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ผลการด าเนินงานตามนโยบายบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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 

- - 

 



ผลการด าเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2561                                      หน้า 2 จาก 3  หนา้ 

   
  

 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 าเนินการจัดแผนการด าเนินงานประจ าปี 2562 (Action 
Plan)  โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 
26 ต.ค. 61 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงขอเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2562 นับตั้งแต่ ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 



Q1 Q2 Q3 Q4

1. ปรับโครงสร�างองค�กรและ
โครงสร�างหน�วยงานรองรับ พ.ร.บ.
(ใหม�)

สทป. มีโครงสร�างองค�กรที่เหมาะสม
ตามอํานาจหน�าที่ที่เพิ่มขึ้น โดยจ�าง
ที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและจัดทํา
โครงสร�างองค�กรและอัตรากําลัง 
รองรับ พ.ร.บ.ฯ

   

 - เนื่องจากอยู�ในช�วงการเปลี่ยนผ�านองค�กร ไปเป7นหน�วยงานตามพระราชบัญญัติ ประกอบกับ สทป.
 อยู�ระหว�างการคัดเลือกเจ�าหน�าที่และลูกจ�าง รวมทั้งการศึกษาการจัดตั้งหน�วยงาน BU จึงให�คง
โครงสร�างองค�กรเดิมไปก�อน
 - รายงานความคืบหน�าการดําเนินงานต�อคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรุบคคล ครั้งที่ 1, 2 และ
 3 ป> 62

2. จัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 5 ป> ความต�องการอัตรากําลังเพิ่ม 
จํานวน 29 อัตรา หรือมากกว�า

 - - -

 - อยู�ระหว�างดําเนินการ โดยบริษัทที่ปรึกษา ดําเนินการร�วมกับ
ฝCายนโยบายและแผน และฝCายทรัพยากรบุคคล โดยในเบื้องต�นได�แจ�งความต�องการอัตรากําลังให�
สํานักงบประมาณพิจาณาเพิ่มเติม
จํานวน 29 อัตรา แล�ว

3. ทบทวนโครงสร�างและอัตรากําลัง
เพื่อรองรับการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

   

 - อยู�ระหว�างดําเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา ดําเนินการร�วมกับ
ฝCายนโยบายและแผน และฝCายทรัพยากรบุคคล
 - รายงานความคืบหน�าการดําเนินงานต�อคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรุบคคล ครั้งที่ 1, 2 และ
 3 ป> 62

4. ทบทวนโครงสร�างและอัตรากําลัง
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม    

 - อยู�ระหว�างดําเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา ดําเนินการร�วมกับ
ฝCายนโยบายและแผน และฝCายทรัพยากรบุคคล
 - รายงานความคืบหน�าการดําเนินงานต�อคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรุบคคล ครั้งที่ 1, 2 และ
 3 ป> 62

5. ทบทวนและจัดทําแผน
อัตรากําลังระยะ 5 ป>

- - - -

 - นําเสนอฝCายบริหารเพื่อพิจารณาปรับเกลี่ยอัตรากําลังเจ�าหน�าที่ในปFจจุบันให�สอดรับกับหน�าที่ความ
รับผิดชอบตาม พรบ. เทคโนโลยีปGองกันประเทศ พศ. 2562
 - อยู�ระหว�างดําเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา ดําเนินการร�วมกับ
ฝCายนโยบายและแผน และฝCายทรัพยากรบุคคล
 - ดําเนินการสรรหาเจ�าหน�าที่ ครั้งที่ 1 และ 2 ป>งบประมาณ 2562 จํานวน 3 อัตรา ได�เข�ารับการ
บรรจุเป7นเจ�าหน�าที่ 3 อัตรา
 - ดําเนินการสรรหาเจ�าหน�าที่ ครั้งที่ 3 ป>งบประมาณ 2562 จํานวน  อัตรา 11 อัตรา ได�เข�ารับการ
บรรจุเป7นเจ�าหน�าที่ 9 อัตรา                    
- ดําเนินการสรรหาเจ�าหน�าที่ ครั้งที่ 4 ป>งบประมาณ 2562 จํานวน  อัตรา 2 อัตรา ได�เข�ารับการ
บรรจุเป7นเจ�าหน�าที่ 1 อัตรา                     
 - บรรจุผู�ที่ได�รับการขึ้นบัญชีฯ ตําแหน�งเจ�าหน�าที่เลขานุการ จํานวน 3อัตรา                              
    - บรรจุผู�ที่ได�รับการขึ้นบัญชีฯ ตําแหน�งเจ�าหน�าที่แผนและงบประมาณจํานวน 1 อัตรา

