
Q1 Q2 Q3 Q4 ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำน
1 การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบภายใน

องค์กร (Organization Structure)
1. ทบทวนโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างหน่วยงาน
รองรับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ พ.ศ. 2562 รวมทั้งจดัท าข้อเสนอการปรับ
โครงสร้างองค์กร

จดัท ารายงานผลการทบทวนโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างหน่วยงานรองรับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 (Q1) รวมทั้ง
จดัท าข้อเสนอการปรับโครงสร้างองค์กรแล้วเสร็จ (Q2)

   ด าเนินการจดัท าข้อเสนอแล้วเสร็จตามกเป้าหมายและ
กรอบเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการ สทป. 
ได้พิจารณาอนุมัติการจดัโครงสร้างองค์กร ซ่ึงก าหนดใน
ข้อบังคับคณะกรรมการ สทป. วา่ด้วยการบริหารงาน
ทั่วไป พ.ศ. 2563

2 ระบบการวางแผนและบริหารอัตราก าลัง 
(Manpower Planning and Management)

2. ทบทวนแผนอัตราก าลังระยะ 5 ปี และจดัท าข้อเสนอ
ความต้องการอัตราก าลัง รองรับการด าเนินงานตาม 
พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562

1. จดัท ารายงานผลการทบทวน
แผนอัตราก าลังระยะ 5 ปี (Q1)
2. ปรับเกล่ียอัตราก าลังเจา้หน้าที่
และลูกจา้งรองรับการด าเนินงานฯ (Q2)
3. จดัท าข้อเสนอความต้องการอัตราก าลังปีงบประมาณ 
2564 (Q2)

   ด าเนินการทบทวนแผนอัตราก าลังระยะ 5 ปี 
และปรับเกล่ียอัตราก าลังเจา้หน้าที่และลูกจา้งรองรับ
การด าเนินงานฯ ของ สทป. ในแต่ละช่วงระยะเวลา
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งประสานงานกับส่วน
แผนและงบประมาณ เพื่อจดัท าข้อเสนอความต้องการ
อัตราก าลังปีงบประมาณ 2564

1. ด าเนินการสรรหาคัดเลือกเจา้หน้าที่ ด าเนินการสรรหาเจา้หน้าที่ และลูกจา้ง ให้ครบถ้วนตาม
อัตราที่ได้รับการจดัสรร (366 อัตรา) + ลูกจา้ง 3 อัตรา 
 และในปีงบ 63 ได้รับอนุมัติให้เพิ่มกรอบอัตราก าลัง
เจา้หน้าที่ 14 อัตรา และลูกจา้ง (คนพิการ) 1 อัตรา จาก
ส านักงบประมาณ รวมกรอบอัตราก าลังที่ต้องด าเนินการ
สรรหาเจา้หน้าที่ทั้งส้ิน 380 อัตรา และลูกจา้ง 4 อัตรา

     สามารถด าเนินการสรรหาได้เกินกวา่ร้อยละ 95 ของ
อัตราก าลังตามโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบปราณ
 2563

2. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก พัฒนาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น
เจา้หน้าที่ โดยให้มีการสรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้าสู่ต าแหน่งงาน เพิ่มเติมจากวธิกีารสอบ
คัดเลือกในปัจจบุัน

  ได้น ารูปแบบวธิกีารสรรหาคัดเลือก ที่ก าหนดไวใ้น
ระเบียบ ของ สทป. น ามาใช้ในการสรรหาคัดเลือกใน
ต าแหน่งที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยการใช้
วธิกีารเชื้อเชิญ โดยวธิกีารดังกล่าวสามารถท าให้ได้
เจา้หน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสู่ต าแหน่งได้รวม
เร็วและทันต่อความต้องการ

4 ระบบผลตอบแทน (Compensation System) ปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์ วธิกีารและระยะเวลา
การปรับขึ้นเงินเดือนตามปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2563

ให้สามารถประกาศใช้การปรับขึ้นเงินเดือน คร้ังที่ 
1/2563 (มีผล 1 เม.ย. 63)

   ยังไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ระหวา่ง
การปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งและโครงสร้างเงินเดือน 
สทป. ทั้งระบบ ดังนั้นจงึเล่ือนแผนด าเนินการดังกล่าว ไป
ในปีงบ 64

ผ่านพิจารณาจากคณะท างานพัฒนาข้อบังคับและ
ระเบียบด้านบริหารงานบุคคล และส่วนกฎหมาย เพื่อ
พิจารณากล่ันกรอง ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบ 
สทป. วา่ด้วยการท าสัญญาจา้งผู้ปฏิบัติงาน และการจา่ย
ค่าตอบแทนการเลิกจา้ง พ.ศ. ....

ระเบียบ สทป. วา่ด้วยการท าสัญญาจา้งผู้ปฏิบัติงาน 
และการจา่ยค่าตอบแทนการเลิกจา้ง พ.ศ.2562 แล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 63 และสามารถจา่ย
ค่าตอบแทนการเลิกจา้ง กรณีเจา้หน้าที่และลูกจา้งอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์

  ด าเนินการจดัท า "ระเบียบ สทป. วา่ด้วยการท าสัญญา
จา้งผู้ปฏิบัติงาน และการจา่ยค่าตอบแทนการเลิกจา้ง 
พ.ศ.2562 แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 63 และ
สามารถจา่ยค่าตอบแทนการเลิกจา้ง กรณีเจา้หน้าที่และ
ลูกจา้งอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ได้ตามแผนที่ก าหนด

ร่างสัญญาจา้งผู้ปฏิบัติงาน ใน สทป. ตามมาตรา 43 
ผู้ปฏิบัติงานของ สทป. โดยแบ่งประเภทการท าสัญญา
ออกเป็น 5 ฉบับ ดังนี้ 
 1. ร่างสัญญาทดลองงาน
 2. ร่างสัญญาเจา้หน้าที่
 3. ร่างสัญญาลูกจา้ง
 4. ร่างสัญญาที่ปรึกษา
 5. ร่างสัญญาผู้เชี่ยวชาญ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 62

ต่ออายสุญญาจา้งเจา้หน้าที่ ที่ผ่านการคัดเลือก ตาม
มาตรา 52 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ พ.ศ.2562 จ านวน 313 คน ให้แล้ว
เสร็จภายใน ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563

  สามารถต่ออายุสัญญาจา้งเจา้หน้าที่ ที่ผ่านการคัดเลือก 
ตามมาตรา 52 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ พ.ศ.2562 จ านวน 313 คน ให้แล้ว
เสร็จภายใน ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563

ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 
ให้เจา้หน้าที่และลูกจา้ง

ด าเนินการให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 ให้กับ
เจา้หน้าที่และลูกจา้ง

  ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 ให้กับเจา้หน้าที่
และลูกจา้ง ได้ตามแผนที่ก าหนด

ด าเนินการจดัท าประกันสุขภาพหมู่ 
และประกันอุบัติเหตุหมู่ ให้กับเจา้หน้าที่และลูกจา้ง

ด าเนินการท าประกันสุขภาพหมู่ และประกันอุบัติเหตุหมู่
 ให้กับเจา้หน้าที่และลูกจา้ง

  ด าเนินการจดัท าประกันสุขภาพหมู่ และประกันอุบัติเหตุ
หมู่ ให้กับเจา้หน้าที่และลูกจา้ง  ได้ตามแผนที่ก าหนด

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองแบบปกติขาว 
ส าหรับเจา้หน้าที่ระดับ 4 ขึ้นไป

จดัท าชุดเคร่ืองแบบปกติขาว ตามแผน TOR   ด าเนินการแจกจา่ยเคร่ืองแบบฯ ให้เจา้หน้าต้ังแต่ระดับ 4
 ขึ้นไป เรียบร้อยแล้ว

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองหมายประกอบ
เคร่ืองแบบปกติขาว ส าหรับเจา้หน้าที่ระดับ 4 ขึ้นไป

