
Q1 Q2 Q3 Q4 ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำน

1 การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบภายใน

องค์กร (Organization Structure)

ทบทวนการจดัโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการ

ด าเนินงานตามภารกิจของ สทป.

จดัท าข้อเสนอการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและ

การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ต่อ กบพ.
  ด าเนินการตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว โดยผ่าน

การพิจารณาจาก กบพ. และ ผอ.สทป. ได้กรุณาอนุมัติ

การจดัแบ่งส่วนงาน ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

และก าหนดอ านาจการบังคับบัญชา ตามประกาศ สทป.

ท่ี 5/2564 ลงวันท่ี 19 ก.พ. 64

2 ระบบการวางแผนและบริหารอัตราก าลัง 

(Manpower Planning and Management)

1. ทบทวนและจดัท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี ด าเนินการทบทวน และรายงานผลการทบทวน

แผนอัตราก าลัง 5 ปี รวมถึงข้อเสนอแนะการปรับปรุง

แผนอัตราก าลัง 5 ปี ต่อ กบพ.



2. ส ารวจขีดความสามารถและความต้องการอัตราก าลัง รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความ

ต้องการอัตราก าลังของเจา้หน้าท่ีต่อ กบพ.


3. ทบทวนกรอบอัตราก าลังเจา้หน้าท่ี รายงานผลการทบทนและจดัท าข้อเสนอการปรับเกล่ีย

อัตราก าลังเจา้หน้าท่ี ต่อ กบพ.
 

3 ระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 

(Recruitment and Selection)

1. ด าเนินการสรรหาคัดเลือกเจา้หน้าท่ี ด าเนินการสรรหาได้เกินกว่าร้อยละ 95 ของอัตราก าลัง

ตามโครงสร้างท่ีได้รับอนุมัติ (กรอบอัตราก าลัง 380 อัตรา)

 ประจ าปีงบประมาณ 2564

   

4 ระบบผลตอบแทน (Compensation System) ปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา

การปรับขึ้นเงินเดือนตามปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จ

ภายในปีงบประมาณ 64

ให้สามารถประกาศใช้การปรับขึ้นเงินเดือน คร้ังท่ี 1/2565

 (มีผล 1 เม.ย. 65)
   

5 ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Benefit and 

Welfare)

ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 

ให้เจา้หน้าท่ีและลูกจา้ง

จดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 ให้กับเจา้หน้าท่ี

และลูกจา้ง


ด าเนินการจดัท าประกันสุขภาพหมู่ 

และประกันอุบัติเหตุหมู่ ให้กับเจา้หน้าท่ีและลูกจา้ง

จดัท าประกันสุขภาพหมู่ และประกันอุบัติเหตุหมู่ ให้กับ

เจา้หน้าท่ีและลูกจา้ง
   

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงขีพ จดัให้มีเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ    

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองแบบปฏิบัติการ

เจา้หน้าท่ีและลูกจา้ง  (ส าหรับเจา้หน้าท่ีเข้าใหม่)

จดัท าชุดเคร่ืองแบบปฏิบัติการ ส าหรับเจา้หน้าท่ี

และลูกจา้ง (ส าหรับเจา้หน้าท่ีเข้าใหม่)


ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองหมาย ประกอบ

เคร่ืองแบบชุดปฏิบัติการ  (ส าหรับเจา้หน้าท่ีเข้าใหม่)

จดัท าเคร่ืองหมาย ประกอบเคร่ืองแบบชุดปฏิบัติการ  

(ส าหรับเจา้หน้าท่ีเข้าใหม่)


ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าหมวก ประกอบ

เคร่ืองแบบปฏิบัติการ (ส าหรับเจา้หน้าท่ีเข้าใหม่)

จดัท า TOR เพื่อจดัท าหมวก ประกอบเคร่ืองแบบ

ปฏิบัติการ (ส าหรับเจา้หน้าท่ีเข้าใหม่)


ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองแบบปกติขาว 

เจา้หน้าท่ี ระดับ 4 ขึ้นไป

จดัท าเคร่ืองแบบปกติขาว เจา้หน้าท่ี ระดับ 4 ขึ้นไป 

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเคร่ืองหมาย ชุดปกติขาว

 เจา้หน้าท่ี ระดับ 4 ขึ้นไป

จดัท าเคร่ืองหมาย ชุดปกติขาว เจา้หน้าท่ี ระดับ 4 ขึ้นไป 

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าหมวก ประกอบ

เคร่ืองแบบชุดปกติขาว ระดับ 4

จดัท าหมวก ประกอบเคร่ืองแบบชุดปกติขาว ระดับ 4 

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าแถบแม่เหล็ก ส าหรับ

คลุมแขนยาว

จดัท าแถบแม่เหล็ก ส าหรับคลุมแขนยาว 

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัซ้ือผ้าตัดสูท ของ สทป. จดัซ้ือผ้าตัดสูท ของ สทป. 

