
รายงานผลการบริหารกิจกรรม 
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพวรเวที  อาคารอำนวยการ  

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

 
ความเป็นมา 

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มาตรา 16 ระบุให้ส่วน
ราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี ่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ มาตรา 20 ระบุว่า 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมาย 
แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือ
โครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข ้าราชการและประชาชนทราบทั ่วกันด้วย  ประกอบกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อบรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 
2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
วัตถุประสงค ์

เพื ่อจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงานตามคำสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่ 204/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที ่ 8 ธันวาคม 2564 
ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้ากลุ่ม และ
ผู้แทนกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 21 คน 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ      
ที่เก่ียวข้องกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2. จ ัดเตร ียมเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน เช ่น ระเบ ียบวาระการประชุม               
แนวทางการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. ประสานขอใช้สถานที่ในการประชุม 
4. ขออนุมัติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
5. จัดทำหนังสือเชิญคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม 
6. ขอความอนุเคราะห์อาหารว่างและเครื่องดื่มจากกองทุนสวัสดิการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา 
7. ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
8. จัดทำรายงานการประชุมเสนอผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือทราบและแจ้งคณะทำงานเพ่ือทราบ 
9. สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
สรุปผลการประชุม 

นายสุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประธาน
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ซ่ึงสรุปผลการประชุมได้ดังนี ้
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1. ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอเรื่องเสนอเพ่ือทราบต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1.1 การแต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 23 คน โดยคณะทำงานมีหน้าที่ตามคำสั่งสถาบันพัฒนา

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ 204/2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564  

1.2 รายละเอียดร่างสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  ซึ่งปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

1.3 โครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งผู้รับผิดชอบได้จัดทำรายละเอียดโครงการตามที่
ได้รับมอบหมาย ตามมติที่ประชุมหัวหน้ากลุ่ม เพื่อพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  จัดส่งให้กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ รวบรวมมีจำนวนทั้งสิ้น 28 โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 71,315,830 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

2. ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการได้เสนอเพ่ือพิจารณาดังนี้ 
2.1 พิจารณาร่างสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
และค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 ที่ประชุมมีมติให้ผู้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาเสนอโครงการที่จะดำเนินการในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งฝ่ายเลขานุการ
ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยให้พิจารณาเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
อำนาจหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้วย โดยสามารถเสนอเพิ่มหรือ
ลดโครงการ รวมทั้งงบประมาณได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม จากฐานโครงการที่เสนอเพ่ือจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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