขึ้นภายหลั งจากที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ สภาแล้ ว ส าหรั บ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานในรอบ
ปีงบประมาณนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อที่จะกาหนดว่าภายใต้แผนงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร หน่วยงานจะต้อง
ปฏิบั ติงาน โครงการ หรื อกิจกรรมใดบ้ าง ดังนั้น จึงอาจกล่ าวได้ว่า แผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือในการ
บริ ห ารงานที่ ช่ ว ยให้ มั่น ใจว่ า หากปฏิ บั ติ ง านตามแผนที่ ว างไว้ ย่อ มมี โ อกาสที่ จ ะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้
ซึ่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เสนอสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติต่อไป
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้มอบให้กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทาง
การดาเนินงานขององค์กร การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อเป็น
การแจ้งข้อมูลให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ และเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวข้างต้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการประชุม
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ทราบถึงบทบาทหน้าที่และแผนการดาเนินงานของแต่ละกลุ่ม ภายใน
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้
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ผู้เข้าร่วมการประชุม
การประชุ มเพื่อ สื่ อสารทิ ศทางการดาเนิน งานขององค์ก ร การดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้ เข้าร่วมการประชุมเป็น บุคลากรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 68 คน ประกอบด้วย
1. นายประสิทธิ์ เขียวศรี
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
2. นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. นางปรียานันท์ เพ็งพุ่ม
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
4. นางสาวเต็มจิต จันทคา
หัวหน้ากลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ
5. นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา
6. นางสาวบุญทวี อรุณมาศ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
7. นางณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. นางสาววาสุกาญจน์ บู่ทอง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นา
9. นายสุวรรณ ภูติวณิชย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
10. นางชัชฎา พารุ่ง
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
11. นางสาวสุนทรี ไกรกาบแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
12. นางจิรัฐ อนุเชิงชัย
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
13. นางสุพรรณี สมิท
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
14. นางอาพร จิตรใจ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
15. นางณัฏธิดา ฤทธาภัย
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
16. นางนวลวรรณ บุญฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
17. นายบูรชัย ศิริมหาสาคร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
18. นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
19. นางอรทัย ศักดิ์สูง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
20. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
21. นางปัญญา รักการงาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
22. นางอรุณ ใบแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
23. นางกรรัตน์ โชคประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
24. นางสาวดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
25. นางสาวประนอม โพธิ์นิ่มแดง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
26. นายปิยะ ลิ้มจินดาศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
27. นางสาวณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
28. นางสาววรนุช สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
29. นางสาวนพมาศ ณะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
30. นางกวิสรา ชวนวัน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
31. นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
32. นางสาวธนันดา รังสิกุล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
33. นางสาวพณณกร ฝอยทอง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
34. นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
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35. นายพงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี
36. นางสาวสุวภัทร ยวงใย
37. นางสาวพัฒนา ปัญญา
38. นายชิดชัย ช่างสมบูรณ์
39. นางผการัตน์ เมฆฉาย
40. นางมธุรส คายอด
41. นางเบญจมาศ สุขคมขา
42. นางสาวธนิดา อุบลชาติ
43. นางสาวมาลินี กาชัย
44. นางสาวกัลยา ศรีวิเชียร
45. นางสาวจาริณี สุวรรณ
46. นางสาววิกันยา เอกฉันท์
47. นางสาวนริวรรณ์ จตุเทน
48. นางสาวจุไรรัตน์ โพธิลักษณ์
49. นางสาวชุติกานต์ ทิมจันทร์
50. นางสาวขวัญเรือน จอมโคกสูง
51. นายธีรวีร์ มานิตกุล
52. นางสาววชิรานี สีม่วง
53. นางสาวพลอยระวี คาสุข
54. นางสาวพัชร์ธนัน พิรพัฒน์ธนกร
55. นายสุดใจ สาวทรัพย์
56. นายสวัสดิ์ แหวนเงิน
57. นางวรรณศิริ ศรีเกษม
58. นางสมประสงค์ เครือศรี
59. นายจิตต์ประพันธ์ นาคสวัสดิ์
60. นายสราวุธ ศรีเกษม
61. นางกาญจนา แย้มยงค์
62. นางสาวพรพรรณ พาลไธสง
63. นายไพโรจน์ ธีระพันธ์พงศ์
64. นายสมชาย ทั่วสุภาพ
65. นางวิจิตรา อุณหเลขจิตร
66. นายประเสริฐ โพธิ์แค
67. นายมะนัด ปานดา
68. นายพงค์ศักดิ์ หนูทิม

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
นายช่างศิลป์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักเทคโนโลยี (โสตทัศนศึกษา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์
ช่างไม้
ช่างสี
พนักงานขับรถยนต์

งบประมาณ
ได้รับความอนุเคราะห์อาหารว่างและเครื่องดื่มจากสวัสดิการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
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เนื้อหาการประชุม
การประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดาเนินงานขององค์กร การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเนื้อหาการประชุมดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับสานัก
3. บทบาทหน้าที่และแผนการดาเนินงานของแต่ละกลุ่ม
3.1 กลุ่มอานวยการ
3.2 กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน
3.3 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
3.4 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.5 กลุ่มพัฒนาผู้นา
3.6 กลุ่มวิจัยและพัฒนา
3.7 กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ
3.8 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เรื่องอื่น ๆ
รูปแบบการประชุม
การประชุ มเพื่อ สื่ อสารทิ ศทางการดาเนิน งานขององค์ก ร การดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็น
ประธาน ทาหน้าที่ผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการ
ทาหน้าที่ผู้นาเสนอเรื่องเพื่อทราบในหัวข้อ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และหัวข้อร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับสานัก และผู้ตรวจรายงานการประชุม บุคลากรกลุ่ม
นโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทาหน้าที่ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม และหัวหน้ากลุ่มจานวน
8 กลุ่ม ทาหน้าที่นาเสนอในหัวข้อบทบาทหน้าที่และแผนการดาเนินงาน ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข และ
ข้อเสนอในการพัฒ นาหน่ วยงานของแต่ล ะกลุ่ ม และผู้ เข้าร่ว มการประชุมร่วมกัน แสดงความคิดเห็ นและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ
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ดร. ประสิ ทธิ์ เขีย วศรี ผู้ อานวยการสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นประธานการประชุมเพื่อสื่อสารทิศทางการดาเนินงานขององค์กร การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิม
พระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

นายสุวรรณ ภูติวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทรัพย์ สิน นาผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสื่อสารทิศ
ทางการดาเนินงานขององค์กร การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวดมนต์
บูชาพระรัตนตรัย
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บุ ค ลากรของสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
ณ ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โดยพร้อมเพรียงกัน

นางสาวบุญทวี อรุณมาศ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ เสนอเรื่องเพื่อทราบคือ 1) แผน
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2) ร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับสานัก
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หัวหน้ากลุ่มทั้ง 8 กลุ่ม นาเสนอบทบาทหน้าที่และแผนการดาเนินงานของกลุ่ม รวมทั้งปัญหาที่พบ
แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอในการพัฒนาหน่วยงาน ให้ที่ประชุมทราบร่วมกัน โดยเรียงตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ (2) กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน (3) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ (4) กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (5) กลุ่มพัฒนาผู้นา (6) กลุ่มวิจัยและพัฒนา (7) กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ
(8) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้เสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ และประธานได้มอบ
แนวคิดในการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม และปิดการประชุม

