
 

 

แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2๕61 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ 
กลุมเปา 
หมาย 
(คน) 

ชวงเวลาที่จัด 

(วัน/เดอืน/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช (บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

(แผน/ผล) 
จํานวน 

ผูเขารวม 
(คน) 

(แผน/ผล) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

๑. โครงการสัมมนาเร่ืองแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

35 18 ต.ค. 60          

(  (11.00-16.00) 

 

50,000 3,266  46,734  29 4.03    
(ระดับมาก) 

ผอ.สถาบันฯ 
นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 

2 (2.1)  โครงการสงเสริมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการ
บริหารทรพัยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (รอบ
ท่ี 1 : วันท่ี 27 ธ.ค. 60)  

35 14 ก.พ. 61 

(13.00-17.00) 

19,990 16,902 3,088 32 3.90 
(ระดับมาก) 

ผอ.สถาบัน 
นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (2.2) โครงการสงเสริมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการ
บริหารทรพัยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (รอบ
ท่ี 2 : วันท่ี 14 ก.พ.61))  

35 14 ก.พ. 61 

(13.00-17.00) 

20,000 3,040 16,960 29 
4.12 

(ระดับดี) 
ผอ.สถาบัน 

นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถใน
แตละตําแหนงหนาท่ี  

15 ตลอด
ปงบประมาณ 

405,000 123,480  337,742.50   -  - 
ผอ.สถาบัน 

นักบริหารงานบุคคล  

 

4.  โครงการกิจกรรม 5 ส. ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  35  12 ม.ค. 61 20,000 12,947 7,053 26 4.20 
(ระดับมาก) 

ผอ.สถาบัน 
นักบริหารงานบุคคล  

 

5.  
(5.1) โครงการการติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบท่ี 1)   

40 4 พ.ค. 61 100,000 76,๙๘๘ 23,012  47 4.24 
(ระดับมาก)       

ผอ.สถาบันฯ 
นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 

 
(5.2) โครงการการติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบท่ี 2)   
40 3 ก.ย. 61 100,000  53,916 46,084  42  3.86 

(ระดับมาก) 
ผอ.สถาบันฯ 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

                    รวมทั้งหมด 10 โครงการ                                                     เปนจํานวนเงิน 2,694,900 บาท 



 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2๕61 

ลําดับท่ี กิจกรรม/โครงการ 
กลุมเปา 
หมาย 
(คน) 

ชวงเวลาที่
จัด 

(วัน/เดือน/
ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่ใช (บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

(แผน/ผล) 
จํานวน 

ผูเขารวม 
(คน) 

(แผน/ผล) 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 

6.  โครงการสัมมนาเร่ืองความโปรงใสในการทํางานและผลประโยชน
ซับซอน (ITA) 

40  13 มิ.ย. 
61  

(13.00-
16.00) 

10,000 6,770 3,230 30  3.81   
(ระดับมาก) 

ผอ.สถาบัน 
นักบริหารงานบุคคล  

7.  โครงการงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไปประชุม / ดูงาน / 
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานบริหารการศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

15 ตลอด
ปงบประมาณ 

500,000  - 500,000  -   - 
ผอ.สถาบัน 

นักบริหารงานบุคคล  

 

8. โครงการเทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ 30 22 พ.ย. 60 

(09.00-
12.00) 

20,000 18,980 1,020 28 3.87 
(ระดับมาก) 

ผูอํานวยการสํานักงาน
สถาบัน 

นักบริหารงานบุคคล 

9. โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและสาน
สัมพันธพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

40 20 – 22 
เม.ย.  61 

600,000 488,776 111,224 30 4.30 
(ระดับมาก) 

ผูอํานวยการสํานักงาน
สถาบัน 

นักบริหารงานบุคคล  

10. โครงการจางลูกจางช่ัวคราว 6 ตลอด
ปงบประมาณ 

850,000  ปจจุบันจาง 1 
อัตรา 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

  -   - 
ผูอํานวยการสํานักงาน

สถาบัน 
นักบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 



 

ผลการดําเนินงาน 

1. ดําเนินการจัดโครงการไปแลวจํานวน 9 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ 1 โครงการ คือ (โครงการงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไปประชุม / ดูงาน / แลกเปลี่ยน

เรยีนรูงานบริหารการศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา) 

2. โครงการที่ดําเนินการไปแลวมีผูเขารวมโครงการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 

3. โครงการที่ดําเนินไปแลวมีงบประมาณเพียงพอทุกโครงการ 

สรุป งบประมาณที่ไดรับจัดสรรของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังสิ้นท่ีไดรับการจัดสรรเปนเงินจํานวน 2,694,900 บาท ใชไปแลวเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 805,065 บาท 

คงเหลือเงนิจํานวน 1,889,835 บาท 

ปญหา/อุปสรรค 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ชวงระยะเวลาที่จัดโครงการตางๆของสถาบัน ในบางครั้งไปกระทบกับชวงเวลา
ที่สถาบันฯ มีกิจกรรมตางๆ  

1. มีการวางแผนในการนินการจัดโครงการหรอืกิจกรรมตางๆ ทั้งปงบประมาณ 
พ.ศ. 256๒ โดยตองดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จะตองมีการประชาสัมพันธ
หรือประชุมรวมกันเพื่อรับทราบแผนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ       
ของสถาบันฯ ทั้งหมด โดยบุคลากรของสถาบันทุกคนตองรับทราบแผนการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมทั้งหมดของสถาบัน 

2. ในการดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมบางกิจกรรม พบปญหาในสวนของ
เอกสารที่จะตองแจกใหกับผูเขารับการอบรม ไมมคีวามพรอมท่ีจะแจกเอกสาร
กอนวนัท่ีจะเขารับการอบรม หรือในบางครั้งไดรับเอกสารในชวงเวลาทีกํ่าลัง    
ดําเนินการเขาประชุม อบรม สัมมนา จึงทําใหดูไมมีความเหมาะสมเรียบรอยไมมี
ความพรอมในการจัดการอบดังกลาว  

2. มีการประชุมพูดคยุหารือกอนท่ีจะมีการอบรม เพื่อจะไดจะไดจัดเตรียมวางแผน
ในเร่ืองเอกสาร,สถานท่ี,วิทยากร และการนําเสนองานตางๆ ในที่ประชุมเปนตน 

3. บุคลากรของสถาบันบางสวน หรือบุคลาการบางทานไมสามารถเขารวม
โครงการหรอืกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันฯ จัดได เน่ืองจากติดภารกิจสวนตัว       
หรอืงานของสถาบัน อาจจะใหความรวมมือไมมีความพรอมเพรียงกัน 
 

3. มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรของสถาบัน ฯ ทั้งหมดทราบถึงแผนการ
ดําเนินการของโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของสถาบันในภาพรวม รวมถึง
ระยะเวลาที่ดําเนินการจัด เพ่ือที่บุคลากรทุกคนจะไดรับทราบชวงระยะเวลา 
ในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ของสถาบัน โดยพรอมเพรียงกัน 

 


