
รายงานผลการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม B5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
และวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
**************** 

 
ความเป็นมา 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดย
จัดทำเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละ
ปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการใน
ภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับ
ภารกิจนั้น 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับคำของบประมาณ) จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนโครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และทบทวนงบประมาณให้สอดคล้องกับ
วงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบวงเงินจัดสรร
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภา แต่เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา จึงเห็นควรนำวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นฐานในการพิจารณากำหนดวงเงินสำหรับดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  หัวหน้ากลุ่ม  ผู้แทนกลุ่ม  วันที่ 9 กันยายน 2562 จำนวน 19 คน  
และวันที่ 13 กันยายน 2562  จำนวน 18 คน 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.  ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
2.  จัดเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมปฏิบัติการ  

- ขออนุมัติจัดประชุมปฏิบัติการ 
- จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ 
- ประสานเตรียมสถานที่ประชุมปฏิบัติการ 
- ประสานเตรียมอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ และเอกสารที่เก่ียวข้องอื่นๆ 
- ฯลฯ 

3.  จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

- วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม B5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

- วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

4.  สรุปผลการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
สรุปผลการประชุมปฏิบัติการ วันที่ 9 กันยายน 2562 

1.  นางสาวบุญทวี  อรุณมาศ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  ได้สรุปแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทราบ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติม สำหรับทบทวนความสอดคล้องของโครงการตามแผนคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กับแผนในระดับต่างๆ  ดังนี้  

1.1 ภาพรวมของแผนระดับที่  1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์รอง   

1.2 ภาพรวมของแผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น  โดยเน้น
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาก
ที่สุด คือประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ประเด็นที่ 
20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ และประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   

1.3 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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1.4 สรุปผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักและผู้บริหารหน่วยงานในกำกับของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

1.5  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเน้น เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4  การ
ปฏิรูปกลไกลและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  และเรื่องและประเด็น
การปฏิรูปที่ 5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไปศึกษารายละเอียดของแผนดังกล่าวข้างต้นเพ่ิมเติม 
เพราะในการปฏิบัติราชการจะต้องยึดแผนในระดับต่าง ๆ รวมถึงนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

2. นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี  เลขานุการการประชุม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการใช้
จ่าย เงินงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมทราบ  

3.  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้แนวทางในการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีสรุปได้ดังนี้  

3.1 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา จะต้องดูความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแผนอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย 

3.2 การคำนวณตัวคูณในโครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ต้องมีความละเอียดมากขึ้น โดยใช้อัตราตามมาตรการประหยัดงบประมาณของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เงินงบประมาณคงเหลือจำนวนมาก 

3.3 สำหรับโครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องทุกปี รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรระยะสั้นที่มี
ลักษณะการดำเนินงานเหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ยึดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นฐานในการจัดสรร 

3.4 ให้กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย ให้เตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการ
เครือข่ายในประเทศและต่างประเทศให้มีความเชื่อมโยงกัน เช่น เรื่องการพัฒนาสมรรถนะ จะต้องมี
กระบวนการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะแบบลงลึก จะมีวิธีการ หรือเครื่องมืออะไรในการติดตามถึง
โรงเรียน หลังจากนั้นส่งต่อให้เครือข่ายในประเทศ โดยต้องพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยซีหนาน NITS 
หรือ Webster ต้องมีการติดตามผลด้วย เพ่ือให้ตอบยุทธศาสตร์ชาติให้ได้  อาจจะต้องให้กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาช่วยงานติดตาม 

3.5 กลุ่มวิจัยและพัฒนาควรเน้นงานพัฒนาหลักสูตร และให้ถ่ายโอนงานการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรให้กลุ่มอ่ืนทำ เช่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มพัฒนาผู้นำ ยกตัวอย่างหลักสูตร
พัฒนาศึกษาธิการจังหวัด 

