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1 การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบภายใน

องค์กร (Organization Structure)

ทบทวนการจดัโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการ

ด าเนินงานตามภารกจิของ สทป.

จดัท ารายงานผลการทบทวนการจดัโครงสร้างองค์การ

และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ กบพ.
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

2 ระบบการวางแผนและบริหารอตัราก าลัง 

(Manpower Planning and Management)

ทบทวนและจดัท าแผนอตัราก าลัง 5 ปี จดัท ารายงานผลการทบทวนแผนอตัราก าลัง 5 ปี 

รวมถงึขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแผนอตัราก าลัง 5 ปี 

ต่อ กบพ.

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

1. ด าเนินการสรรหาคัดเลือกเจา้หน้าที่และลูกจา้ง ด าเนินการสรรหาคัดเลือกเจา้หน้าที่และลูกจา้ง ได้เกนิ

กวา่ร้อยละ 95 ของอตัราก าลังตามโครงสร้างที่ได้รับ

อนุมติั (กรอบอตัราก าลัง 380 อตัรา) ประจ าปี

งบประมาณ 2565

    ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก คร้ังที่ 1/2565 ต าแหน่ง

ผู้ตรวจสอบภายใน 2 (บส.2) เสร็จส้ินแล้ว ปัจจบุันอยู่

ระหวา่งด าเนินการสรรหาฯ คร้ังที่ 2/2565

2. แต่งต้ังที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการจดัท าสัญญาวา่จา้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ปี

 65 ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจดัสรร
  ด าเนินการจดัท าสัญญาวา่จา้งที่ปรึกษา 4 คน และ

ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจดัสรร

3. จา้งบุคคคลภายนอกเพื่อเชญิมาชว่ยปฏิบัติงานเป็น

การชั่วคราว

ด าเนินการจา้งบุคคคลภายนอกเพื่อเชญิมาชว่ยปฏิบัติงาน

เป็นการชั่วคราว  ปี 65 ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับ

จดัสรร

  ด าเนินการจา้งบุคคคลภายนอกเพื่อเชญิมาชว่ยปฏิบัติงาน

เป็นการชั่วคราว  ปี 65 จ านวน 16 คน ภายใต้กรอบ

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร

4. จา้ง Outsource ด าเนินการจา้ง Outsource ปี 65 โดยวธิกีารจดัซ้ือจดัจา้ง

 ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจดัสรร
 ด าเนินการจา้ง Outsource ปี 65 โดยวธิกีารจดัซ้ือจดัจา้ง 

จ านวน 36 คน ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจดัสรร

5. รับนักศึกษาฝึกงาน/สหกจิศึกษา รับนักศึกษาฝึกงานที่แจง้ความประสงค์ขอฝึกงานกบั 

สทป. โดยส่งให้กบัฝ่าย/ส่วน ที่เกี่ยวขอ้ง ได้ตามก าหนด

ระยะเวลา

    ในปี 65 ได้ด าเนินการรับนักศึกษาฝึกงาน ดังนี้

1. มหาวทิยาลัยอสีเทิร์นเอเชยี 4 ราย 

2. สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 1 ราย 

3. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 1 ราย

4. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาลัยบางเขน 1 ราย

5. มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ราย

1. ปรับปรุงระเบียบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ของ

เจา้หน้าที่และลูกจา้ง

ปรับปรุงระเบียบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ของ

เจา้หน้าที่และลูกจา้ง ให้ทันสมยัเป็นปัจจบุัน และ

สอดคล้องกบัระบบ สปสช.  โดยสามารถประกาศใช้

ภายใน ก.ย. 65

 

อยู่ระหวา่งศึกษา รวบรวมขอ้มลู เพื่อยกร่างระเบียบฯ 

น าเสนอคณะกรรมการสวสัดิการฯ

2. จา่ยเงินเดือน และค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการจา่ยเงินเดือน และค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงาน 

ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด    

5 ระบบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ (Benefit and 

Welfare)

ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 2565

ให้เจา้หน้าที่และลูกจา้ง

จดัให้มกีารตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 ให้กบัเจา้หน้าที่

