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DTI 
Family
เรื่อง	:	AHR	Partnership

	 ตามด�าริของ	ผอ.สทป.	ที่ให้
ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก
ที่ สุดในองค์กร	 ที่จะขับเคลื่อน
หน่วยงานให้มีความก้าวหน้า
ประสบความส� า เ ร็ จและการ
ปฏิบัติงานของ	 สทป.	 ให้บรรลุ

เรียนรู้เพ่ือการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป	 ตลอดจนมีการแลก
เปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายในการมุ่งสู่องค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ	ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กรภายใต้ยุทธศาสตร์ของ	
สทป.	ยุทธศาสตร์ที่	4	ด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน	
	 กิจกรรมการสมัมนาเจ้าหน้าท่ีใหม่	ประจ�าปี	2563	มรีายละเอยีด
กิจกรรม	ดังนี้
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 : 
ณ ห้องประชุมราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10 สทป. 
	 การบรรยายในหัวข้อต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้ผู ้เข้ารับการสัมมนาฯ	 
มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งของยุทธศาสตร์	สทป.	และการขบัเคลือ่น
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ	 สทป.,	 พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ	พ.ศ.	2562,	การบริหารความเสี่ยงและ	ITA	ของ	สทป.	และ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร,	ระบบการบริหารงานคุณภาพ	
QMS,	 หลักการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ	 สทป.	 และ	พ.ร.บ. 
จัดซื้อจัดจ้าง,	การบริหารทรัพยากรบุคคลของ	สทป.,	สิทธิประโยชน์	
ค่าตอบแทน	สวัสดิการต่าง	 ๆ	ส�าหรับเจ้าหน้าท่ี	 สทป.,	 วัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยมองค์กร	และเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง	ๆ	ของ	สทป.	
ภายในอาคาร	สทป.	แจ้งวัฒนะ	 เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีอันจะน�าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม	 ฝ่าย	 ส่วนงาน	
โครงการต่อไป

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกันนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากร	 ผู้ซึ่งใช ้
ความรู้ความสามารถ	ทักษะ	ความคิด	การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใน
การปฏิบัติงานต่าง	ๆ	อันส่งผลให้	สทป.	ประสบความส�าเร็จ	
	 ปีงบประมาณ	2563	สทป.	ได้ด�าเนนิการบรรจเุจ้าหน้าท่ี	ลูกจ้าง
และเจ้าหน้าทีช่่วยปฏิบตังิานทีผ่่านกระบวนการคดัเลอืกตามระเบยีบ
ของ	 สทป.	 มาแล้วน้ัน	 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่
ทางด้านของนโยบาย	 เป้าหมายขององค์กร	การด�าเนินการในระดับ
สถาบันฯ	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	ปรัชญา	ปณิธาน	การบริหาร	 ระเบียบ
แนวปฏิบัติตนในการท�างาน	 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง	 ๆ	 
ที่บุคลากรพึงได้รับ	 สภาพแวดล้อม	 ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กร	 
เป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่เพ่ือให้สามารถปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธิภาพ
ตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้	 ตลอดจนท�างานอย่างมีความสุขควบคู่
ไปกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน	 เกิดความภาคภูมิใจใน
องค์กรของตนเอง	ซึ่งจะเกิดความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคี
ในหมู่คณะต่อไป
	 ฝ ่ายทรัพยากรบุคคล	 สทป.	 จึงได ้ก�าหนดจัดกิจกรรม	 
“การสัมมนาเจ้าหน้าท่ีใหม่ สทป. ประจ�าปี 2563”	 ขึ้น	 ในวันที่	 
8	 –	 10	 กันยายน	พ.ศ.	 2563	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี	
ลกูจ้างและเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏบิตังิานสามารถปรบัตวัได้ถูกต้องในการ
ท�างานท่ี	 สทป.	และทราบวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ของ	สทป.	
ที่ก�าหนดขึ้น	 ได้เข้าใจแนวนโยบายของผู้บริหารเกิดกระบวนการ

ขอต้อนรับน้องใหม่...
สู่ครอบครัว DTI
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สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนาฯ	 กับเจ้าหน้าท่ีส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุด้วยการปลูกต้นไม้ร่วมกันเพ่ือความร่มรื่น
ของสถานที่ท�างาน	ณ	บริเวณด้านข้างอาคารส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ	ส�าหรับช่วงเย็นของวันดังกล่าวมีกิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร้าง
ความสามัคคีและความผูกพันให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกคนสู่ครอบครัว	สทป.	