จดัท าเส้ือโปโลสถาบัน และแจกจา่ยให้เจา้หน้าที่และ
ลูกจา้ง ตามแผน TOR

  ด าเนินการแจกจา่ยเคร่ืองหมาย ส าหรับเคร่ืองแบบฯ ให้
เจา้หน้าต้ังแต่ระดับ 4 ขึ้นไป เรียบร้อยแล้ว

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัซ้ือผ้าพันคอสีด า  ประกอบ
เคร่ืองแบบปกติขาว (ผู้หญงิ) ส าหรับเจา้หน้าที่ระดับ 4 
ขึ้นไป

จดัท าเส้ือแจค๊เก็ตสถาบัน และแจกจา่ยให้เจา้หน้าที่และ
ลูกจา้ง ตามแผน TOR

  ด าเนินการแจกจา่ยผ้าพันคอ ส าหรับเคร่ืองแบบฯ ให้เจา้
หน้าต้ังแต่ระดับ 4 ขึ้นไป เรียบร้อยแล้ว

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัซ้ือหมวก ชุดปกติขาว 
ส าหรับเจา้หน้าที่ระดับ 4 ขึ้นไป

จดัท าหมวก ชุดปกติขาว ส าหรับเจา้หน้าที่ระดับ 4 ขึ้นไป
 ตามแผน TOR

  ด าเนินการแจกจา่ยหมวก ส าหรับเคร่ืองแบบฯ ให้เจา้
หน้าต้ังแต่ระดับ 4 ขึ้นไป เรียบร้อยแล้ว

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาว 
ปักโลโก้ DTI

จดัท าเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาว ปักโลโก้ DTI ตามแผน TOR   ด าเนินการแจกจา่ยเส้ือเชิ้ตสีขาวแก่เจา้หน้าที่และลูกจา้ง
ของ สทป. เรียบร้อยแล้ว

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัซ้ือเส้ือโปโลสีเทา จดัท าเส้ือโปโลสีเทา ตามแผน TOR


 ด าเนินการแจกจา่ยเส้ือโปโลสีเทาให้แก่เจา้หน้าที่และ
ลูกจา้งเรียบร้อยแล้ว

 ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าแถบแม่เหล็กส าหรับ
ติดสูท (อาร์มหนัง + ตราสัญลักษณ์ DTI)

จดัท าแถบแม่เหล็กส าหรับติดสูท (อาร์มหนัง + ตรา
สัญลักษณ์ DTI) ตามแผน TOR 

 ด าเนินการจดัเก็บแถบแม่เหล็กส าหรับติดสูท และ
ด าเนินการจดัท า Stock Card เพื่อใช้ส าหรับแจกจา่ย
เจา้หน้าที่ที่บรรจใุหม่ เรียบร้อยแล้ว

 ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองแบบปฏิบัติการ จดัท าเคร่ืองแบบปฏิบัติการ ตามแผน TOR


 ด าเนินการแจกจา่ยเคร่ืองแบบปฏิบัติการแก่เจา้หน้าที่
ใหม่เรียบร้อยแล้ว

 ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองหมายประกอบ
เคร่ืองแบบปฏิบัติการ

จดัท าเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบปฏิบัติการ ตาม
แผน TOR 

 ด าเนินการแจกจา่ยเคร่ืองหมายส าหรับเคร่ืองแบบ
ปฏิบัติการแก่เจา้หน้าที่ที่บรรจใุหม่ เรียบร้อยแล้ว

 ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าหมวก ประกอบ
เคร่ืองแบบปฏิบัติการ

จดัท าหมวก ประกอบเคร่ืองแบบปฏิบัติการ ตามแผน 
TOR 

 ด าเนินการแจกจา่ยหมวกส าหรับเคร่ืองแบบปฏิบัติการแก่
เจา้หน้าที่ที่บรรจใุหม่ เรียบร้อยแล้ว

 ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าชุดฝึกภาคสนาม จดัท าชุดฝึกภาคสนาม ตามแผน TOR