และลูกจา้ง


 อยู่ระหวา่งประสานกบั ร.พ. ต่างๆ เพื่อรวบรวมขอ้มลู

น าเสนอคณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อเขา้สู่กระบวนการ

คัดเลือก

ด าเนินการจดัท าประกนัสุขภาพหมู่ 

และประกนัอบุัติเหตุหมู่ ให้กบัเจา้หน้าที่และลูกจา้ง

จดัท าประกนัสุขภาพหมู่ และประกนัอบุัติเหตุหมู่ ให้กบั

เจา้หน้าที่และลูกจา้ง
 

แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชพี ทั้งฝ่ังของ

นายจา้งและลูกจา้ง เพื่อบริหารและดูแลเงินให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดแกส่มาชกิภายใต้ความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

โดยมหีน้าที่ส าคัญ อาทิ คัดเลือกบริษัทจดัการเขา้มา

บริหารเงินกองทุน ประสานงานกบับริษัทจดัการเพื่อ

จดัต้ังกองทุน เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกบั

ลักษณะและความต้องการของลูกจา้งส่วนใหญ่ แกไ้ข

ระเบียบกองทุน เป็นต้น

ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชพี 

ภายใน เม.ย. 65
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยาภรณ์ ประจ าปี 2565 ด าเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิรยาภรณ์ 

ประจ าปี 2565 ให้กบัเจา้หน้าที่ สทป.


ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว เมื่อ 22 ม.ีค. 65 มผู้ีที่ได้รับเคร่ือง

ราชฯ ชั้นจตุรถาภรณ์กงกฎุไทย จ านวน 3 ราย และมผู้ีได้รับ

เคร่ืองราชฯ ชั้นเบญจมาภรณ์ชา้งเผือก จ านวน 23 ราย

จดัท าประกาศหลักเกณฑ์และอตัราค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

กรณีผู้มสิีทธหิรือบุคคลในครอบครัวเส่ียงหรือติดเชื้อไวรั้ส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควดิ 19

จดัท าประกาศหลักเกณฑ์และอตัราค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

กรณีผู้มสิีทธหิรือบุคคลในครอบครัวเส่ียงหรือติดเชื้อไวรั้ส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควดิ 19 และประกาศใชภ้ายใน 

เม.ย. 65

  อยู่ระหวา่งการรวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ 

กรมบัญชกีลาง น าเสนอคณะกรรมการสวสัดิการพิจารณา

ด าเนินการจดัท า TOR จา้งผลิตโลโกแ้ถบแมเ่หล็กติดเส้ือ

สูท สทป.

ด าเนินการจดัท าผลิตโลโกแ้ถบแมเ่หล็กติดเส้ือสูท สทป. 

ภายใน ม.ิย. 65
 อยู่ระหวา่งกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง

ด าเนินการจดัท า TOR จดัจา้งผลิตกระดุมเส้ือสูทลงสีตรา

 สทป.

ด าเนินการจดัท ากระดุมเส้ือสูทลงสีตรา สทป. แล้วเสร็จ 

ภายใน ม.ิย. 65
 อยู่ระหวา่งกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง

ระบบการให้รางวลัและยกยอ่งชมเชย (Rewards 

and Recognition)

1. PMS (Performance Management System) ปรับปรุงระบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มี

คณะกรรมการพิจารณาประเมนิผล เพื่อก าหนด

หลักเกณฑ์ วธิกีารประเมนิผลฯ พิจารณาตัวชี้วดั และ

ประเมนิผลการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ในระดับฝ่าย/

ส่วน/โครงการ ให้เกดิความเป็นธรรม ได้รับการยอมรับ 

และผลักดันให้เกดิการท างานเป็นทีมของแต่ละฝ่าย/ส่วน/

โครงการ โดยก าหนดให้มกีารด าเนินการในรูปแบบคณะ

กรรมการฯ ดังกล่าว ต้ังแต่ไตรมาส 3-4 ปี 65 เป็นต้นไป

 

มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาประเมนิผล ตามค าส่ังที่

 13/2565 เรียบร้อยแล้ว ปัจจบุันอยู่ระหวา่งด าเนินการการ

ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเพิ่มเติม 

เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน

แผนด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2565

ล ำดบั ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล กิจกรรม เป้ำหมำย/ตวัชี้วดั
ระยะเวลำด ำเนินกำร

ควำมคืบหน้ำของแผนกำรด ำเนินงำนในปัจจบุัน

3 ระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 

(Recruitment and Selection)

4 ระบบผลตอบแทน (Compensation System)

6



Q1 Q2 Q3 Q4
ล ำดบั ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล กิจกรรม เป้ำหมำย/ตวัชี้วดั

ระยะเวลำด ำเนินกำร
ควำมคืบหน้ำของแผนกำรด ำเนินงำนในปัจจบุัน

2. การให้รางวลัและยกยอ่งชมเชย (Rewards and 

Recognition)

เสนอรายชื่อเจา้หน้าที่ซ่ึงมทีี่มผีลการปฏิบัติงานดีเด่น ต่อ

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบพ.)

  เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนประจ าปี คร้ังที่

 1 (จากผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1-2) และ คร้ังที่ 2 

(จากผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3-4 ) เป็นกรณีพิเศษ

  อยู่ระหวา่งการประเมนิผลการปฏิบัติงานเจา้หน้าที่ สทป. 

คร้ังที่ 1 (ไตรมาส 1-2 ปีงบ 65)

7 ระบบการแต่งต้ังและโยกยา้ยต าแหน่ง (Job 

Placement)

1, ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับต าแหน่ง (แต่งต้ัง,

 โยกยา้ย) เจา้หน้าที่

ปรับปุรงประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับต าแหน่ง 

(แต่งต้ัง, โยกยา้ย) เจา้หน้าที่
 ด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข

การพิจารณาปรับต าแหน่งเจา้หน้าที่ 

โดยผ่านการพิจารณาจาก กบพ. และ ผอ.สทป. ได้ออก

ประกาศ สทป.ที่ 28/2563 ลงวนัที่ 29 ธ.ค. 64

2. ด าเนินการปรับต าแหน่งเจา้หน้าที่ 2. ด าเนินการเสนอรายชื่อเจา้หน้าที่ที่มคุีณสมบัติ

เหมาะสมต่อ กบพ. เพื่อพิจารณาปรับต าแหน่ง
  กบพ. พิจารณาเห็นชอบการปรับต าแหน่ง และมอบหมายให้

รักษาการในต าแหน่ง ดังนี้

1. ให้มรีะดับต าแหน่งสูงกวา่เดิม (เล่ือนระดับ) 27 คน

2. ปรับต าแหน่งในระดับต าแหน่งเท่าเดิม (โยกยา้ย) 16 คน

3. มอบหมายให้รักษาการในต าแหน่ง ผอ.ส่วน  4 คน

8 ระบบพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชพี 

(Career Development System)

ด าเนินการจดัท าร่างระบบการพัฒนาระบบพัฒนา

บุคลากรตามเส้นทางสายอาชพี

มรีะบบพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชพีทีสามารถ

น ามาใชก้บัการด าเนินงานจริง
   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession 

Plan)

ด าเนินการจดัร่างระบบพัฒนาระบบการพัฒนาผู้สืบทอด

ต าแหน่ง
มรีะบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งและสามารถน ามาใช้

กบัการด าเนินงานจริง

   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

10 ระบบการพัฒนาบุคลากร (Training and 

Development Plan)

โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) ตามแผนการศึกษา 

ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวจิยัของ จนท. สทป. 

ปี 65 โดยจ าแนกตามกลุ่มเทคโนโลยเีป้าหมายที่

องค์กรก าหนด

1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและเจา้หน้าที่ 

2. ยทุธศาสตร์ที่ 1 การวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยี

ป้องกนัประเทศ 

3. ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้

และนวตักรรมสู่ประชาสังคม

4. ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอื

5. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยนื 

(การจดัการภายในองค์กร, การพัฒนาระบบงาน, 

การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล)