เป7นต�วแทนหรือมอบหมายให�บุคคล
อื่นเป7นตัวแทนเพื่อประกอบกิจการ
ตามวัตถุประสงค�หรือโดยการเข�า
ร�วมทุน ถือหุ�น เป7นหุ�นส�วนกับ
บุคคลอื่น ตามหลักเกณฑ�และ
วิธีการที่กําหนด

ดําเนินการสรรหาเจ�าหน�าที่ และ
ลูกจ�าง ให�ครบถ�วนตามอัตราที่ได�รับ
การจัดสรร (366 อัตรา) รวมทั้ง 
ทดแทนตําแหน�งที่มีการออกจากงาน

 

1. การสรรหา และคัดเลือก

1

2

การกําหนดโครงสร�างและความรับผิดชอบ
ภายในองค�กร (Organization Structure)

ระบบการวางแผนและบริหารอัตรากําลัง 
(Manpower Planning and 
Management)

3 ระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 
(Recruitment and Selection)

กิจกรรม
เปGาหมาย/ตัวชี้วัด

ระบบงานทรัพยากรบุคคลลําดับ

เอกสารแนบท�าย

ผลการดําเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล

ผลการดําเนินงานระยะเวลาดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ป>งบประมาณ 2562
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กิจกรรม
เปGาหมาย/ตัวชี้วัด

ระบบงานทรัพยากรบุคคลลําดับ ผลการดําเนินงานระยะเวลาดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ป>งบประมาณ 2562

2. การพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ�
และวิธีการสรรหา และคัดเลือก
เจ�าหน�าที่

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเข�าเป7นเจ�าหน�าที่ โดย
ให�มีการสรรหาบุคคลที่มีความรู�
ความสามารถเข�าสู�ตําแหน�งงาน 
เพิ่มเติมจากวิธีการสอบคัดเลือกใน
ปFจจุบัน



ดําเนินการปรับปรุงประกาศ เรื่องขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข�าเป7นเจ�าหน�าที่ โดยมีผล
นับตั้งแต�วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป7นต�นไป

4 ระบบผลตอบแทน (Compensation 
System)

จัดให�มีการตรวจสุขภาพประจําป> 
2562ให�กับเจ�าหน�าที่และลูกจ�าง  

อยู�ระหว�างดําเนินการคัดเลือกโรงพยาบาล และคาดว�าจะดําเนินการตรวจสุขภาพให�กับเจ�าหน�าที่ได�
ภายในเดือน สิงหาคม 2562

จัดทําประกันสุขภาพหมู� และ
ประกันอุบัติเหตุหมู� ให�กับเจ�าหน�าที่
และลูกจ�าง

 

อยู�ระหว�างประสาน และคัดเลือกบริษัทประกันภัย ที่จะมาเป7นบริษัทที่ทําสัญญากับ สทป. และคาด
ว�าจะดําเนินการแล�วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงขีพ
   

อยู�ระหว�างดําเนินการปรับปรุง แก�ไขระเบียบ โดยเพิ่มเงินสบทบของฝFfงนายจ�างจากร�อยละ 8 เป7น
ร�อยละ 10 และฝFfงลูกจ�างสามารถหักได�ถึงร�อยละ 15 ตามสมัครใจ เพื่อเป7นเงินออมในอนาคต คาดว�า
จะดําเนินการแล�วเสร็จในไตรมาส 4/2562

จัดทําเครื่องแบบสําหรับ ผอ.สทป. 
เจ�าหน�าที่ และลูกจ�าง     อยู�ระหว�างดําเนินการแจกจ�ายเครื่องแบบให�กับเจ�าหน�าที่

6 ระบบการให�รางวัลและยกย�องชมเชย 
(Rewards and Recognition)

1. ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ�และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าที่และผู�ทดลองงาน ประจําป>
งบประมาณ 2562



ดําเนินการปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่และผู�
ทดลองงาน ประจําป>งบประมาณ 2562 โดยประกาศให�เจ�าหน�าที่รับทราบ เมื่อ 1 ก.พ. 62 เรียบร�อย
แล�ว

2. กําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในระดับ
ตัวบุคคลให�มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล�องกับตัวชี้วัดขององค�กร 
(ถ�ายทอดระดับองค�กรสู�บุคคล)



ฝCายนโยบายและแผน ร�วมกับฝCายทรัพยากรบุคคล  ได�จัดสัมมนาการกําหนดมาตรฐานและการ
ถ�ายทอดตัวชี้วัด ประจําป> 2562 ให�กับระดับผู�บริหารระดับ 4-6 เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ� 2562 
รวมทั้ง ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานให�กับเจ�าหน�าที่ระดับ 1-3 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 
2562

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ�และวิธีการ
ปรับขึ้นเงินเดือนเจ�าหน�าที่ สทป.
(สร�างความแตกต�างของ
ผลตอบแทนระหว�างผู�ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเด�น กับระดับ
เป7นไปตามเปGาหมาย)

 อยู�ระหว�างดําเนินการศึกษาข�อมูลจากหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข�อง

5 ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน� 
(Benefit and Welfare)

1 PMS (Performance 
Management System)

 -  - - - - -



Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรม
เปGาหมาย/ตัวชี้วัด

ระบบงานทรัพยากรบุคคลลําดับ ผลการดําเนินงานระยะเวลาดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ป>งบประมาณ 2562

2. การให�รางวัลและยกย�องชมเชย นําเสนอรายชื่อเจ�าหน�าที่ซึ่งมีที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด�นต�อ
คณะกรรมการพิจารณาการ
ประเมินผล

 

ฝCายทรัพยากรบุคคลได�ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ�าหน�าที่ ครั้งที่ 1/2562 ในไตรมาส 2-3
 ป> 2562 โดยได�นําเสนอรายชื่อเจ�าหน�าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด�น ต�อคณะกรรมการพิจารณาการ
ประเมินผล ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 62 ซึ่งได�พิจารณาความดีความชอบให�กับเจ�าหน�าที่
ดังกล�าว ตามหลักเกณฑ�และวิธีการการปรับขึ้นเงินเดือนที่กําหนดไว�

7 ระบบการแต�งตั้งและโยกย�ายตําแหน�ง 
(Job Placement)

การเลื่อนระดับ ปรับตําแหน�ง 
แต�งตั้งและโยกย�ายเจ�าหน�าที่

นําเสนอรายชื่อเจ�าหน�าที่ที่มี
คุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ�
ต�อคณะกรรมการพิจารณาการ
ประเมินผล เพื่อพิจารณาการเลื่อน
ระดับ ปรับตําแหน�ง แต�งตั้งและ
โยกย�าย



นําเสนอรายชื่อเจ�าหน�าที่ที่มีคุณสมบัติครบถ�วนตามหลักเกณฑ�ต�อคณะกรรมการพิจารณาการ
ประเมินผล เพื่อพิจารณาการเลื่อนระดับ ปรับตําแหน�ง แต�งตั้งและโยกย�าย รวม 4 ครั้ง โดยมีผู�ได�รับ
การเลื่อนระดับ ปรับตําแหน�ง แต�งตั้งและโยกย�าย จํานวน 61 คน

8 ระบบพัฒนาบุคลากรตามเส�นทางสาย
อาชีพ (Career Development System)

การปรับปรุงระบบเส�นทาง
ความก�าวหน�าสายอาชีพ

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ Career 
Management อย�างเป7นระบบทั้ง
ระบบ โดยเชื่อมโยงกับทุกระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล 
และทบทวนการกําหนดสายงาน 
(บ,ว.ท.) ระดับตําแหน�ง, และกรอบ
อัตราเงินเดือน ให�มีความเหมาะสม
สอดคล�องกับตลาดแรงงาน  โดย
การจ�างที่ปรึกษาดําเนินการพร�อม
กับการกําหนดโครงสร�างองค�กรและ
อัตรากําลังเจ�าหน�าที่ รองรับการ
ดําเนินงานของ สทป. ตาม พ.ร.บ. 
ใหม�

   

