
Q1 Q2 Q3 Q4
1 การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบภายใน

องค์กร (Organization Structure)
ทบทวนการจดัโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการ
ด าเนินงานตามภารกจิของ สทป.

จดัท าขอ้เสนอการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและ
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อ กบพ.

 ด าเนินการตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการ
พิจารณาจาก กบพ. และ ผอ.สทป. ได้แกไ้ขเพิ่มเติมการ
จดัแบ่งส่วนงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และก าหนด
อ านาจการบังคับบัญชา ตามประกาศ สทป.ที่ 5/2564 ลง
วนัที่ 19 ก.พ. 64

2 ระบบการวางแผนและบริหารอตัราก าลัง 
(Manpower Planning and Management)

1. ทบทวนและจดัท าแผนอตัราก าลัง 5 ปี ด าเนินการทบทวน และรายงานผลการทบทวน
แผนอตัราก าลัง 5 ปี รวมถงึขอ้เสนอแนะการปรับปรุง
แผนอตัราก าลัง 5 ปี ต่อ กบพ.

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2. ส ารวจขดีความสามารถและความต้องการอตัราก าลัง รายงานผลการวเิคราะห์ขดีความสามารถและความ
ต้องการอตัราก าลังของเจา้หน้าที่ต่อ กบพ.

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

3. ทบทวนกรอบอตัราก าลังเจา้หน้าที่ รายงานผลการทบทนและจดัท าขอ้เสนอการปรับเกล่ีย
อตัราก าลังเจา้หน้าที่ ต่อ กบพ.

  มกีารจดัท าขอ้เสนอการปรับกรอบอตัราก าลัง
ภายในส่วนงานเป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน
ให้สามารถรองรับภารกจิที่เพิ่มขึ้น

3 ระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 
(Recruitment and Selection)

1. ด าเนินการสรรหาคัดเลือกเจา้หน้าที่ ด าเนินการสรรหาได้เกนิกวา่ร้อยละ 95 ของอตัราก าลัง
ตามโครงสร้างที่ได้รับอนุมติั (กรอบอตัราก าลัง 380 
อตัรา) ประจ าปีงบประมาณ 2564

    1. ด าเนินการสรรหาเจา้หน้าที่และลูกจา้ง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เป็นจ านวน 22 อตัรา ในชว่ง Q1 - Q2 
คงเหลืออตัราที่ต้องสรรหาจ านวน 10 อตัรา แต่ทั้งนี้ได้
ด าเนินการสรรเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

4 ระบบผลตอบแทน (Compensation System) ปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์ วธิกีารและระยะเวลา
การปรับขึ้นเงินเดือนตามปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 64

ให้สามารถประกาศใชก้ารปรับขึ้นเงินเดือน คร้ังที่ 
1/2565 (มผีล 1 เม.ย. 65)

    อยู่ระหวา่งด าเนินการปรับโครงสร้างต าแหน่งและโครงสร้าง
อตัราเงินเดือนของเจา้หน้าที่ สทป. ซ่ึงต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกอ่น จงึจะสามารถด าเนินการ
ปรับปรุงร่างประกาศฯ ดังกล่าวได้

5 ระบบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ (Benefit and 
Welfare)

ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 
ให้เจา้หน้าที่และลูกจา้ง

จดัให้มกีารตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 ให้กบัเจา้หน้าที่
และลูกจา้ง

 รอด าเนินการ

ด าเนินการจดัท าประกนัสุขภาพหมู่ 
และประกนัอบุัติเหตุหมู่ ให้กบัเจา้หน้าที่และลูกจา้ง

จดัท าประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัอบุัติเหตุหมู่ ให้กบั
เจา้หน้าที่และลูกจา้ง

    ด าเนินการแล้ว

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงขพี จดัให้มเีงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชพี     ด าเนินการแล้ว
ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองแบบปฏิบัติการ
เจา้หน้าที่และลูกจา้ง  (ส าหรับเจา้หน้าที่เขา้ใหม่)

จดัท าชดุเคร่ืองแบบปฏิบัติการ ส าหรับเจา้หน้าที่
และลูกจา้ง (ส าหรับเจา้หน้าที่เขา้ใหม่)

 อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองหมาย ประกอบ
เคร่ืองแบบชดุปฏิบัติการ  (ส าหรับเจา้หน้าที่เขา้ใหม่)

จดัท าเคร่ืองหมาย ประกอบเคร่ืองแบบชดุปฏิบัติการ  
(ส าหรับเจา้หน้าที่เขา้ใหม่)

 อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าหมวก ประกอบ
เคร่ืองแบบปฏิบัติการ (ส าหรับเจา้หน้าที่เขา้ใหม่)

จดัท า TOR เพื่อจดัท าหมวก ประกอบเคร่ืองแบบ
ปฏิบัติการ (ส าหรับเจา้หน้าที่เขา้ใหม่)

 อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองแบบปกติขาว 
เจา้หน้าที่ ระดับ 4 ขึ้นไป

จดัท าเคร่ืองแบบปกติขาว เจา้หน้าที่ ระดับ 4 ขึ้นไป  อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองหมาย ชดุปกติขาว
 เจา้หน้าที่ ระดับ 4 ขึ้นไป

จดัท าเคร่ืองหมาย ชดุปกติขาว เจา้หน้าที่ ระดับ 4 ขึ้นไป  อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าหมวก ประกอบ
เคร่ืองแบบชดุปกติขาว ระดับ 4

จดัท าหมวก ประกอบเคร่ืองแบบชดุปกติขาว ระดับ 4  อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าแถบแมเ่หล็ก ส าหรับ
คลุมแขนยาว

จดัท าแถบแมเ่หล็ก ส าหรับคลุมแขนยาว  อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัซ้ือผ้าตัดสูท ของ สทป. จดัซ้ือผ้าตัดสูท ของ สทป.  อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR
ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท ากระดุมสูท ของ สทป. จดัท ากระดุมสูท ของ สทป.  อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR
ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเส้ือโปโล ของ สทป. จดัท าส้ือโปโล ของ สทป.  อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR
ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเส้ือแจค๊เกต็ ของ สทป. จดัท าเส้ือแจค๊เกต็ ของ สทป.  อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจ TOR

6 1. ด าเนินการจา้งพัฒนาปรับปรุงระบบประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน สทป. ระยะที่ 1 โดยผลผลิตที่ได้ คือ 
"ประกาศหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน" สามารถประกาศใชใ้นต้นปีงบ 65

    ปัจจบุันอยู่ระหวา่งการตรวจรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) 
ซ่ึงแนวโน้มคาดหวา่จะส าเร็จตามแผน/เป้าหมายที่ก าหนดไว้

2. จดัท าประกาศหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ปีงบ 64

  ด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ปีงบ 64 แล้วเสร็จ และสามารถ
ประกาศใชเ้มื่อวนัที่ 19 เม.ย. 64 โดยประกาศดังกล่าว ให้มี
ผลใชบ้ังคับในไตรมาส 3-4 ปี 64

3. ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วดัในระดับตัวบุคคลให้มคีวาม
เชื่อมโยงและสอดคล้องกบัตัวชี้วดัขององค์กร (ถา่ยทอด
ระดับองค์กรสู่บุคคล)

 มกีารถา่ยทอดตัวชี้วดัระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล เมื่อต้น
เดือน พ.ย. 63 โดยการจดัประชมุสัมมนาถา่ยทอดตัวชี้วดัที่ 
จ.ชลบุรี

2. การให้รางวลัและยกยอ่งชมเชย (Rewards and 
Recognition)

เสนอรายชื่อเจา้หน้าที่ซ่ึงมทีี่มผีลการปฏิบัติงานดีเด่น ต่อ
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบพ.)
  เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนประจ าปี คร้ังที่
 1 (จากผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1-2) และ คร้ังที่ 2 
(จากผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3-4 ) เป็นกรณีพิเศษ

  อยู่ระหวา่งการประเมนิผลการปฏิบัติงานเจา้หน้าที่ สทป. 
คร้ังที่ 1 (ไตรมาส 1-2 ปีงบ 64)

7 ระบบการแต่งต้ังและโยกยา้ยต าแหน่ง (Job 
Placement)

1, ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับต าแหน่ง (แต่งต้ัง,
 โยกยา้ย) เจา้หน้าที่

จดัท าประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับต าแหน่ง 
(แต่งต้ัง, โยกยา้ย) เจา้หน้าที่

 ด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข
การพิจารณาปรับต าแห+I17น่งเจา้หน้าที่ 
โดยผ่านการพิจารณาจาก กบพ. และ ผอ.สทป. ได้ออก
ประกาศ สทป.ที่ 28/2563 ลงวนัที่ 29 ธ.ค. 64

2. ด าเนินการปรับต าแหน่งเจา้หน้าที่ 2. ด าเนินการเสนอรายชื่อเจา้หน้าที่ที่มคุีณสมบัติ
เหมาะสมต่อ กบพ. เพื่อพิจารณาปรับต าแหน่ง