6. Training เพื่อรองรับ New Knowledge และ 

Thailand 4.0

1. ร้อยละ 70 ของจ านวนนักวจิยัของ สทป. ได้รับการ

ฝึกอบรมตามกลุ่มเทคโนโลย ี5 ด้าน

2. ร้อยละ 70 ของบุคลากร ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน หรือได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาขดี

ความสามารถ

3. เจา้หน้าที่ สทป. ได้ด าเนินการจดัท าสรุปรายงานหลัง

การเขา้รับการอบรมและมกีารเผยแพร่องค์ความรู้แก ่

จนท.ที่เกี่ยวขอ้ง  

4. มกีารด าเนินการจดัการ Knowledge Sharing องค์

ความรู้ที่ได้รับจากการเขา้รับการอบรมไมน่้อยกวา่ 3 เร่ือง

 5. มกีารด าเนินการอบรมความรู้ที่มคีวามจ าเป็นต่อการ

พัฒนาความรู้ความสามารถ

    1. อยู่ระหวา่งการที่ผู้บริหารและ จนท. เขา้รับการอบรมตาม

แผนการศึกษาฯ งป. 65 ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควดิ-19 ท า

ให้บางหน่วยงานยกเลิกหรือชะลอการอบรม ท าให้ไมเ่ป็นไป

ตามแผนงานงาน

2. ผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้จดัส่งรายงานหลังการ

เขา้รับการฝึกอบรมมากกวา่ 70%

3. อยู่ระหวา่งการพิจารณาหัวขอ้ที่จะด าเนินการ 

Knowledge Shairing

จดัท าร่างแผนพัฒนาบุคลากร  2566-2570 มร่ีางแผนพัฒนาบุคลากร 2566 -2570    อยู่ระหวา่งด าเนินการ

จดัท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development

 Plan)

มร่ีางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development

 Plan)
  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

11 ระบบการสร้างความผูกพันกบับุคลากร 

(Employee Engagement)

- ด าเนินกจิกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้ค่านิยมองค์กรแก่

 จนท.สทป.ทุกระดับ ด้วยการจดักจิกรรมและ

ประชาสัมพันธภ์ายในองค์กร

- ด าเนินกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม

องค์กรรวมทั้งเสริมสร้างการเป็นต้นแบบของค่านิยม เน้น

ในค่านิยมหลัก คิดท างานเป็นทีม และ สานซ่ือสัตย์

คุณธรรม ด้วยการปลูกจติส านึกในเกดิคุณธรรม จริยธรรม

 และการมธีรรมาภิบาล

- ด าเนินกจิกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของ

คณะท างานตามโครงการสร้างวฒันธรรมและส่งเสริม

ค่านิยมองค์กร

- ด าเนินการจดัท าแบบประเมนิความผูกพันองค์กร ของ 

จนท.สทป.

1.จดักจิกรรมขององค์กร

-กจิกรรมท าบุญประจ าปีและสานสัมพันธ ์สทป.

-ประเพณีสงกรานต์สืบสานวฒันธรรม สทป. 

-กจิกรรม "ผู้บริหารพบปะเจา้หน้าที่"

-การอบรมปฐมนิเทศ จนท.ใหม่

-สัมมนาองค์กร

- กจิกรรมถวายสัตยป์ฏิญาณและถวายพระพร ร.10

-กจิกรรม Coffee Talk

-พิธแีสดงมฑิุตาจติผู้เกษียณอายทุ างาน

2.จนท.สทป.ร้อยละ 80 ร่วมท าแบบประเมนิฯ และผล

การประเมนิความผูกพันต่อองค์กรของ จนท.สทป.

มากกวา่ร้อยละ 80

    1. ได้ด าเนินกจิกรรมแสดงมฑิุตาจติผู้เกษียณอายกุารท างาน,

 ผู้บริหารพบปะเจา้หน้าที่, DTI Coffee Talk, พิธแีสดงการ

สักการะพญาคชสีห์ฯ, กจิกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้

2. ด้วยสถานการณ์โควดิ-19 ในปัจจบุันส่งผลให้ไมส่ามารถ

จดักจิกรรมที่มกีารเขา้ร่วมของผู้บริหารและเจา้หน้าที่

จ านวนมากได้ และส่งผลให้ยกเลิกบางกจิกรรมและมกีาร

ปรับเปล่ียนรูปแบบบางกจิกรรมเพื่อให้สอดคล้องกบั

มาตรการป้องกน้โควดิ-19

12 ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management)

ระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management)

ด าเนินงานโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 

sharing) เพื่อให้เกดิการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของ สทป. 

โดยสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ทั้งกบัเจา้หน้าที่

ภายในและบุคคลภายนอกองค์กร (ถา่ยทอดองค์ความรู้

แกเ่จา้หน้าที่ภายใน สทป. อยา่งน้อย 4 เร่ือง และ

ถา่ยทอดองค์ความรู้แกห่น่วยงานภายนอก อยา่งน้อย 2 

หน่วยงาน

    1. ผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้จดัส่งรายงานหลังการ

เขา้รับการฝึกอบรมมากกวา่ 70%

2. อยู่ระหวา่งการพิจารณาหัวขอ้ที่จะด าเนินการ 

Knowledge Shairing

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

 อยู่ระหวา่งด าเนินการหาขอ้มลูของบริษัทต่างๆ ที่มี

โปรแกรมสามารถรองรับการใชง้านที่ตรงตามความต้องการ 

และมปีระสิทธภิาพ

6



Q1 Q2 Q3 Q4
ล ำดบั ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล กิจกรรม เป้ำหมำย/ตวัชี้วดั

ระยะเวลำด ำเนินกำร
ควำมคืบหน้ำของแผนกำรด ำเนินงำนในปัจจบุัน

แผนแมบ่ทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

พ.ศ. 2566-2570
ทบทวนนโยบายทรัพยากรบุคคล และเสนอแนะการปรับ

พัฒนาปรับปรุง (ถา้มี) โดยรายงานผลต่อ ผอ.สทป.

 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

การสรรหา ผอ.สทป. ด าเนินการสรรหา ผอ.สทป. เป็นการล่วงหน้ากอ่นจาก

ต าแหน่ง และสามารถน าเสนอต่อคณะกรรมการ สทป. 

เพื่อพิจารณาบรรจแุต่งต้ัง ผอ.สทป. ได้ภายใน ม.ค. 65

  - ส.ค. 64 เร่ิมกระบวนการสรรหา ผอ.สทป. 

 - ก.ย. 64 เสนอคณะกรรมการ สทป. พิจารณา

กรอบวตัถปุระสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมายตัวชี้วดั 

 - ต.ค. 64 รมว.กห. พิจารณาเห็นชอบกรอบวตัถปุระสงค์

การปฏิบัติงาน เป้าหมายตัวชี้วดั

 - ต.ค. 64 -พ.ย. 64 ด าเนินการสรรหา ผอ.สทป.

 - พ.ย. .64 น าเสนอคณะกรรมการ สทป. เพื่อพิจารณา

คัดเลือก และบรรจแุต่งต้ัง ผอ.สทป. ท่านใหม่

 - ธ.ค. 64 รมว.กห. ให้ความเห็นชอบการก าหนดอตัรา

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

 - 3 ม.ค. 65 ผอ.สทป. ท่านใหมเ่ร่ิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่อง 

จาก ผอ.สทป. ท่านเดิมที่พ้นจากวาระในวนัที่ 2 ม.ค. 65

การสรรหา รอง ผอ.สทป.
 - ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการพิจารณา

ปรับต าแหน่งเจา้หน้าที่เพื่อบรรจแุต่งต้ังเป็น 

รอง ผอ.สทป.

 - ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการสรรหา

ผู้ปฏิบัติงาน

 - ด าเนินการปรับต าแหน่ง และ/หรือ สรรหา 

รอง ผอ.สทป. ในต าแหน่งที่วา่ง

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

การให้ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว จดัท าแนวทางปฏิบัติ และร่างบันทึกขอ้ตกลงการส่ง

ผู้ปฏิบัติงาน
 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่ง และกรอบอตัรา

เงินเดือน

1. ศึกษาและทบทวนโครงสร้างต าแหน่ง และกรอบอตัรา

เงินเดือน

2. น าเสนอเพื่อขออนุมติัโครงสร้างต าแหน่ง และกรอบ

อตัราเงินเดือน





1. ด าเนินการศึกษาและทบทวนโครงสร้างต าแหน่ง 

และกรอบอตัราเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว

2. กบพ. พิจารณาเห็นชอบ และเสนอ ผอ.สทป.

เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการ สทป. 

เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป

ปรับปรุงขอ้บังคับคณะกรรมการ สทป. วา่ด้วยการให้

ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

จดัท าขอ้บังคับคณะกรรมการ สทป. วา่ด้วยการให้

ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว โดยได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ และประกาศใชภ้ายใน ธ.ค. 
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จดัท าขอ้บังคับคณะกรรมการ สทป. วา่ด้วยการให้

ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2564 โดย

มติคณะกรรมการ สทป. ในคราวประชมุคร้ังที่ 11/2564 

เมื่อวนัที่ 30 พ.ย. 64 ทั้งนี้ มผีลใชบ้ังคับในวนัที่ 15 ธ.ค. 64 

เป็นต้นไป (ประกาศเมื่อ 14 ธ.ค. 64)

ประกาศ เร่ือง แนวปฏิบัติในการบันทึกเวลาการมา

ปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่และลูกจา้ง

เร่ือง แนวปฏิบัติในการบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงานของ

เจา้หน้าที่และลูกจา้ง ให้มผีลบังคับต้ังแต่ 1 พ.ค. 65  

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

บัตรเจา้หน้าที่ของรัฐ จดัท าบัตรเจา้หน้าที่ของรัฐ ให้แล้วเสร็จและแจกจา่ย

ภายใน พ.ค. 65 

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

จา้งบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจดัท าค าบรรยายลักษณะงาน 

(Job Description)

จดัท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ครบ

ทุกต าแหน่ง แล้วเสร็จภายใน ม.ิย. 65   
อยู่ระหวา่ง่ด าเนินการ

ส่งผู้ปฏิบัติงานไปเป็นกรรมการ และพนักงาน ภายใต้

ขอ้บังคับขอ้บังคับคณะกรรมการ สทป. วา่ด้วยการให้

ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

ส่งผู้ปฏิบัติงานไปเป็นกรรมการ และพนักงานภายใต้

ขอ้บังคับขอ้บังคับคณะกรรมการ สทป. วา่ด้วยการให้

ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เพื่อรองรับ

บริษัทที่จดัต้ังใหมต่ามความจ าเป็น
   

ส่งผู้ปฏิบัติงานไปเป็นกรรมการภายใต้ขอ้บังคับขอ้บังคับ

คณะกรรมการ สทป. วา่ด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงาน

เป็นการชั่วคราวจ านวน 2 คร้ัง โดยคร้ังที่ 1 จ านวน 3 คน 

เมื่อวนัที่ 17 ธ.ค. 64 และคร้ังที่ 2 จ าวน 3 คน เมื่อวนัที่  29

 ธ.ค. 65

ระเบียบ สทป. วา่ด้วยการสอบขอ้เท็จจริงและการ

สอบสวนทางวนิัย
จดัท าระเบียบ สทป. วา่ด้วยการสอบขอ้เท็จจริงและการ

สอบสวนทางวนิัย เสนอ กบพ. และ ผอ.สทป. พิจารณา

ภายใน ก.ย. 65
 

จดัท า MOU กบั กห. ใหม ่กรณี จนท.ของรัฐลาออก เพื่อ

มาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวกบั สทป. 4 ปี
จดัท า MOU กบั กห. ใหม ่กรณี จนท.ของรัฐลาออก เพื่อ

มาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวกบั สทป. 4 ปี แล้วเสร็จ

ภายใน ไตรมาส 4
 

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ PDPA จดัท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ PDPA เสนอ ผอ.สทป. 

ภายใน ม.ิย. 65


Update ทะเบียนประวติัผู้ปฏิบัติงาน Update ทะเบียนประวติัผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในระบบ HRIS 

และแฟ้มทะเบียนประวติั ให้ครบถว้น ถกูต้อง แล้วเสร็จ 

ภายใน ก.ย. 65
   

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

14 งานอื่นที่ได้ด าเนินการ