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท ากระดุมสูท ของ สทป. จดัท ากระดุมสูท ของ สทป. 

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเส้ือโปโล ของ สทป. จดัท าส้ือโปโล ของ สทป. 

ด าเนินการจดัท า TOR เพื่อจดัท าเส้ือแจค๊เก็ต ของ สทป. จดัท าเส้ือแจค๊เก็ต ของ สทป. 

6 1. ด าเนินการจา้งพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน สทป. ระยะท่ี 1 โดยผลผลิตท่ีได้ คือ "ประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผู้ปฏิบัติงาน" สามารถประกาศใช้ในต้นปีงบ 65

   

2. จดัท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ปีงบ 64
 

3. ก าหนดมาตรฐานตัวช้ีวัดในระดับตัวบุคคลให้มีความ

เช่ือมโยงและสอดคล้องกับตัวช้ีวัดขององค์กร (ถ่ายทอด

ระดับองค์กรสู่บุคคล)



2. การให้รางวัลและยกย่องชมเชย (Rewards and 

Recognition)

เสนอรายช่ือเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ต่อ

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบพ.) 

 เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนประจ าปี คร้ังท่ี 

1 (จากผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1-2) และ คร้ังท่ี 2 (จาก

ผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3-4 ) เป็นกรณีพิเศษ

 

7 ระบบการแต่งต้ังและโยกย้ายต าแหน่ง (Job 

Placement)

1, ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับต าแหน่ง (แต่งต้ัง,

 โยกย้าย) เจา้หน้าท่ี

จดัท าประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับต าแหน่ง 

(แต่งต้ัง, โยกย้าย) เจา้หน้าท่ี
   - ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณา

ปรับต าแหน่งเจา้หน้าท่ี โดย ผอ.สทป. ได้ออก

ประกาศ สทป.ท่ี 28/2563 ลงวันท่ี 29 ธ.ค. 63

 - แก้ไขเพิ่มเติมหลัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการปรับ

ต าแหน่งของเจา้หน้าท่ี โดย ผอ.สทป. ได้ออกประกาศ 

สทป. ท่ี 1/2564 ลงวันท่ี 4 ม.ค. 64

เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัด
ระยะเวลำด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนกำรบรหิำรและพัฒนำทรพัยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย (Rewards 

and Recognition)

1. PMS (Performance Management System)

ล ำดับ ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล กิจกรรม

1. มติคณะกรรมการ สทป. ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2564 

เม่ือ 22 มิ.ย. 64 อนุมัติกรอบอัตราก าลังเจา้หน้าท่ี

2. มีการจดัท าข้อเสนอการปรับกรอบอัตราก าลัง

เจา้หน้าท่ี ภายใต้กรอบท่ีคณะกรรมการ สทป. อนุมัติ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจา้หน้าท่ีปฏิบัติงาน 

และรองรับความก้าวหน้าตามสายอาชีพของเจา้หน้าท่ี  

โดยได้รับความเห็นชอบจาก กบพ. ในการประชุมคร้ังท่ี 

16/64 และ ผอ.สทป. ได้กรุณาอนุมัติ เม่ือ 30 มิ.ย. 64

ท้ายหนังสือ AHP ลับ ท่ี สทป 5813.3/15





Q1 Q2 Q3 Q4 ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำน
เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินงำน
ล ำดับ ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล กิจกรรม

2. ด าเนินการปรับต าแหน่งเจา้หน้าท่ี 2. ด าเนินการเสนอรายช่ือเจา้หน้าท่ีท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมต่อ กบพ. เพื่อพิจารณาปรับต าแหน่ง
  1. การปรับต าแหน่ง เจา้หน้าท่ี

   1.1 ระดับต าแหน่งสูงกว่าเดิม (เล่ือนระดับ) 53 คน

   1.2 ระดับต าแหน่งเท่าเดิม (โยกย้าย) 50 คน

2. ด าเนินการปรับต าแหน่ง เจา้หน้าท่ี จ าวน 361 คน 

และลูกจา้งจ านวน 4 คน เข้าสู่บัญชีระดับต าแหน่ง และ

กรอบอัตราเงินเดือนใหม่

8 ระบบพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพ 

(Career Development System)

