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1. ปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้าง

หน่วยงานรองรับ พ.ร.บ.(ใหม)่

สทป. มีโครงสร้างองค์กรทีเ่หมาะสมตามอ านาจหน้าทีท่ีเ่พิม่ขึ้น โดย

จ้างทีป่รึกษา เพือ่ศึกษาและจัดท าโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง 

รองรับ พ.ร.บ.ฯ

   

2. จัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 5 ปี ความต้องการอัตราก าลังเพิม่ จ านวน 29 อัตรา หรือมากกว่า  - - -

3. ทบทวนโครงสร้างและอัตราก าลัง

เพือ่รองรับการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
   

4. ทบทวนโครงสร้างและอัตราก าลัง

เพือ่รองรับการขยายธุรกิจและการผลิต

เชิงอุตสาหกรรม

   

5. ทบทวนและจัดท าแผนอัตราก าลัง

ระยะ 5 ปี

- - - - -

2. การพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหา และคัดเลือกเจ้าหน้าที่

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที ่โดยให้มี

การสรรหาบุคคลทีม่ีความรู้ความสามารถเข้าสู่ต าแหน่งงาน เพิม่เติม

จากวิธีการสอบคัดเลือกในปัจจุบัน



4 ระบบผลตอบแทน (Compensation System)

จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 2562ให้กับเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง
 

จัดท าประกันสุขภาพหมู่ และประกันอุบัติเหตุหมู่ ให้กับเจ้าหน้าทีแ่ละ

ลูกจ้าง  

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงขีพ    

จัดท าเคร่ืองแบบส าหรับ ผอ.สทป. เจ้าหน้าที ่และลูกจ้าง
   

 - - - - -

เอกสารแนบท้าย

แผนการด าเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล (Action Plan)  ประจ าปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ระบบงานทรัพยากรบุคคลล าดบั

1

2

การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ

ภายในองค์กร (Organization Structure)

ระบบการวางแผนและบริหารอัตราก าลัง 

(Manpower Planning and Management)

3 ระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 

(Recruitment and Selection)

5 ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Benefit 

and Welfare)

1. การสรรหา และคัดเลือก

เป็นต้วแทนหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนเพือ่ประกอบ

กิจการตามวัตถุประสงค์หรือโดยการเข้าร่วมทุน ถือหุน้ เป็นหุน้ส่วน

กับบุคคลอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนด

ด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าที ่และลูกจ้าง ให้ครบถ้วนตามอัตราทีไ่ด้รับ

การจัดสรร (366 อัตรา) รวมทัง้ ทดแทนต าแหน่งทีม่ีการออกจากงาน
 



Q1 Q2 Q3 Q4

หมายเหตุระยะเวลาด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ระบบงานทรัพยากรบุคคลล าดบั

6 ระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย 

(Rewards and Recognition)

1. ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ทดลองงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562


2. ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในระดับตัวบุคคลให้มีความเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร (ถ่ายทอดระดับองค์กรสู่บุคคล)


3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการปรับขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที ่สทป.

(สร้างความแตกต่างของผลตอบแทนระหว่างผู้ทีม่ีผลการปฏิบัติงานใน

ระดับดีเด่น กับระดับเป็นไปตามเป้าหมาย)



2. การให้รางวัลและยกย่องชมเชย น าเสนอรายชื่อเจ้าหน้าทีซ่ึ่งมีทีม่ีผลการปฏิบัติงานดีเด่นต่อ

คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผล
 

7 ระบบการแต่งต้ังและโยกย้ายต าแหน่ง (Job 

Placement)

การเล่ือนระดับ ปรับต าแหน่ง แต่งต้ัง

และโยกย้ายเจ้าหน้าที่

น าเสนอรายชื่อเจ้าหน้าทีท่ีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผล เพือ่พิจารณาการเล่ือนระดับ 

ปรับต าแหน่ง แต่งต้ังและโยกย้าย



8 ระบบพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพ 

(Career Development System)

การปรับปรุงระบบเส้นทาง

ความก้าวหน้าสายอาชีพ

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ Career 

Management อย่างเป็นระบบทัง้ระบบ โดยเชื่อมโยงกับทุก

ระบบงานทรัพยากรบุคคล 

และทบทวนการก าหนดสายงาน (บ,ว.ท.) ระดับต าแหน่ง, และกรอบ

อัตราเงินเดือน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับตลาดแรงงาน  โดย

การจ้างทีป่รึกษาด าเนินการพร้อมกับการก าหนดโครงสร้างองค์กรและ

อัตราก าลังเจ้าหน้าที ่รองรับการด าเนินงานของ สทป. ตาม พ.ร.บ. ใหม่

   

