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ผลการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561  
สรุปสาระส าคัญ 

1.  ที่มา 

   ตามมติคณะกรรมการบริหาร สทป. ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 60
และ มติคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20  พ.ย. 60  
ได้เห็นชอบในหลักการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรระยะ 5 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2565)  
โดยแผนการพัฒนาองค์กรข้างต้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบด าเนินการในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรของ
องค์กร เพ่ือพร้อมรับเป็นองค์การมหาชน 4.0 และการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติและประเมินความส าเร็จ ดังนี้ 
ล าดับที ่ แผนพัฒนาองค์กร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 การควบคุมค่าใช้จ่ายบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 กันยายน 47 

 
เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย

บุคลากร  
<30% 

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร  
<30% 

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร  
<30% 

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร  
<30% 

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร  
<30% 

1.1 โครงสร้างและแผนอัตราก าลัง
รองรับ พ.ร.บ.ใหม่ 

โครงสร้างและ
อัตราก าลังรองรับ 

พรบ.ใหม่ 

 -  ทบทวน
โครงสร้างและ

อัตราก าลังรองรับ
การตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ 

-  ทบทวนโครงสร้าง
และอัตราก าลัง
รองรับผลิตเชิง
อุตสาหกรรม  

2 
การพัฒนาบุคลากรขององค์การ เพื่อพร้อมรับการเป็นองค์การมหาชน 4.0  
และการน าเทคโนโลยีกาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานภายในองค์กร 

 เป้าหมาย Turnover  
< 10% 

Turnover  
< 10% 

Turnover 
< 10% 

Turnover  
< 10% 

Turnover  
< 10% 

2.1 ปรับปรุงระบบบริหารผลการ
ด าเนินงาน (Performance 
Management System) & 
ระบบเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career path) 

พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ

แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ
ตามแผนและ 

ปรับ
รายละเอียด

ครั้งท่ี 1 

ด าเนินการตาม
แผน และปรับ
รายละเอียด

ครั้งท่ี 2 

ประยุกตร์ะบบ
ทั้งองค์กร 

 

ประยุกตร์ะบบ
ทั้งองค์กร 

 

2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
(Training roadmap) 

จัดท า
แผนพัฒนา

บุคลากรด้าน
การบริหารแล้ว

เสร็จ 

จัดท า
แผนพัฒนา

บุคลากรด้าน
เทคนิคแล้ว

เสร็จ 

ด าเนินการตาม
แผนและ ปรับ
รายละเอียด 

- - 
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 2. ในการด าเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ถือปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์ของ สทป. และแผนพัฒนาองค์กรและแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ 
  2.1 ยุทธศาสตร์ของ สทป.  
   2.1.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
    (1) เทคโนโลยีจรวดและอาวุธน าวิถี 
    (2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    (3) เทคโนโลยีการจ าลองยุทธ์และฝึกเสมือนจริง 
    (4) เทคโนโลยียานไร้คนขับ 
    (5) เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ 

   2.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม                                                                    
   3.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
   3.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือความยั่งยืน  (การจัดการภายในองค์กร, 
การพัฒนาระบบงาน, การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล) 
  2.2 แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรระยะ 5 ปี 
   2.2.1 ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สทป. มีระบบงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ระบบ 
1. การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบภายในองค์กร (Organization Structure) 
2. ระบบการวางแผนและบริหารอัตราก าลัง (Manpower Planning and Management) 
3. ระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection) 
4. ระบบผลตอบแทน (Compensation System) 
5. ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Benefit and Welfare) 
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6. ระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย (Rewards and Recognition) 
7. ระบบการแต่งตั้งและโยกย้ายต าแหน่ง (Job Placement) 
8. ระบบพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพ (Career Development System) 
9. ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
10. ระบบการพัฒนาบุคลากร (Training and Development Plan) 
11. ระบบการสร้างความผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement) 
12. ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
13. ระบบบริหารงานสารสนเทศบุคคล (HRIS) 

 (น าเสนอเฉพาะแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานบุคคล) 

 
 3. ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 9/2561  
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 61 เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 



1. ปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างหนว่ยงานรองรับ พ.ร.บ.(ใหม่) สทป. มโีครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมตามอ านาจหนา้ที่ที่เพิ่มขึน้ ขยายผลจากแผนพัฒนาองค์กรฯ ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 - 2565 ในการปรับเพิ่มหนว่ยงานและกรอบ

อตัราก าลัง

2. จัดท าแผนอตัราก าลังระยะ 5 ปี ความต้องการอตัราก าลังเพิ่ม จ านวน 29 อตัรา เสนอส านกังบประมาณ และส านกังาน กพ. (ยังไมไ่ด้รับการพิจารณา, ให ้สทป. บรรจุเจ้าหนา้ที่ใหเ้ต็ม 

366 อตัรา ในล าดับแรกกอ่น)

3. ทบทวนโครงสร้างและอตัราก าลังเพื่อรองรับการตลาดและพัฒนาธุรกจิ อยูร่ะหว่างน าเสนอ BoD เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

4. ทบทวนโครงสร้างและอตัราก าลังเพื่อรองรับการขยายธุรกจิและการ

ผลิตเชิงอตุสาหกรรม

ตัวชีว้ัดตามแผนการพัฒนาองค์กรฯ 5 ป ีก าหนดให ้สทป. ผลิตต้นแบบและสามารถน าต้นแบบเข้าสู่

กระบวนการผลิตเชิงอตุสาหกรรม

5. ทบทวนและจัดท าแผนอตัราก าลังระยะ 5 ปี สทป. มโีครงสร้างองค์กรและอตัราก าลังที่เหมาะสมตามอ านาจหนา้ที่ที่เพิ่มขึน้ ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ

 - การสรรหา ผอ.สทป.  (1 อตัรา)

 - การสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (1 อตัรา)

 - การสรรหา ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน (1 อตัรา)

 - การสรรหา รอง ผอ.สทป. (1 อตัรา)

ด าเนนิการสรรหาเจ้าหนา้ที่และลูกจ้างได้ตามแผนงานที่ก าหนด  - การสรรหา เจ้าหนา้ที่และลูกจ้าง  (15 อตัรา)

2. การพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคัดเลือกเจ้าหนา้ที่ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบคุคลเข้าเปน็เจ้าหนา้ที่ ใหม้ปีระสิทธิภาพและมี

ความเหมาะสม รัดกมุมากยิง่ขึน้

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบคุคลเข้าเปน็เจ้าหนา้ที่ ใหม้คีวามเหมาะสมและรัดกมุมากยิง่ขึน้ 

ตามสภาพการเข้าออก/เปล่ียนงาน โดยปรับปรุงคณะกรรมการ (คัดเลือกเจ้าหนา้ที่ / ออกข้อสอบและ

ตรวจข้อสอบ / จัดท าปญัหาสอบ / และคุมสอบ) ตลอดจน ปรับปรุงขัน้ตอนและวิธีการคัดเลือก 

ประกอบกบัการพิจารณาสัมภาษณ์ในลักษณะเชิงลึก (Deep Interview)

4 ระบบผลตอบแทน (Compensation System) ด าเนนิการปรับขึน้เงินเดือนประจ าปแีกเ่จ้าหนา้ที่

ต่อสัญญาจ้างเจ้าหนา้ที่ รวมจ านวน 52 คน

จัดใหม้กีารตรวจสุขภาพประจ าป ี2561 ใหก้บัเจ้าหนา้ที่และลูกจ้าง โดย รพ.บางโพ

จัดท าประกนัสุขภาพหมู ่และประกนัอบุติัเหตุหมู ่โดยบริษทัทิพยประกนัภยัฯ ใหก้บัเจ้าหนา้ที่และลูกจ้าง

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงขีพ

6 ระบบการใหร้างวัลและยกย่องชมเชย 

(Rewards and Recognition)

2. การใหร้างวัลและยกย่องชมเชย เงินรางวัลพิเศษ ส าหรับเจ้าหนา้ที่ที่มผีลการปฏบิติังานดีเด่น

เอกสารแนบทา้ย

ผลการด าเนินงานดา้นทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1. ปรับปรุงขัน้ตอนและวิธีการประเมนิผล

2. ก าหนดสัดส่วนผลการประเมนิการปฏบิติังานภายใต้กรอบอตัราก าลังของกลุ่มงาน A (5%), B+ 