3.6  กระบวนการทำงานเน้นทำงานแบบ Matrix บุคลากรต้องสามารถทำงานแบบข้ามกลุ่ม
งานได้ ซึ่งจะถือว่าเป็นการพัฒนาการทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกัน 

4. นายพงษ์ศักดิ์  เห็นตระกูลดี  เลขานุการการประชุม แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่าจะประกาศใช้ประมาณเดือน
มกราคม 2563 ซึ่งในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
แผนงานไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกลุ่มนโยบายและ
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ยุทธศาสตร์ คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะ
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา คาดว่าจะได้รับ
จัดสรรไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) และเพ่ือเป็นการเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอให้ทุกกลุ่มดำเนินการดังนี้ 

4.1 พิจารณาทบทวนโครงการที่กลุ่มได้เสนอตามแผนปฏิบัติราชการฉบับคำของบประมาณว่ามี
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์รอง และโครงการตอบสนอง
เป้าหมายใดของยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงพิจารณาว่าโครงการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น แผนย่อย แนวทางการพัฒนา และทำแล้วตอบสนองต่อเป้าหมายใด  โดยให้ศึกษาเอกสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมเติม ดาวน์โหลดจาก Link : http://gg.gg/f3zrz  

4.2 พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณของโครงการที่แต่ละกลุ่มได้เสนอตามแผนปฏิบัติ
ราชการฉบับคำของบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่ใช้เงินงบประมาณจากงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะดำเนินโครงการใช้
เงินงบประมาณเท่าใด โดยให้พิจารณาทบทวนความสอดคล้องลงในแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ซึ่งออกแบบ
ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะต้องกรอกในระบบ e-menscr ดาวน์โหลดจาก Link : http://gg.gg/f3zrz 

5. นางสาวบุญทวี อรุณมาศ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ แจ้งเพ่ิมเติมว่าโครงการตามคำ
ของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของงบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มี 15 โครงการ วงเงิน 25 ล้านบาทกว่า แต่งบประมาณที่คาดว่าจะ
ได้รับเพียง 6 ล้านบาท จึงต้องให้แต่ละกลุ่มที่เสนอโครงการได้วิเคราะห์ทบทวนความสอดคล้องเชื่อมโยงต่าง 
ๆ เพ่ือให้ได้เนื้องานของหน่วยงานจริงๆ ในบางโครงการที่ขอไว้หลายรุ่น ก็จะต้องปรับลดจำนวนรุ่นลงมา
เพ่ือให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวมถึงตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการควรไปถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์ และหรือตัวชี้วัดผลกระทบ  หรือวิเคราะห์แล้วในบางโครงการไม่สามารถ
สอดคล้องกับแผนแม่บทก็อาจจะไม่ทำต่อ  แล้วนำมาพิจารณาในวันที่ 13 กันยายน 2562  โดยให้ส่งข้อมูล
ตามแบบให้ทางกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  ภายในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.  เพ่ือ
รวบรวมและจัดทำข้อมูลนำเสนอในการพิจารณาในวันที่ 13 กันยายน 2562 ต่อไป 

 
สรุปผลการประชุมปฏิบัติการ วันที่ 13 กันยายน 2562 

นายศัจธร วัฒนะมงคล ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันพิจารณา
การจัดสรรเงินงบประมาณให้โครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
(ฉบับคำของบประมาณ) ซึ่งมีวงเงินงบประมาณตามคำขอในแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ               
(นบส. ศธ.) จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณตามคำขอ 14,729,600 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสอง
หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
12 โครงการ วงเงินงบประมาณตามคำขอ  25,960,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
รายการงานเจรจาและประชุมนานาชาติ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณตามคำขอ 2,290,000 บาท 
(สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  คาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 
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1. รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.)    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่เกิน 9,350,000 บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ซึ่งผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและพิจารณาอย่างหลากหลาย สรุปไดด้ังนี้ 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 10 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุม่พัฒนาผู้นำ 
8,650,000 

2. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 9  
(กิจกรรม : หลักสูตรเสรมิ นบส.ศธ. และการสรุปผลการพัฒนาตามหลักสตูร) 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุม่พัฒนาผู้นำ 

700,000 

 รวม 9,350,000 
2. รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 คาดว่าจะได้รับจัดสรรไม่เกิน  6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น และพิจารณาโครงการตามแผนคำของบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 อย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี ้

ที ่ โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุน่ท่ี 7 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กพค. 