9 ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง 
 -  -

1 PMS (Performance Management 

System)
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10 ระบบการพัฒนาบุคลากร (Training and 

Development Plan)

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรพัฒนา

บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 

2561-2565 (Training Roadmap)

ด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) และระดับผลลัพธ์ 

(Outcome) ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม


11 ระบบการสร้างความผูกพันกับบุคลากร 

(Employee Engagement)

การสร้าง / ส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กร 

ค่านิยมองค์กร เพือ่พัฒนาไปสู่องค์กรที

มีสมรรถนะสูง (HPO)

ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีม่ีความรู้

ความเข้าใจในการขับเคล่ือนองค์กร

และตระหนักถึงบทบาทหน้าที/่

ความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย



 - การจัดท าค าส่ังและก าหนดบทบาทหน้าทีใ่ห้แก่คณะท างานจัด

กิจกรรมฯ ของ สทป. ประจ าปี 2562 

 - การจัดกิจกรรมระดับผู้บริหาร (ระดับ 4 ขึ้นไป) เพือ่สร้างความรู้

ความเข้าใจในการขับเคล่ือนองค์กรและตระหนักถึงบทบาทหน้าที/่

ความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร

   

 โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) 

 1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

 2. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามความ

จ าเป็นของส่วนงาน (Functional)

 3.  การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DST) เพือ่

เป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

ขับเคล่ือนด้านวิจัยและพัฒนา เช่น 

องค์ความรู้ใหม่ทีส่ามารถน ามาพัฒนา

งานวิจัยขององค์กร ซ่ึงไม่มีเปิดอบรม

ในประเทศไทย

 4. หลักสูตรพัฒนาตาม IDP

1. ร้อยละ 70 ของจ านวนนักวิจัยของ สทป. ได้รับการฝึกอบรมตาม

กลุ่มเทคโนโลยี 5 ด้าน

2. ร้อยละ 70 ของบุคลากร ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

หรือได้รับมอบหมายเพิม่เติม เพือ่พัฒนาขีดความสามารถ

3. เจ้าหน้าที ่สทป. มีการบันทึกรายละเอียดของการสร้างความร่วมมือ

และรายละเอียดการติดต่อ (Connection) กับเจ้าหน้าทีข่อง

หน่วยงานต่าง ๆ โดยต่อเนื่อง

4. ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ทีเ่ข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงานในหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องมีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมใน

แต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5. เจ้าหน้าที ่สทป. ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจต่อการ

เปล่ียนแปลงทีจ่ะเกิดขึ้นตามแนวทาง Thailand 4.0
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12 ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge

 Management)

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 

(Knowledge Management)

ด าเนินงานโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) เพือ่ให้เกิด

การเรียนรู้จากองค์ความรู้ของ สทป. โดยสามารถน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ทัง้กับเจ้าหน้าทีภ่ายในและบุคคลภายนอกองค์กร (ถ้ายทอด

องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าทีภ่ายใน สทป. อย่างน้อย 4 เร่ือง และถ่ายทอด

องค์ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 2 หน่วยงาน

 

1. บันทึกประวัติการฝึกอบรมในระบบ 

E-Training

บันทึกประวัติการฝึกอบรม และ รวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าทีเ่พือ่เป็นฐานข้อมูลเชิงสถิติในการส่งเจ้าหน้าทีไ่ปอบรมในคร้ัง

ต่อไปรวมถึงการพิจารณาเล่ือนระดับปรับต าแหน่งของเจ้าหน้าทีต่าม

เส้นทางความก้าวหน้า Career Path

 

2. พัฒนาระบบ  E Pay Slip - - - - - ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบ E-Pay Slip และด าเนินการใช้งานจริง 

ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 เรียบร้อยแล้ว

14 งานอื่นทีไ่ด้ด าเนินการ 1. การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร และ

บุคลากร ระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565)
- - - - -

ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร และบุคลากร ระยะ 5 ปี 

(ปี 2561-2565) โดยผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริหาร สทป. คร้ังที ่11/2560 เมื่อวันที ่22 พ.ย. 60 

เรียบร้อยแล้ว

2. การจัดท ากฎหมายล าดับรอง เพือ่

รองรับร่าง พ.ร.บ. เทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ พ.ศ ...

   

3. การแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการ

ต่อวาระผู้อ านวยการ พ.ศ. 2560

   

4. การแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการบริหาร สทป. พ.ศ. 2561

   

5. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพือ่

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
   

13 ระบบบริหารงานสารสนเทศบุคคล (HRIS)