(15%), B (75%), B- และ C+ (5%) ตลอดจนจัดล าดับ (Force Racking) แยกตามล าดับต าแหนง่ และ

เรียงล าดับจากผู้ที่มผีลการปฏบิติังานสูงไปต่ าเพื่อประกอบการพิจารณา

ผลการประเมนิในระดับบคุคล มคีวามสอดคล้องกบัผลการประเมนิในระดับองค์กร 

โดยปรับขึน้เงินเดือนจากผลการประเมนิของเจ้าหนา้ที่ 2 คร้ังต่อปี

1 PMS (Performance Management System)

ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2561

กจิกรรมระบบงานทรัพยากรบคุคลล าดบั
ผลการด าเนนิงานเปา้หมาย/ตัวชีว้ัด

1

2

การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ

ภายในองค์กร (Organization Structure)

ระบบการวางแผนและบริหารอตัราก าลัง 

(Manpower Planning and Management)

ด าเนนิการสรรหา ผอ.สทป., 

รอง ผอ.สทป., กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

และ ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ได้ตามแผนงานที่น าเสนอ BoD

เพื่อใหม้หีนว่ยงานรองรับหนา้ที่ความรับผิดชอบในการผลิตและขายซ่ึงยุทโธปกรณ์และ

ยุทธภณัฑ์ ทั้งในเชิงความมัน่คง และพานชิย์

3 ระบบการสรรหา และคัดเลือกบคุลากร 

(Recruitment and Selection)

5 ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน ์(Benefit 

and Welfare)

1. การสรรหา และคัดเลือก
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กจิกรรมระบบงานทรัพยากรบคุคลล าดบั
ผลการด าเนนิงานเปา้หมาย/ตัวชีว้ัด

เงินรางวัลใหก้บันกัวิจัยที่มผีลงานวิจัย

โดดเด่น Best Paper Award ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

7 ระบบการแต่งต้ังและโยกย้ายต าแหนง่ (Job 

Placement)

การเล่ือนระดับ ปรับต าแหนง่ แต่งต้ังและโยกย้ายเจ้าหนา้ที่

-

มเีจ้าหนา้ที่ได้รับการการเล่ือนระดับ 

ปรับต าแหนง่ แต่งต้ังและโยกย้าย 

รวมทั้งส้ิน 15 คน

8 ระบบพัฒนาบคุลากรตามเส้นทางสายอาชีพ 

(Career Development System)

การปรับปรุงระบบเส้นทางความกา้วหนา้สายอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ Career Management อย่างเปน็

ระบบ โดยเชือ่มโยงกบัทุกระบบงานทรัพยากรบคุคล ต้ังแต่ การวิเคราะหง์าน การ

ก าหนดค่างาน การจัดล าดับอาวุโสของต าแหนง่งาน การจ่ายค่าตอบแทนตาม

โครงสร้างเงินเดือน และการสร้างความกา้วหนา้ในสายอาชีพ

1. คณะอนกุรรมการฯ เหน็ชอบในหลักการ

การปรับปรุง Career Path และใหฝ่้ายบริหารใช้เปน็แนวทางพิจารณาด าเนนิการต่อไป

2. เหน็ชอบในหลักการ โดยจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนนิการตามข้อ 1 ใหแ้ล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา

ปงีบประมาณ 2562 (ซ่ึงจ าเปน็ต้องมคีวามสอดคล้องกบั การจ้างบริษทัที่ปรึกษา ในการศึกษาโครงสร้า

องค์การใหมท่ี่ครอบคลุมหนว่ยธุรกจิและหนว่ยงานภายใน สทป .) รวมถึงการทบทวนขีดความสามารถ

ของหนว่ยงานและความเชือ่มโยงสอดคล้องกนัทั้งระบบ)

3. ผอ.สทป. ได้อนมุติัหลักเกณฑ์การพิจารณาเล่ือนระดับ ปรับต าแหนง่ และแต่งต้ังโยกย้ายเจ้าหนา้ที่ 

ประจ าปงีบประมาณ 2562 (เปน็ผลการด าเนนิการจากข้อ 1)

9 ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหนง่

(Succession Plan)
 -  -  -

10 ระบบการพัฒนาบคุลากร (Training and 

Development Plan)

ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ได้รับการฝึกอบรม

ตามแผนการฝึกอบรม 

1. ร้อยละ 80% ความส าเร็จของแผนฯการจัดฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาบคุลากรตาม

ความจ าเปน็ของส่วนงาน (Functional Training) และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ของ

บคุลากรภายในองค์กรด้านเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ (DST)

2. ร้อยละ 80% การน าผลการฝึกอบรมมาถ่ายทอดใหก้บัผู้ร่วมงานของผู้ผ่านการ

ฝึกอบรม

3. ร้อยละ 80%ความพึงพอใจของผู้บงัคับบญัชาต่อการพัฒนาการปฏบิติังานของผู้

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบคุลากรตามความจ าเปน็ของส่วนงาน (Functional 

Training) และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ของบคุลากรภายในองค์กรด้านเทคโนโลยี

ปอ้งกนัประเทศ (DST)

จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรพัฒนาบคุลากรของสถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกนั

ประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561-2565 (Training Roadmap)

จัดท าแผนพัฒนาองค์กร และบคุลากร ระยะ 5 ป ี(ป ี2561-2565) ส าหรับใช้เปน็

กรอบแนวทางการพัฒนาผู้ปฏบิติังานของ สทป. ใหส้ามารถบรรลุวิสัยทัศน ์พันธกจิ 

และเปา้หมายตามที่ก าหนด

จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรพัฒนาบคุลากรของสถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 

 2561-2565 (Training Roadmap)

โดยน าเสนอ ต่อ ผอ. สทป. รับทราบเรียบร้อยแล้ว เมือ่วันที่ 10 ต.ค. 61

โครงการพัฒนาบคุลากร (S42) 

 1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการปฏบิติังานของผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่

 2. หลักสูตรพัฒนาบคุลากรตามความจ าเปน็ของส่วนงาน (Functional)

 3.  การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ (DST) เพื่อเปน็

การด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนด้านวิจัยและพัฒนา เช่น 

องค์ความรู้ใหมท่ี่สามารถน ามาพัฒนางานวิจัยขององค์กร ซ่ึงไมม่เีปดิ

อบรมในประเทศไทย

 4. หลักสูตรพัฒนาตาม IDP

ด าเนนิการตามแผนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏบิติัการวิจัยของ จนท. สทป. ป ี61 โดยจ าแนก

ตามกลุ่มเทคโนโลยีเปา้หมายที่องค์กรก าหนด

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ

     1.1 เทคโนโลยีจรวดและอาวุธน าวิถี

     1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

     1.3 เทคโนโลยีการจ าลองยุทธ์และฝึกเสมอืนจริง

     1.4 เทคโนโลยียานไร้คนขับ

     1.5 เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมอื

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อ

ความยัง่ยืน (การจัดการภายในองค์กร, การพัฒนาระบบงาน, การด าเนนิงานตามหลักธรรมาภบิาล)

5. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ 

6. New Knowledge องค์ความรู้ยุคใหม่



ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ 2561

กจิกรรมระบบงานทรัพยากรบคุคลล าดบั
ผลการด าเนนิงานเปา้หมาย/ตัวชีว้ัด

11 ระบบการสร้างความผูกพันกบับคุลากร 

(Employee Engagement)

การสร้าง / ส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร ค่านยิมองค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่

องค์กรทีมสีมรรถนะสูง (HPO)

เจ้าหนา้ที่ สทป. ร้อยละ 80 มคีวามตระหนกัรู้ / มคีวามเข้าใจ / และปฏบิติัตาม

ค่านยิมองค์กร

 - เขียนบทความเกีย่วกบัค่านยิมองค์กรของ สทป . เพื่อสร้างการตระหนกัรู้แก ่จนท.สทป. เผยแพร่

ในวารสาร DTI Yes

 - การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ บทความ ผลงานส าคัญเผยแพร่แกเ่จ้าหนา้ที่ สทป.