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ�การพิจารณาเลื่อนระดับ ปรับตําแหน�ง และแต�งตั้งโยกย�ายเจ�าหน�าที่ ให�เป7นไป
ด�วยความเรียบร�อย เหมาะสม 
และเกิดประโยชน�สูงสุดต�อสถาบัน ตามประกาศ สทป. ที่ 5/2561 
ลง 10 ต.ค. 61
2. คณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อ 26 ต.ค.62 
รับทราบและเห็นชอบในหลักการการทบทวน การกําหนดสายงาน (บ,ว.ท.) ระดับตําแหน�ง, และ
กรอบอัตราเงินเดือน
3. คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีปGองกันประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 11 /2561 เมื่อ 27 
พ.ย. 61 เห็นชอบการแก�ไขปรับปรุงบัญชีระดับตําแหน�งและกรอบอัตราเงินเดือน ตามข�อบังคับ สทป.
 ว�าด�วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
 - รายงานความคืบหน�าการดําเนินงานต�อคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรุบคคล ครั้งที่ 1, 2 และ
 3 ป> 62

9
ระบบการพัฒนาผู�สืบทอดตําแหน�ง
(Succession Plan)

 -  - ยังไม�ได�ดําเนินการ



Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรม
เปGาหมาย/ตัวชี้วัด

ระบบงานทรัพยากรบุคคลลําดับ ผลการดําเนินงานระยะเวลาดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ป>งบประมาณ 2562

10 ระบบการพัฒนาบุคลากร (Training and 
Development Plan)

 - ส�วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป7นผู�รายงานผลการดําเนินงาน

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรพัฒนา
บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยี
ปGองกันประเทศ (องค�การมหาชน) 
พ.ศ. 2561-2565 (Training 
Roadmap)

ดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต (Output) และระดับผลลัพธ�
 (Outcome) ในแต�ละโครงการ/
กิจกรรม 

 - ส�วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป7นผู�รายงานผลการดําเนินงาน

11 ระบบการสร�างความผูกพันกับบุคลากร 
(Employee Engagement)

การสร�าง / ส�งเสริม วัฒนธรรม
องค�กร ค�านิยมองค�กร เพื่อพัฒนา
ไปสู�องค�กรทีมีสมรรถนะสูง (HPO)

ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่มีความรู�
ความเข�าใจในการขับเคลื่อนองค�กร
และตระหนักถึงบทบาทหน�าที่/
ความรับผิดชอบที่ได�รับมอบหมาย 

 - ส�วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป7นผู�รายงานผลการดําเนินงาน

 

โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) 
 1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู�บริหารและเจ�าหน�าที่
 2. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตาม
ความจําเป7นของส�วนงาน 
(Functional)
 3.  การพัฒนาองค�ความรู�ด�าน
เทคโนโลยีปGองกันประเทศ (DST) 
เพื่อเป7นการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร�การขับเคลื่อนด�านวิจัย
และพัฒนา เช�น องค�ความรู�ใหม�ที่
สามารถนํามาพัฒนางานวิจัยของ
องค�กร ซึ่งไม�มีเปxดอบรมในประเทศ
ไทย
 4. หลักสูตรพัฒนาตาม IDP

1. ร�อยละ 70 ของจํานวนนักวิจัย
ของ สทป. ได�รับการฝzกอบรมตาม
กลุ�มเทคโนโลยี 5 ด�าน
2. ร�อยละ 70 ของบุคลากร ได�รับ
การฝzกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
หรือได�รับมอบหมายเพิ่มเติม เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถ
3. เจ�าหน�าที่ สทป. มีการบันทึก
รายละเอียดของการสร�างความ
ร�วมมือและรายละเอียดการติดต�อ 
(Connection) กับเจ�าหน�าที่ของ
หน�วยงานต�าง ๆ โดยต�อเนื่อง
4. ผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหารระดับสูง 
ที่เข�าร�วมการฝzกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข�องมี
ระยะเวลาเข�ารับการฝzกอบรมในแต�
ละหลักสูตรไม�น�อยกว�าร�อยละ 80
5. เจ�าหน�าที่ สทป. ร�อยละ 80 มี
ความรู�ความเข�าใจต�อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตาม
แนวทาง Thailand 4.0





Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรม
เปGาหมาย/ตัวชี้วัด

ระบบงานทรัพยากรบุคคลลําดับ ผลการดําเนินงานระยะเวลาดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ป>งบประมาณ 2562

 - การจัดทําคําสั่งและกําหนด
บทบาทหน�าที่ให�แก�คณะทํางานจัด
กิจกรรมฯ ของ สทป. ประจําป> 
2562 
 - การจัดกิจกรรมระดับผู�บริหาร 
(ระดับ 4 ขึ้นไป) เพื่อสร�างความรู�
ความเข�าใจในการขับเคลื่อนองค�กร
และตระหนักถึงบทบาทหน�าที่/
ความรับผิดชอบในฐานะผู�บริหาร