 ด าเนินการจดัเก็บชุดฝึกภาคสนาม และด าเนินการจดัท า
 Stock Card เรียบร้อยแล้ว

 ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัซ้ิอการ์ดเปล่าสีขาว และ
กรอบใสใส่บัตรเจา้หน้าที่พร้อมคลีบหนีบโลหะ

จดัซ้ือการ์ดเปล่าสีขาว และกรอบใสใส่บัตรเจา้หน้าที่
พร้อมคลีบหนีบโลหะ ตามแผน TOR



 ด าเนินการส่งมอบการ์ดเปล่าสีขาว และกรอบใสใส่บัตร
เจา้หน้าที่พร้อมคลีบหนีบโลหะ แก่ส่วนรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อจดัท าบัตรผ่านเข้า-ออก ส าหรับเจา้หน้าที่ 
เรียบร้อยแล้ว

6 1. ปรับปรุงระเบียบการประเมินผล การปรับต าแหน่ง 
และการปรับเงินเดือน พ.ศ. 2563 และ ปรับปรุง
ประกาศหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจา้หน้าที่ ลูกจา้ง และผู้ทดลองงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563

  ด าเนินการปรับปรุง "ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ วา่ด้วยหลักเกณฑ์การปรับต าแหน่งการปรับ
ต าแหน่ง การปรับเงินเดือน และวธิกีารจา่ยเงินเดือน 
และค่าจา้งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ลงวนัที่ 30 เม.ย. 63"
 แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1. PMS (Performance Management System)

ระบบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ (Benefit and
 Welfare)

5

ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนกำรบรหิำรและพัฒนำทรพัยำกรบคุคล ประจ ำปงีบประมำณ 2563

ล ำดับ ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล
ผลกำรด ำเนินงำน

ระบบการให้รางวลัและยกย่องชมเชย (Rewards 
and Recognition)

3 ระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 
(Recruitment and Selection)

หมำยเหตุกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วดั



Q1 Q2 Q3 Q4 ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำน
ล ำดับ ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล

ผลกำรด ำเนินงำน
หมำยเหตุกิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วดั

2. ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วดัในระดับตัวบุคคลให้มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับตัวชี้วดัขององค์กร (ถ่ายทอด
ระดับองค์กรสู่บุคคล)

  มีการถ่ายทอดตัวชี้วดัระดับองค์กรจนถึงระดับบุคคล 
เมื่อต้นปีงบประมาณ 63 โดยก าหนดมาตรฐานตัวชี้วดัใน
ระดับตัวบุคคลให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ตัวชี้วดัขององค์กร (ถ่ายทอดระดับองค์กรสู่บุคคล)

3. ปรับปรุงระเบียบการประเมินผล การปรับต าแหน่ง 
และการปรับเงินเดือน พ.ศ. 2563 และ ปรับปรุง
ประกาศหลักเกณฑ์และวธิกีารประปรับขึ้นเงินเดือนของ
เจา้หน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ 2563

  ด าเนินการปรับปรุง "ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ วา่ด้วยหลักเกณฑ์การปรับต าแหน่งการปรับ
ต าแหน่ง การปรับเงินเดือน และวธิกีารจา่ยเงินเดือน 
และค่าจา้งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 ลงวนัที่ 30 เม.ย. 63"
 แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. การให้รางวลัและยกย่องชมเชย 1. น าเสนอรายชื่อเจา้หน้าที่ซ่ึงมีที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นต่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผล เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนประจ าปี และการ
เล่ือนระดับ ปรับต าแหน่ง

   เสนอรายชื่อเจา้หน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวา่
เป้าหมายมาก (A) จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.43 ,
 เจา้หน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวา่เป้าหมาย (B+) 
จ านวน 136  คน คิดเป็นร้อยละ 44.59 ของจ านวน
เจา้หน้าที่ที่มีสิทธไิด้รับการประเมินทั้งหมด ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ 
11/2563 เมื่อวนัที่ 23 พ.ย. 63 เพื่อประกอบการ
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนประจ าปี