 กบพ. พิจารณาเห็นชอบการปรับต าแหน่ง และมอบหมายให้
รักษาการในต าแหน่ง ดังนี้
1. ให้มรีะดับต าแหน่งสูงกวา่เดิม (เล่ือนระดับ) 27 คน
2. ปรับต าแหน่งในระดับต าแหน่งเท่าเดิม (โยกยา้ย) 16 คน
3. มอบหมายให้รักษาการในต าแหน่ง ผอ.ส่วน  4 คน

8 ระบบพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชพี 
(Career Development System)

ด าเนินการจดัจา้งที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทางสายอาชพี

มรีะบบพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชพีทีสามารถ
น ามาใชก้บัการด าเนินงานจริง

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

แผนด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2564

เป้ำหมำย/ตวัชี้วดั
ระยะเวลำด ำเนินกำร

ล ำดบั

ระบบการให้รางวลัและยกยอ่งชมเชย (Rewards 
and Recognition)

1. PMS (Performance Management System)

ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล กิจกรรม ควำมคืบหน้ำของแผนกำรด ำเนินงำนในปัจจบุัน



Q1 Q2 Q3 Q4
เป้ำหมำย/ตวัชี้วดั

ระยะเวลำด ำเนินกำร
ล ำดบั ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล กิจกรรม ควำมคืบหน้ำของแผนกำรด ำเนินงำนในปัจจบุัน

9 ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan)

ด าเนินการจดัจา้งที่ปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการ
พัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง

มรีะบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งและสามารถน ามาใช้
กบัการด าเนินงานจริง

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

10 ระบบการพัฒนาบุคลากร (Training and 
Development Plan)

โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) ตามแผนการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวจิยัของ จนท. สทป. ปี 64
 โดยจ าแนกตามกลุ่มเทคโนโลยเีป้าหมายที่องค์กรก าหนด
1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและเจา้หน้าที่ 
2. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยปี้องกนั
ประเทศ 
3. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรมสู่
ประชาสังคม
4. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือขา่ย
ความร่วมมอื
5. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อ
ความยั่งยนื (การจดัการภายในองค์กร, การพัฒนา
ระบบงาน, การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล)
6. Training เพื่อรองรับ New Knowledge และ 
Thailand 4.0
7. การพัฒนาบุคลากรตาม IDP

1. ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระต้นและระดับกลาง เขา้รับ
การอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร จ านวน 2 หลักสูตค
2. ร้อยละ 70 ของจ านวนนักวจิยัของ สทป. ได้รับการ
ฝึกอบรมตามกลุ่มเทคโนโลย ี5 ด้าน
3. ร้อยละ 70 ของบุคลากร ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาขดี
ความสามารถ
4. เจา้หน้าที่ สทป. ได้ด าเนินการจดัท าสรุปรายงานหลัง
การเขา้รับการอบรมและมกีารเผยแพร่องค์ความรู้แก ่
จนท.ที่เกี่ยวขอ้ง  
5. มกีารด าเนินการจดัการ Knowledge Sharing องค์
ความรู้ที่ได้รับจากการเขา้รับการอบรมไมน่้อยกวา่ 3 เร่ือง

    1. จดัอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร จ านวน 2 หลักสูตร 
ได้แก ่หลักสูตร Smart Supervisor 4.0 (ผู้บริหารระดับต้น)
 ปิดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และหลักสูตร Smart Executive
 Development Beyond (ผู้บริหารระดับกลาง) อยู่
ระหวา่งด าเนินการ
2. อยู่ระหวา่งการที่ผู้บริหารและ จนท. เขา้รับการอบรมตาม
แผนการศึกษาฯ งป. 64 ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควดิ-19 ท า
ให้บางหน่วยงานยกเลิกหรือชะลอการอบรม ท าให้ไมเ่ป็นไป
ตามแผนงานงาน
3. ผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้จดัส่งรายงานหลังการ
เขา้รับการฝึกอบรมมากกวา่ 70%
4. อยู่ระหวา่งการพิจารณาหัวขอ้ที่จะด าเนินการ 
Knowledge Shairing

11 ระบบการสร้างความผูกพันกบับุคลากร 
(Employee Engagement)

- ด าเนินกจิกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้ค่านิยมองค์กรแก่
 จนท.สทป.ทุกระดับ ด้วยการจดักจิกรรมและ
ประชาสัมพันธภ์ายในองค์กร
- ด าเนินกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม
องค์กรรวมทั้งเสริมสร้างการเป็นต้นแบบของค่านิยม เน้น
ในค่านิยมหลัก คิดท างานเป็นทีม และ สานซ่ือสัตย์
คุณธรรม ด้วยการปลูกจติส านึกในเกดิคุณธรรม จริยธรรม
 และการมธีรรมาภิบาล
- ด าเนินกจิกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของ
คณะท างานตามโครงการสร้างวฒันธรรมและส่งเสริม
ค่านิยมองค์กร
- ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิความผูกพันองค์กร ของ 
จนท.สทป.