เจ้าหนา้ที่ สทป. ร้อยละ 80 มคีวามพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกจิกรรม  - กจิกรรมรับส่งหนา้ที่ ระดับผู้บริหาร

 - กจิกรรม DTI SUMMER CAMP 2018

 - กจิกรรมงานปใีหม่

 - กจิกรรมผู้บริหารพบปะเจ้าหนา้ที่

 - กจิกรรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ สทป. กา้วไกลเพราะใจเราเปน็หนึง่ “Thousand paths to one 

heart”

 - กจิกรรมประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์สานฝัน สานสายสัมพันธ์ คนพันธุ์ DTI”

 - พิธีเกษยีณอายุ 

 -  กจิกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏบิติัการ “เรียนรู้สู่การพัฒนา DTI … ประจ าปงีบประมาณ 2561 ”
12 ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge

 Management)

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากองค์ความรู้ของ สทป. โดยมกีารถ่ายทอดองค์ความรู้

ใหแ้กเ่จ้าหนา้ที่ อย่างนอ้ย 4 หวัข้อ และมกีารถ่ายทอดองค์ความรู้ใหแ้กห่นว่ยงาน

ภายนอกอย่างนอ้ย 2 หนว่ยงาน

 - กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของเจ้าหนา้ที่ภายหลังการฝึกอบรม

 - กจิกรรม Knowledge Sharing

 - การบรรยายและฝึกอบรมใหก้บัหนว่ยงานภายนอกและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ

1. บนัทึกประวัติการฝึกอบรมในระบบ E-Training ด าเนนิการบนัทึกประวัติการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามรายบคุคล

ภายหลังจาการได้รับการฝึกอบมเสร็จส้ิน

พัฒนาระบบ E Training แล้วเสร็จ

2. พัฒนาระบบ  E Pay Slip พัฒนาระบบ E Pay Slip เพื่อเพิ่มความสะดวก รวมเร็ว และลดระยะด าเนนิการจัดท า

 Slip เงินเดือน

พัฒนาระบบ  E Pay Slip แล้วเสร็จ

14 งานอืน่ที่ได้ด าเนนิการ 1. การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร และบคุลากร ระยะ 5 ป ี(ป ี2561-2565) จัดท าแผนพัฒนาองค์กร และบคุลากร ระยะ 5 ป ี(ป ี2561-2565) แล้วเสร็จ โดยได้

รายงานต่อ BoD และได้รับอนมุติัจาก ผอ.สทป.

การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร และบคุลากร แบบกา้วกระโดด (Exponential Growth) ใหส้นบัสนนุ

วิสัยทัศนแ์ละยุทธศาสตร์ ของ 

สทป. ระยะ 5 ป ี(ป ี2561-2565) เพื่อให้

สอดรับกบัทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0

แล้วเสร็จ โดยได้รายงานต่อ BoD และได้รับอนมุติัจาก ผอ.สทป. เรียบร้อยแล้ว

2. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. เทคโนโลยี

ปอ้งกนัประเทศ พ.ศ ...

อยูร่ะหว่างด าเนนิการ และด าเนนิการต่อเนือ่งในป ี62

3. การแกไ้ขปรับปรุงระเบยีบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและ

การต่อวาระผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560

BoD ใหค้วามเหน็ชอบระเบยีบฯ 

และประกาศใช้

แกไ้ขปรับปรุงระเบยีบฯ แล้วเสร็จ โดย BoD ได้พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ และประกาศใช้

เรียบร้อยแล้ว

4. การแกไ้ขปรับปรุงระเบยีบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 

สทป. พ.ศ. 2561

BoD ใหค้วามเหน็ชอบระเบยีบฯ และได้รับอนมุติัจาก รมว .กห. แกไ้ขปรับปรุงระเบยีบฯ แล้วเสร็จ โดย BoD ได้พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ และได้รับอนมุติัจาก รมว .กห.

 โดยได้ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว

5. การจัดท าคู่มอืการปฏบิติังานเพื่อปอ้งกนัผลประโยชนท์ับซ้อน ผอ.สทป. อนมุติัคู่มอืการปฏบิติังานเพื่อปอ้งกนัผลประโยชนท์ับซ้อน จัดท าคู่มอืการปฏบิติังานเพื่อปอ้งกนัผลประโยชนท์ับซ้อนแล้วเสร็จ โดยได้รับอนมุติัจาก ผอ .สทป. และ

ได้ประกาศใหเ้จ้าหนา้ที่รับทราบและถือปฏบิติั

13 ระบบบริหารงานสารสนเทศบคุคล (HRIS)