ด าเนินการจดัจา้งท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบพัฒนา

บุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพ

มีระบบพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพทีสามารถ

น ามาใช้กับการด าเนินงานจริง
 ปรับแผนงาน โดย สทป. จะด าเนินการเอง

ในปีงบประมาณ 2565

9 ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession 

Plan)

ด าเนินการจดัจา้งท่ีปรึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการ

พัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง
มีระบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งและสามารถน ามาใช้

กับการด าเนินงานจริง

 ปรับแผนงาน โดย สทป. จะด าเนินการเอง

ในปีงบประมาณ 2565

10 ระบบการพัฒนาบุคลากร (Training and 

Development Plan)

โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) ตามแผนการศึกษา 

ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจยัของ จนท. สทป.ปี 64 

โดยจ าแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนด

1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและเจา้หน้าท่ี 

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

สู่ประชาสังคม

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อความย่ังยืน 

(การจดัการภายในองค์กร, การพัฒนาระบบงาน, 

การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล)

6. Training เพื่อรองรับ New Knowledge และ 

Thailand 4.0

7. การพัฒนาบุคลากรตาม IDP

1. ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระต้นและระดับกลาง เข้ารับ

การอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร จ านวน 2 หลักสูตค

2. ร้อยละ 70 ของจ านวนนักวิจยัของ สทป. ได้รับการ

ฝึกอบรมตามกลุ่มเทคโนโลยี 5 ด้าน

3. ร้อยละ 70 ของบุคลากร ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน หรือได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถ

4. เจา้หน้าท่ี สทป. ได้ด าเนินการจดัท าสรุปรายงานหลัง

การเข้ารับการอบรมและมีการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ 

จนท.ท่ีเกี่ยวข้อง  

5. มีการด าเนินการจดัการ Knowledge Sharing องค์

ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 3 เร่ือง

     1. จดัอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร จ านวน 2 หลักสูตร 

ได้แก่ หลักสูตร Smart Supervisor 4.0 (ผู้บริหารระดับ

ต้น) ปิดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และหลักสูตร Smart 

Executive Development Beyond (ผู้บริหาร

ระดับกลาง)  

2. อยู่ระหว่างการท่ีผู้บริหารและ จนท. เข้ารับการอบรม

ตามแผนการศึกษาฯ งป. 64 ท้ังน้ีด้วยสถานการณ์โควิด-

19 ท าให้บางหน่วยงานยกเลิกหรือชะลอการอบรม ท าให้

ไม่เป็นไปตามแผนงานงาน

3. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้จดัส่งรายงานหลัง

การเข้ารับการฝึกอบรมมากกว่า 70%

4. อยู่ระหว่างการพิจารณาหัวข้อท่ีจะด าเนินการ 

Knowledge Shairing

11 ระบบการสร้างความผูกพันกับบุคลากร (Employee

 Engagement)

- ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้ค่านิยมองค์กร

แก่ จนท.สทป.ทุกระดับ ด้วยการจดักิจกรรมและ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

- ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม

องค์กรรวมท้ังเสริมสร้างการเป็นต้นแบบของค่านิยม 

เน้นในค่านิยมหลัก คิดท างานเป็นทีม และสานซ่ือสัตย์

คุณธรรม ด้วยการปลูกจติส านึกในเกิดคุณธรรม จริยธรรม

และการมีธรรมาภิบาล

- ด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของคณะท างานตามโครงการสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริม

ค่านิยมองค์กร

- ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความผูกพันองค์กร ของ 

จนท.สทป.

1.จดักิจกรรมขององค์กร

-กิจกรรมท าบุญประจ าปีและสานสัมพันธ์ สทป.

-ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม สทป. 

-กิจกรรม "ผู้บริหารพบปะเจา้หน้าท่ี"

-การอบรมปฐมนิเทศ จนท.ใหม่

-สัมมนาองค์กร

- กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณและถวายพระพร ร.10

-กิจกรรม Coffee Talk

-พิธีแสดงมุฑิตาจติผู้เกษียณอายุท างาน

2.จนท.สทป.ร้อยละ 80 ร่วมท าแบบประเมินฯ และผล

การประเมินความผูกพันต่อองค์กรของ จนท.สทป.