   

 - ส�วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป7นผู�รายงานผลการดําเนินงาน

12 ระบบบริหารจัดการองค�ความรู� 
(Knowledge Management)

ระบบบริหารจัดการองค�ความรู� 
(Knowledge Management)

ดําเนินงานโครงการแบ�งปFนความรู� 
(Knowledge sharing) เพื่อให�เกิด
การเรียนรู�จากองค�ความรู�ของ สทป.
 โดยสามารถนําความรู�ไปใช�
ประโยชน�ทั้งกับเจ�าหน�าที่ภายใน
และบุคคลภายนอกองค�กร (ถ�าย
ทอดองค�ความรู�แก�เจ�าหน�าที่ภายใน
 สทป. อย�างน�อย 4 เรื่อง และ
ถ�ายทอดองค�ความรู�แก�หน�วยงาน
ภายนอก อย�างน�อย 2 หน�วยงาน

 

 - ส�วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป7นผู�รายงานผลการดําเนินงาน

1. บันทึกประวัติการฝzกอบรมใน
ระบบ E-Training

บันทึกประวัติการฝzกอบรม และ 
รวบรวมข�อมูลการฝzกอบรมของ
เจ�าหน�าที่เพื่อเป7นฐานข�อมูลเชิงสถิติ
ในการส�งเจ�าหน�าที่ไปอบรมในครั้ง
ต�อไปรวมถึงการพิจารณาเลื่อน
ระดับปรับตําแหน�งของเจ�าหน�าที่
ตามเส�นทางความก�าวหน�า Career 
Path

 

2. พัฒนาระบบ  E Pay Slip -

- - - -

ได�ดําเนินการปรับปรุงระบบ E-Pay Slip และดําเนินการใช�งานจริง ตั้งแต�ป>งบประมาณ 2560 
เรียบร�อยแล�ว

14 งานอื่นที่ได�ดําเนินการ 1. การจัดทําแผนพัฒนาองค�กร 
และบุคลากร ระยะ 5 ป> (ป> 
2561-2565) - - - - -

ได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองค�กร และบุคลากร ระยะ 5 ป> 
(ป> 2561-2565) โดยผ�านการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทป. ครั้งที่ 
11/2560 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 60 เรียบร�อยแล�ว

13 ระบบบริหารงานสารสนเทศบุคคล (HRIS)



Q1 Q2 Q3 Q4

กิจกรรม
เปGาหมาย/ตัวชี้วัด

ระบบงานทรัพยากรบุคคลลําดับ ผลการดําเนินงานระยะเวลาดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ป>งบประมาณ 2562

2. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
เพื่อรองรับร�าง พ.ร.บ. เทคโนโลยี
ปGองกันประเทศ พ.ศ ...

   

 - คณะกรรมการ สทป. เห็นชอบร�างข�อบังคับว�าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62
 - ข�อบังคับ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องอยู�ระหว�างดําเนินการ

3. การแก�ไขปรับปรุงระเบียบฯ ว�า
ด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการสรรหา
และการต�อวาระผู�อํานวยการ พ.ศ. 
2560

   

แก�ไขปรับปรุงระเบียบฯ แล�วเสร็จ โดย BoD ได�พิจารณาให�ความเห็นชอบ และประกาศใช�เรียบร�อย
แล�ว เมื่อป>งบประมาณ 2561

4. การแก�ไขปรับปรุงระเบียบฯ ว�า
ด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหาร สทป. พ.ศ. 2561

   

แก�ไขปรับปรุงระเบียบฯ แล�วเสร็จ โดย BoD ได�พิจารณาให�ความเห็นชอบ และได�รับอนุมัติจาก 
รมว.กห. โดยได�ประกาศใช�เรียบร�อยแล�ว
เมื่อป>งบประมาณ 2561

5. การจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน
เพื่อปGองกันผลประโยชน�ทับซ�อน

   

จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเพื่อปGองกันผลประโยชน�ทับซ�อนแล�วเสร็จ โดยได�รับอนุมัติจาก ผอ.สทป. 
และได�ประกาศให�เจ�าหน�าที่รับทราบและถือปฏิบัติ เมื่อป>งบประมาณ 2561