7 ระบบการแต่งต้ังและโยกย้ายต าแหน่ง (Job 
Placement)

การเล่ือนระดับ ปรับต าแหน่ง แต่งต้ังและโยกย้าย
เจา้หน้าที่

1. ทบทวนและจดัท าหลักเกณฑ์การเล่ือนระดับ ปรับ
ต าแหน่ง แต่งต้ังและโยกย้ายเจา้หน้าที่
2. น าเสนอรายชื่อเจา้หน้าที่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผล 
เพื่อพิจารณาการเล่ือนระดับ ปรับต าแหน่ง แต่งต้ังและ
โยกย้าย

   ปรับปรุงระเบียบ สทป. วา่ด้วยหลักเกณฑ์การปรับ
ต าแหน่ง การปรับเงินเดือน และวธิกีารจา่ยเงินเดือน 
และค่าจา้งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จ 
และด าเนินการน าเสนอรายชื่อเจา้หน้าที่ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ เพื่อพิจารณาการเล่ือนระดับ 
ปรับต าแหน่ง อย่างครบถ้วนภายในก าหนดเวลา

8 ระบบพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพ 
(Career Development System)

การปรับปรุงระบบเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ ศึกษาและจดัท าข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการ Career Management อย่างเป็น
ระบบทั้งระบบ โดยเชื่อมโยงกับทุกระบบงานทรัพยากร
บุคคล 
และทบทวนการก าหนดสายงาน (บ,ว.ท.) ระดับต าแหน่ง,
 และกรอบอัตราเงินเดือน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน

   จากการศึกษาข้อมูลพบวา่ สทป. สมควรที่จะทบทวน
และพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่ง, กรอบอัตรา
ต าแหน่ง และโครงสร้างกรอบอัตราเงินเดือนของ
เจา้หน้าที่ทั้งระบบก่อน โดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ด าเนินการร่วมกับที่ปรึกษาในปีงบประมาณ 2564  
จากนั้นในปีงบประมาณ 2565 จงึด าเนินการปรับปรุง 
Career Management อย่างเป็นระบบ

9 ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan)

 -  -
 -  -  -  -

 อยู่ระหวา่งการด าเนินการจดัจา้งที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง

10 ระบบการพัฒนาบุคลากร (Training and 
Development Plan)

โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) ตามแผนการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวจิยัของ จนท. สทป. ปี 61
 โดยจ าแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายที่องค์กรก าหนด
1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและเจา้หน้าที่ 
2.. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 5T
    T1 เทคโนโลยีจรวดและอาวธุน าวถิี
   T2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
     T3 เทคโนโลยีการจ าลองยุทธแ์ละฝึกเสมือนจริง
    T4 เทคโนโลยียานไร้คนขับ
    T5 เทคโนโลยียานรบและระบบอาวธุ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรม
สู่ประชาสังคม
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน (การจดัการภายในองค์กร, การพัฒนา
ระบบงาน, การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล)

6. New Knowledge องค์ความรู้ยุคใหม่

1. ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมี
ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80
2. ร้อยละ 70 ของจ านวนนักวจิยัของ สทป. ได้รับการ
ฝึกอบรมตามกลุ่มเทคโนโลยี 5 ด้าน
3. ร้อยละ 70 ของบุคลากร ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ
4. เจา้หน้าที่ สทป. มีการบันทึกรายละเอียดของการ
สร้างความร่วมมือและรายละเอียดการติดต่อ 
(Connection) กับเจา้หน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ โดย
ต่อเนื่อง
5. เจา้หน้าที่ สทป. ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจต่อ
การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามแนวทาง Thailand 4.0

     1.ผู้บริหารระดับ ผอ.ส่วน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
Smart Supervisor 4.0 และผ่านหลักสูตรทุกคน (31 
คน)                                          2. ผู้บริหารและ
เจา้หน้าที่ สทป. เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนกลุ่ม
เทคโนโลยีและแผนการศึกษาฯ ประจ าปี งป.63 จ านวน 
102 หลักสูตร จาก 114 สูตร คิดเป็น 89.47%            
                            3. ผู้บริหารและ จนท.ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีการบันทึกข้อมูลแล้วมากกวา่ 90%         
                    4. ผู้บริหารและ จนท.ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นมากกวา่ 90%