2,000,000 -   

2. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพตามวทิยฐานะ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กพค. 

150,000 -   

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพื่อ
ความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL)  
ผู้รับผิดชอบหลัก : กพม. 

400,000 -  โครงการนี้เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อรองรับการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
สากล ตามแผนคำขอ
งบประมาณ ซึ่งท่ีประชุม
พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ
เป็นโครงการ 

4 โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
และผูบ้ริหารการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบหลัก : กพค. 

300,000 -  เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ตามแผนคำขอ
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ      
ขอแยกเป็นโครงการ 

-  ประธานมอบให้ผู้รบัผิดชอบ 
พิจารณาการดำเนินงานใน
ขั้นตอนการติดตามผลอีกครั้ง
โดยสามารถปรับเพิ่มหรือลด
งบประมาณได ้
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ที ่ โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

5 หลักสตูรพัฒนาข้าราชการครฯู ก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพเิศษและเช่ียวชาญ  
ผู้รับผิดชอบหลัก : กพค. 

150,000 -  เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ตามแผนคำขอ
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ      
ขอแยกเป็นโครงการ 

6 โครงการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษา 
ผู้รับผิดชอบหลัก : - 

536,000 -  ประธานจะพิจารณามอบ
ผู้รับผิดชอบในภายหลัง 

7 โครงการฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training) 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กพค. 

150,000 -  ประธานมอบให้ผู้รบัผิดชอบ
ดำเนินการปรับกระบวนการ
ดำเนินงานใหม ่

8 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กพม. 

807,190 -  ประธานมอบให้ผู้รบัผิดชอบคดิ
กระบวนการดำเนินงานใหมต่าม
แนวทางที่ประธานมอบในท่ี
ประชุมโดยให้สามารถปรับเพิ่ม
หรือลดงบประมาณได ้

9. โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสทิธิภาพนักวิจัยตาม
แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กวพ. 

150,000  

10 โครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและ
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และ บุคลากร
ทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กวพ. 

610,000 -  ตามแผนคำของบประมาณคือ
โครงการประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานและนวัตกรรมทาง
วิชาการ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ผู้รับผิดชอบได้ขอปรับ
ช่ือโครงการ 

 รวม 5,253,190  
นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา จำเป็นต้องดำเนินโครงการหรือกิจกรรมสำคัญที่มีลักษณะการดำเนินงานต่อเนื่อง 
และมีข้อตกลงในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน รวมถึงโครงการที่ต้องดำเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. กิจกรรมความร่วมมือกับคุรสุภา : การพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระยะที่ 4 ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 

50,000 -  เป็นโครงการที่ดำเนินงานร่วมกนั 
4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน 
คุรุสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
NITS ประเทศญีปุ่่น และ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
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และบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคณุภาพ

การศึกษา : นครปฐมโมเดล 
ประมาณ 

350,000 
-  มอบให้กลุ่มนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ เขียนรายละเอียด
โครงการ 

3. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร 

ประมาณ 
350,000 

-  มอบให้กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เขียนรายละเอียด
โครงการ 

3. รายการค่าใช้จ่ายงานเจรจาและประชุมนานาชาติ  เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้ที่สำนัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะได้รับจัดสรรเท่าใด 

ที ่ โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษากับประชาคมอาเซียนประเทศคู่
เจรจาในกรอบอาเซียนบวก 6 (ญีปุ่่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) 

2,290,000 -  เนื่องจากมีโครงการเดียวจึงไม่
ต้องพิจารณาเพื่อจัดสรร
งบประมาณ โดยรอผลการ
จัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 
ภาพกิจกรรม 
 

 
 

**************** 
 