1.จดักจิกรรมขององค์กร
-กจิกรรมท าบุญประจ าปีและสานสัมพันธ ์สทป.
-ประเพณีสงกรานต์สืบสานวฒันธรรม สทป. 
-กจิกรรม "ผู้บริหารพบปะเจา้หน้าที่"
-การอบรมปฐมนิเทศ จนท.ใหม่
-สัมมนาองค์กร
- กจิกรรมถวายสัตยป์ฏิญาณและถวายพระพร ร.10
-กจิกรรม Coffee Talk
-พิธแีสดงมฑิุตาจติผู้เกษียณอายทุ างาน
2.จนท.สทป.ร้อยละ 80 ร่วมท าแบบประเมนิฯ และผล
การประเมนิความผูกพันต่อองค์กรของ จนท.สทป.
มากกวา่ร้อยละ 80

    1. ได้ด าเนินกจิกรรมแสดงมฑิุตาจติผู้เกษียณอายกุารท างาน,
 ผู้บริหารพบปะเจา้หน้าที่, DTI Coffee Talk, พิธแีสดงการ
สักการะพญาคชสีห์ฯ, กจิกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
2. ด้วยสถานการณ์โควดิ-19 ในปัจจบุันส่งผลให้ไมส่ามารถ
จดักจิกรรมที่มกีารเขา้ร่วมของผู้บริหารและเจา้หน้าที่
จ านวนมากได้ และส่งผลให้ยกเลิกบางกจิกรรมและมกีาร
ปรับเปล่ียนรูปแบบบางกจิกรรมเพื่อให้สอดคล้องกบั
มาตรการป้องกน้โควดิ-19

12 ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management)

ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management)

ด าเนินงานโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
sharing) เพื่อให้เกดิการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของ สทป. 
โดยสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ทั้งกบัเจา้หน้าที่
ภายในและบุคคลภายนอกองค์กร (ถา่ยทอดองค์ความรู้
แกเ่จา้หน้าที่ภายใน สทป. อยา่งน้อย 4 เร่ือง และ
ถา่ยทอดองค์ความรู้แกห่น่วยงานภายนอก อยา่งน้อย 2 
หน่วยงาน

    1. ผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้จดัส่งรายงานหลังการ
เขา้รับการฝึกอบรมมากกวา่ 70%
2. อยู่ระหวา่งการพิจารณาหัวขอ้ที่จะด าเนินการ 
Knowledge Shairing

13 ระบบบริหารงานสารสนเทศบุคคล (HRIS) จดัท าร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 
จา้งบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Information System : HRIS) 
ประจ าปี 2564

จดัท าขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) จา้ง
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Information System : HRIS) 
ประจ าปี 2564 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก 
ปีงบประมาณ 2564

 ด าเนินการจดัท าขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)
 จา้งบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Information System : HRIS) ประจ าปี 2564 
ได้แล้วเสร็จในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ 2564 
เรียบร้อยแล้ว

ทบทวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทบทวนนโยบายทรัพยากรบุคคล และเสนอแนะการปรับ
พัฒนาปรับปรุง (ถา้มี) โดยรายงานผลต่อ ผอ.สทป.

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

การให้ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว จดัท าแนวทางปฏิบัติ และร่างบันทึกขอ้ตกลงการส่ง
ผู้ปฏิบัติงาน

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่ง และกรอบอตัรา
เงินเดือน

1. ศึกษาและทบทวนโครงสร้างต าแหน่ง และกรอบอตัรา
เงินเดือน
2. น าเสนอเพื่อขออนุมติัโครงสร้างต าแหน่ง และกรอบ
อตัราเงินเดือน





1. ด าเนินการศึกษาและทบทวนโครงสร้างต าแหน่ง 
และกรอบอตัราเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว
2. กบพ. พิจารณาเห็นชอบ และเสนอ ผอ.สทป.
เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการ สทป. 
เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป

14 งานอื่นที่ได้ด าเนินการ