1.จดัท า Training Roadmap ส าหรับผู้บริหารแยกเป็น
ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
2.จดัท า Training Roadmap ตาม Functional ของแต่
ละโครงการ/ส่วนงาน

ด าเนินการก าหนดตัวชี้วดัระดับผลผลิต (Output) และ
ระดับผลลัพธ ์(Outcome) ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     ด าเนินการจดัท า Training Roadmap ส าหรับผู้บริหาร 
และ Functional ของแต่ละโครงการ/ส่วนงาน บรรจอุยู่
ในแผนพัฒนาบุคลากรปี 2561-2565

11 ระบบการสร้างความผูกพันกับบุคลากร 
(Employee Engagement)

- ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้ค่านิยมองค์กร
แก่ จนท.สทป.ทุกระดับ ด้วยส่ือประชาสัมพันธภ์ายใน
องค์กร
- ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม
องค์กรรวมทั้งเสริมสร้างการเป็นต้นแบบของค่านิยม เน้น
ในค่านิยมหลัก คิดท างานเป็นทีม และ สานซ่ือสัตย์
คุณธรรม ด้วยการปลูกจติส านึกในเกิดคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีธรรมาภิบาล
- ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะท างานตามโครงการสร้างวฒันธรรมและ
ส่งเสริมค่านิยมองค์กร
- ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความผูกพันองค์กร ของ 
จนท.สทป.

1.จดักิจกรรมขององค์กร
-กิจกรรมท าบุญประจ าปีและปีใหม่ สทป.
-ประเพณีสงกรานต์สืบสานวฒันธรรม สทป. 
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ผู้บริหารพบปะเจา้หน้าที"่
-การปฐมนิเทศ จนท.ใหม่
-สัมมนาองค์กร
-สัมมนาผู้บริหาร (ระดับ 4 ขึ้น)
-สัมมนาระดับปฏิบัติการ (ระดับ1-3+ลูกจา้ง+
outsource)
-สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ปิดปีงบประมาณ)+กิจกรรม
สันทนาการ
-กิจกรรม Coffee Talk
-พิธแีสดงมุฑิตาจติเกษียณอายุท างาน
2.จนท.สทป.ร้อยละ 80 ร่วมท าแบบประเมินฯ และผล
การประเมินความผูกพันต่อองค์กรของ จนท.สทป.
มากกวา่ร้อยละ 80

     1. จดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “DTI : Unity for Our 
Victory” เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรโดย
มุ่งเน้นด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) เป็นหลัก
รวมถึงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีธรรมาภิบาลให้กับ
ผู้บริหารและเจา้หน้าที่ การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้น
ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหวา่งผู้บริหารและเจา้หน้าที่ สทป.
2. จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนการสร้าง/ตรวจสอบการ
ตระหนักรู้ของเจา้หน้าที่ โรงปฏิบัติการวจิยัและพัฒนา 
จ.ลพบุรี และ จ.นครสวรรค์  รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริม
ให้ จนท.เกิดความรักความสามัคคี มีก าลังใจและเกิด
ความภาคภูมิใจ มีความผูกพันในองค์กร 
3. ส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ได้แก่ กิจกรรมผู้บริหารพบปะ
เจา้หน้าที่ กิจกรรม DTI Coffee Talk กิจกรรม 
Knowledge Sharing เป็นต้น
4. การปฐมนิเทศ/รับน้อง เพื่อสร้างการรับรู้และการ
ปลูกฝังค่านิยมองค์กรต้ังแต่เร่ิมต้นของการเป็นเจา้หน้าที่
ในองค์กร
5. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ จนท. รักและหวงแหนประเพณี
และวฒันธรรมที่ดีงามของสังคม เช่น การท าบุญเนื่องใน