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 : 
ณ ส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ จ.ลพบุรี  
	 ช่วงเช้าผู้เข้ารับการสัมมนาฯ	 ร่วมพิธีสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีพ่ีน้อง
ส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุให้ความเคารพนับถือ	 หลังจากนั้น 
ผูบ้รหิารพร้อมด้วยผูเ้ข้ารบัการสมัมนาเข้ารบัฟังการบรรยายแนะน�าเก่ียวกับ 
ส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ	 แนะน�าเจ้าหน้าท่ี	 เย่ียมชมหน่วยงาน	
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในโรงปฏิบัติการ	 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือ

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 : ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ 
	 ช่วงเช้าผูเ้ข้ารบัการสมัมนาฯ	ร่วมพิธีสกัการะศาลตายายซึง่เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทีพ่ี่น้องชาวโรงปฏิบตักิารวิจยัและพัฒนาให้ความเคารพนบัถือ	
หลังจากน้ันผูบ้รหิารพร้อมด้วยผูเ้ข้ารบัการสมัมนาได้รบัฟังการบรรยายแนะน�าโรงปฏบิตักิารวจิยัและพัฒนา	แนะน�าเจ้าหน้าท่ี	เย่ียมชมหน่วยงาน	 
กิจกรรมสันทนาการกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา	 สทป.	 ตามบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง	 จากการด�าเนิน
กิจกรรมในครัง้น้ีผูเ้ข้ารบัการสมัมนาฯ	ทกุคนได้ทราบแนวทางการท�างานและเป้าหมายการขบัเคล่ือนตามวิสัยทัศน์ให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน	
เข้าใจค่านิยมองค์กรของการท�างาน	 “มุ่งม่ันผลสัมฤทธ์ิ คิดท�าเป็นทีมงาน สานซื่อสัตย์คุณธรรม น�าความพอใจสู่ลูกค้า พัฒนาอย่าง 
ต่อเน่ือง เรือ่งผลประโยชน์ของชาตต้ิองมาก่อน” เพ่ือร่วมกันด�าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรต่อไป
	 กิจกรรมการสมัมนาเจ้าหน้าทีใ่หม่ครัง้นีผ่้านพ้นไปด้วยดเีนือ่งจากได้ความร่วมมอืและสนบัสนนุจากทกุส่วนฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง	ฝ่ายทรพัยากร
บุคคลขอขอบพระคุณทุกท่านมา	ณ	ที่นี้ด้วยค่ะ	และที่ส�าคัญขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ใหม่	สทป.	ทุก	ๆ	คนที่มั่นใจในการเลือกเข้ามาเป็นสมาชิก
ในครอบครัว	 สทป.	 ขอบคุณทุกคนท่ีเชื่อมั่นและศรัทธา	สทป.	 ขอให้ทุกคนได้ใช้ศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีเพ่ือท�าให้
ครอบครัว	สทป.	ของเราแข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืน
สทป.	อยู่ในมือของทุกคน	ทุกอย่างสามารถเป็นจริงได้	ถ้าเราทุกคนร่วมใจกันด�าเนินการ...จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน	เราจะเติบโตไปด้วยกันค่ะ
 “ทรพัยากรบคุคลเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุค่ามากท่ีสดุในองค์กร ท่ีจะขบัเคลือ่นหน่วยงานให้มคีวามก้าวหน้าประสบความส�าเรจ็”
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แนะน�ำน้องใหม่...
สู่ครอบครัว

