
รายงานผลการบริหารกิจกรรม 
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
และแผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3100 (ห้องเทพวรเวที) 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 9 กำหนดให้        
ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) แผนปฏิบัติราชการต้อง มีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ       
ท่ีจะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดของ
ภารกิจ มาตรา 16 วรรคสองกำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นท่ีจะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเป็นชอบ และมาตรา 20 กำหนดว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมาย  แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ 
และงบประมาณที่จะต้องใช้แต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบ   
ท่ัวกันด้วย 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศ ึกษา            
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
ให้มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ร่าง) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
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วัตถุประสงค ์
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ให้มีความสอดคล้อง เชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงานตามคำสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ี 161/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ลงวันที ่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565   
ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และ
ผู้แทนกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 33 คน  โดย มีผู้มาประชุม จำนวน 29 คน ไม่มาประชุม จำนวน 4 คน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมแทนคณะทำงาน 1 คน 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล 
นโยบายการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
บริบทต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดเตร ียมเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน เช่น ระเบียบวาระการประชุม               
แนวทางการประชุม และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ประสานขอใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
4. ขออนุมัติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

5. จัดทำหนังสือเชิญคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม 
6. ขอความอนุเคราะห์อาหารว่างและเครื่องด่ืมจากกองทุนสวัสดิการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา 
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7. ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

8. จัดทำรายงานการประชุมเสนอผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อทราบและแจ้งคณะทำงานเพื่อทราบ 

9. สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 
สรุปผลการประชุม 

นายปราโมทย์  ด้วงอิ่ม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

1. ที่ประชุมรับทราบตามท่ีประธานแจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่าการประชุมคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) ครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญและคณะทำงานทุกคนต้องให้ความสำคัญร่วมกันพิจารณาเสนอ
ความคิดเห็น 

2. ท่ีประชุมรับทราบตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอเรื่องเสนอเพื่อทราบต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
2.1 การแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ตามคำส่ังสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ี 161/2565 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565   

2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) โดยทราบเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ของสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที ่ได้รับจัดสรร) เช่น พันธกิจ  เป้าประสงค์รวม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดต่าง ๆ กับอำนาจหน้าที่ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์และให้ส่งรายละเอียดของ
โครงการตามแบบฟอร์มส่งให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
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2.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับจัดสรรว่าประกอบด้วย งบประมาณจากแหล่งใดบ้าง จำแนกตาม
แผนงาน จำแนกตามหมวดงบประมาณอย่างไรบ้าง 

2.4 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระ 
เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

2.5 กำหนดการส่งไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ของเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ 
หรือรายงานผลการพัฒนาตามหลักสูตร หรือรายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนา หรือคู่มือการพัฒนา
ตามหลักสูตร หรือรายละเอียดหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นฐานข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

3. ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการได้เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้ 
3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)   
1) พิจารณาเห็นชอบให้ใช้สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) 

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ มาเป็นสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศ ึกษา           
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

2) พิจารณาทบทวน (ร่าง) ตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

3.2 การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน Google Calendar เพื่อไม่ให้มีการเชิญประธานท่ี
เป็นผู้บริหารระดับสูงซ้ำซ้อนกัน และเพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3.3 การส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่ทำหน้าท่ี
ด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ อาคารสถานท่ี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานติดตาม ประเมินผลและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ภายในวันท่ี 25 ตุลาคม 2565 ต่อไป 

3.4 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหพ้ิจารณาจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เช่น งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) งบลงทุน (โครงการเพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์ โครงการเพื่อการปรับปรุงอาคาร สถานท่ีและส่ิงก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) เป็นต้น จัดส่งให้กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดต่อไป 

3.5 การกำหนดแนวทางการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3.6 ประเด็นและเนื ้อหาที ่จะนำมาประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ          
บุคลากรทางการศึกษาผ่านรายการก้าวไปกับการศึกษาไทย (สป.) ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ 
เวลา 12.30 – 13.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษากระจายความถี F.M.92 MHz  ของศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 
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