1. PMS (Performance Management System)ระบบการให้รางวลัและยกย่องชมเชย (Rewards 
and Recognition)



Q1 Q2 Q3 Q4 ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำน
ล ำดับ ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล

ผลกำรด ำเนินงำน
หมำยเหตุกิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วดั

12 ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management)

ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management)

ด าเนินงานโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
sharing) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของ สทป. 
โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งกับเจา้หน้าที่
ภายในและบุคคลภายนอกองค์กร (ถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่เจา้หน้าที่ภายใน สทป. อย่างน้อย 4 เร่ือง และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 2 
หน่วยงาน

     ด าเนินงานโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
sharing) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของ สทป. 
โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งกับเจา้หน้าที่
ภายในและบุคคลภายนอกองค์กร (ถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่เจา้หน้าที่ภายใน สทป. จ านวน 4 เร่ือง

13 ระบบบริหารงานสารสนเทศบุคคล (HRIS) จดัท าร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 
จา้งบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Information System : HRIS) 
ประจ าปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
ปีงบประมาณ 2563

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) จา้ง
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Information System : HRIS) 
ประจ าปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก 
ปีงบประมาณ 2563

  สามารถจดัท าขอบเขตงาน (Terms of Reference: 
TOR) จา้งบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Information System : HRIS) 
ประจ าปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก 
ปีงบประมาณ 2563

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร และบุคลากร ระยะ 5
 ปี (ปี 2561-2565)

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร และบุคลากรระยะ
 5 ปี ในปี 63 บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด

     ด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร และบุคลากรระยะ 5 
ปี ในปี 63 บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด

จดัท า แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาร่างข้อบังคับ/ระเบียบ 
ของ สทป. (ออกโดย S-BoD / BoD / ผอ.สทป.)

จดัท า แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาร่างข้อบังคับ/ระเบียบ 
ของ สทป. แล้วเสร็จไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

     จดัท า แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาร่างข้อบังคับ/ระเบียบ 
ของ สทป. แล้วเสร็จ ได้สูงกวา่เป้าหมายที่ก าหนด โดย
ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้มากกวา่ร้อยละ 95 ของ
ข้อบังคับ/ระเบียบ ของ สทป. ทั้งหมด

การสรรหา รอง ผอ.สทป.  จ านวน 2 อัตรา สามารถบรรจแุต่งต้ังผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม
เป็น รอง ผอ.สทป. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

  ด าเนินการแล้วเสร็จ ผอ.สทป. ได้พิจารณาแต่งต้ัง
รอง ผอ.สทป. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สทป. เมื่อ 29 ต.ค. 62

 - จดัท าหนังสือแจง้ผลการคัดเลือก
 - จดัท าสัญญาจา้งเจา้หน้าที่หรือลูกจา้ง
 - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเจา้หน้าที่และลูกจา้งใน
ทะเบียนประวติั

 - จดัท าหนังสือแจง้ผลการคัดเลือก
 - จดัท าสัญญาจา้งเจา้หน้าที่หรือลูกจา้ง
 - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเจา้หน้าที่และลูกจา้งใน
ทะเบียนประวติั

      - มีการแจง้ผลการคัดเลือกผ่านทางเวปไซต์ของ
สถาบันฯ
  - จดัท าสัญญาจา้งเจา้หน้าที่หรือลูกจา้ง ที่ผ่านการ
บรรจแุต่งต้ังเป็นเจา้หน้าที่และลูกจา้ง รวมถึงที่ครบ
ก าหนดสัญญาจา้ง 2 ปี 4 ปี 8 ปี ได้ครบถ้วน
    - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเจา้หน้าที่และลูกจา้ง
ในทะเบียนประวติั โดยจดัท า Checklist เพื่อตรวจสอบ
เอกสารวา่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แล้วด าเนินการติดตาม
เอกสารที่ขาดให้ครบถ้วน

14 งานอื่นที่ได้ด าเนินการ