มากกว่าร้อยละ 80

     1. จดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “DTI We can Do 2021 

ผ่านระบบออนไลน์” เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม

องค์กรโดยมุ่งเน้นด้านการท างานเป็นทีม (Teamwork) 

เป็นหลักรวมถึงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ด้าน

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีธรรมาภิบาล

ให้กับผู้บริหารและเจา้หน้าท่ี การสร้างการตระหนักรู้ให้

เกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์

ระหว่างผู้บริหารและเจา้หน้าท่ี สทป.

2. ส่งเสริมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการ

แลกเปล่ียนข้อมูล ได้แก่ กิจกรรมผู้บริหารพบปะเจา้หน้าท่ี

 กิจกรรม DTI Coffee Talk กิจกรรม Knowledge 

Sharing เป็นต้น

3. การปฐมนิเทศ/รับน้อง เพื่อสร้างการรับรู้และการ

ปลูกฝังค่านิยมองค์กรต้ังแต่เร่ิมต้นของการเป็นเจา้หน้าท่ี

ในองค์กร

4. กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ จนท. รักและหวงแหนประเพณี

และวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคม เช่น การท าบุญเน่ืองใน

วันปีใหม่ไทย พิธีเกษียณอายุ เป็นต้น 

5. กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นผู้บริหาร ท่ีปรึกษา 

ผู้เช่ียวชาญ เจา้หน้าท่ี และลูกจา้งของหน่วยงานรัฐท่ีดี

และพลังของแผ่นดิน แสดงความจงรักภักดีและการแสดง

ถึงเจตจ านงในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต

6. ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความพึงพอใจในการ

ด าเนินกิจกรรมของโครงการสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริม

ค่านิยมองค์กร ได้ผลประเมินความพึงพอใจมากกว่า 80% 

 7. กิจกรรมครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ผอ.สทป. 

เพื่อเป็นการจดัแสดงผลงานการปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.สทป.

และการเปิดโอกาสให้เจา้หน้าท่ี สทป.ได้มีโอกาส

แสดงพิธีมุทิตาจติ ต่อ ผอ.สทป.

12 ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management)

ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management)

ด าเนินงานโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 

sharing) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของ สทป. 

โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ท้ังกับเจา้หน้าท่ี

ภายในและบุคคลภายนอกองค์กร (ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่

เจา้หน้าท่ีภายใน สทป. อย่างน้อย 4 เร่ือง และถ่ายทอด

องค์ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 2 หน่วยงาน

     ด าเนินงานโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 

sharing) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของ สทป. 

โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ท้ังกับเจา้หน้าท่ี

ภายในและบุคคลภายนอกองค์กร (ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่

เจา้หน้าท่ีภายใน สทป. จ านวน 4 เร่ือง

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 ของ

ปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว



Q1 Q2 Q3 Q4 ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำน
เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัด

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินงำน
ล ำดับ ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล กิจกรรม

ทบทวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทบทวนนโยบายทรัพยากรบุคคล และเสนอแนะการปรับ

พัฒนาปรับปรุง (ถ้ามี) โดยรายงานผลต่อ ผอ.สทป.

  ปรับแผนงาน โดยจะด าเนินการพร้อมกับการจดัท า

แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในปีงบประมาณ 2565

การให้ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราว จดัท าแนวทางปฏิบัติ และร่างบันทึกข้อตกลงการส่ง

ผู้ปฏิบัติงาน
  ด าเนินงานภายใต้ ข้อบังคับคณะกรรมการ สทป. 

ว่าด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราว 

พ.ศ. 2563 โดยได้ส่งผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงาน

เป็นการช่ัวคราวจ านวน 1 คน เม่ือวันท่ี 20 ก.ย. 64

การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่ง และกรอบอัตรา

เงินเดือน

1. ศึกษาและทบทวนโครงสร้างต าแหน่ง และกรอบอัตรา

เงินเดือน

2. น าเสนอเพื่อขออนุมัติโครงสร้างต าแหน่ง และกรอบ

อัตราเงินเดือน





 1. ด าเนินการศึกษาและทบทวนโครงสร้างต าแหน่ง 

และกรอบอัตราเงินเดือน 

2. ตามมติคณะกรรมการ สทป. ในคราวประชุม 

คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือ 22 มิ.ย. 64 

  2.1 อนุมัติโครงสร้างต าแหน่ง การแบ่งประเภท

ต าแหน่ง การก าหนดช่ือต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลัง

เจา้หน้าท่ี

  2.2 เห็นชอบบัญชีระดับต าแหน่งและกรอบอัตรา

เงินเดือน

14 งานอื่นท่ีได้ด าเนินการ