นางสาว จิรดา  เทพรินทร์ (ยุ้ย)
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1

นางวชิรา  จันทร์สว่าง (ท๊อป)
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 1

นางสาว ชฏาพร  ทรงก�าพล (ลัคกี้)
เลขานุการ 1 (CSD1)นางสาว ธัญญ์ฐิตา  อัครธนนท์หิรัญ (ติ๊ก)

เจ้าหน้าที่การเงิน 2 (AFI2)

นางสาว พัชรมน  เอี่ยมส�าอางค์  (เจี๊ยบ)
เจ้าหน้าที่การเงิน 2

นาย เอกชิต เตชานุบาล (แม็ก)
นักวิจัย 2 (RAE2)

นางสาว สบาไพร  ชายทวีป (ไพร)
เจ้าหน้าที่บัญชี2 (AAC2)

นางสาว อัศนีย์  ศรีชนินทร์ (หยง)
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 (RWM1) / 

ช่วยปฏิบัติงานส่วนควบคุมพัสดุและ
บริหารสัญญา (APM1)

นาวาอากาศโท สิทธิ ศรีสุวรรณ์ (เก้ง)
นักวิจัย 3 (RAE3)

นาย จรินทร์  จันทร์เจริญ (รินทร์)
วิศวกรเครื่องจักรอัตโนมัติ 1 (RWM1)

นางสาว ปุญญิศา  อ่องกลั่น (มิ้ว)
เจ้าหน้าที่บัญชี 1 (AAC1)

นาย ธีรไนย  ศรีธรรมรงค์ (มิ้ว)
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา 2 (TAC2)

นางสาว หทัยกานต์  ภักดีสุวรรณ์ (ฟ้า)
เลขานุการ1 (CSD1)

นาย เมษ  หมั่นพินิจ (เมษ)
เลขานุการ 2 (CSD2)
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นาวาอากาศโท สิทธิ ศรีสุวรรณ์ (เก้ง)
นักวิจัย 3 (RAE3)

นาวาอากาศโท อ�ามฤต สันตกุล (พอร์ค)
นักวิจัย3 (RAE3)

นางสาว พรประภา  สังเกตุดี  (เกรซ)
เลขานุการ 1 (CSD1)

นาย มาโนช  ดมหอม (โนช)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโลหการและวัสดุ 1 (RWM1)

ว่าที่ร้อยตรี สถาพร  ไผ่แผน (ถา)
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 1 (RWP1)

นางสาว ปฐวี อารีย์เจริญ (เอิง)
เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 (CLD1)

นาย สิริชัย แซ่หลี (จอร์ด)
เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 (CLD1)

นางสาว ปรารถนา  จิรภากรณ์ (ผึ้ง)
วิศวกรควบคุมคุณภาพ 2 (RWQ2)

นางสาว กาญจนา  ด้วงมูล (แนน)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม 1 

(RWQ1)

นาย กิตติณัฏฐ์   จันทร์สุเทพ (เนย)
เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 2

นาย จีรวัฒน์  พ่วงเอี่ยม (นิว)
เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ 1 (SPB1)

นางสาว ปิ่นกนก  ขันชุลีย์ (น�้า)
เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ 1 (ห้องสมุด)

นางสาว สโรชา   ปาเวียง (ต้าร์)
เจ้าหน้าที่การเงิน 1 (AFI1)

 นาย วัชระ  เพชรา (แม็กซ์)
ลูกจ้าง-ส่วนเลขานุการ 

ปฏิบัติงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนา (RG)

นางสาว ธัญรัชต์  อธิจารุเดช (ลัคกี้)
ลูกจ้าง-ส่วนเลขานุการ 

ปฏิบัติงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนา (RG)

นาวาอากาศเอก ณัฐพล นิยมไทย  (วิว)
  ผู้อ�านวยการส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน 

(RAE4)


