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1. การพฒันาการจา้ง

บคุลากรที่หลากหลาย 

และสร้างเครือขา่ย

ความร่วมมือบคุลากร

ด้านเทคโนโลยปีอ้งกนั

ประเทศและ

อตุสาหกรรมปอ้งกนั

ประเทศ

พฒันาการวา่จา้งบคุลากรในโครงการ 

วจิยัและพฒันาใหม้ีความหลากหลาย

ยิง่ขึน้ โดยอาจมีการจา้งผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านปฏบิติังานในโครงการ 

มีก าหนดเวลาระยะส้ัน หรือการร่วม

ด าเนินงานกบัเครือขา่ยที่ สทป . 

มีความร่วมมือ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน หรือสถาบนัการศึกษา รวมถงึ

การจา้งเหมาบริการบคุคลภายนอก 

(Outsource) ปฏบิติังานสนับสนุน

แทนเจา้หน้าที่หรือลูกจา้งในสัดส่วน

ที่เหมาะสม

สรรหา วา่จา้ง บคุลากรจาก

ภายนอก และสร้างเครือขา่ย

ความร่วมมือบคุลากร

ด้านเทคโนโลยปีอ้งกนัประเทศ

และอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

สรรหา วา่จา้งบคุลากรจาก

ภายนอก และสร้างเครือขา่ย

ความร่วมมือบคุลากร

ด้านเทคโนโลยปีอ้งกนัประเทศ

และอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

- ด าเนินการสรรหา วา่จา้งได้ตามแผน 

และเกดิความมือบคุลากร 

ด้านเทคโนโลยปีอ้งกนัประเทศ 

และอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ

กบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือ

สถาบนัการศึกษา

   

(1) ปรับปรุงการจดัโครงสร้าง

องค์กรของ สทป. ใหค้รอบคลุม

กบัภารกจิในปจัจบุนัและรองรับ

ภารกจิในอนาคต

ทบทวนการจดัโครงสร้างองค์กร - ศึกษาทบทวนการจดัโครงสร้างองค์กร 

และน าเสนอต่อผู้มีหน้าที่และอ านาจ 

เพือ่พจิารณาอนุมัติการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร

   

(2.1) จดัท าแผนอตัราก าลัง

เจา้หน้าที่ พ.ศ. 2566 – 2570

- แผนอตัราก าลังพจา้หน้าที่ พ .ศ. 2566 - 

2570 ได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการ สทป.

   

(2.2) ทบทวนการจดัสรร

อตัราก าลังเจา้หน้าที่

ในแต่ละหน่วย

- ผอ.สทป. อนุมัติผลการทบทวน

อตัราก าลัง และแจง้กรอบอตัราก าลัง

ใหผู้้บงัคับบญัชาแต่ละหน่วยงานทราบ

และถอืปฏบิติั

   

(3.1) ปรับปรุงพฒันาระบบ

ประเมินผลการปฏบิติังาน

ของเจา้หน้าที่

- ปรับปรุงพฒันาระบบประเมินผล

การปฏบิติังานของเจา้หน้าที่ 

โดยผู้มีอ านาจแต่ละระดับอนุมัติ

ตัวชี้วดั และค่าเปา้หมายในระดับส่วน /

ฝ่าย/โครงการ และระดับบคุคล 

ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกบัตัวชี้วดั

และค่าเปา้หมายองค์กร

   

(3.2) ผลักดันใหบ้คุลากร

มีผลการปฏบิติังานที่มี

ประสิทธภิาพสูงขึน้

- หลักเกณฑ์การพจิารณาความดี-

ความชอบได้รับอนุมัติจาก ผอ .สทป. 

และประกาศใหเ้จา้หน้าที่รับทราบ

และถอืปฏบิติั

   

(3.3) พฒันาผลตอบแทน

และสิทธปิระโยชน์ของ

บคุลากรใหม้ีความเหมาะสม

- หลักเกณฑ์เกีย่วกบัผลตอบแทน

และสิทธปิระโยชน์ของเจา้หน้าที่

และลูกจา้งได้รับอนุมัติจาก ผอ .สทป.

และประกาศใหเ้จา้หน้าที่และลูกจา้ง

รับทราบและถอืปฏบิติั

   

(4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับ

ต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบั

โครงสร้างต าแหน่งและกรอบ

อตัราเงินเดือน

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วธิกีาร และ

เง่ือนไขการพจิารณาปรับ

ต าแหน่งของเจา้หน้าที่

- หลักเกณฑ์การปรับต าแหน่งได้รับอนุมัติ

จาก ผอ.สทป. และประกาศให้

เจา้หน้าที่และลูกจา้งรับทราบ

และถอืปฏบิติั

   

(5) ดูแลรักษาและบริหาร

บคุลากรที่มีศักยภาพสูงอยา่ง

เปน็รูปธรรม

บริหารจดัการคนเกง่ (Talent 

Management)

- เร่ิมด าเนินการ
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6.1) พฒันาระบบสารสนเทศ 

Human Resource 

Information System (HRIS)

- ระบบ HRIS ได้รับการพฒันาปรับปรุง 

และสามารถเชื่อมโยงกบัระบบอืน่

ของ สทป. สามารถตอบสนอง

การท างานใหม้ีประสิทธภิาพ

    ไม่ได้รับงบประมาณ

(6.2) พฒันาบคุลากร

และพฒันาองค์กรด้วยระบบ 

ปฏบิติัการ Platform 

ด้านดิจทิัลแบบ Future Skill

- เร่ิมด าเนินการ

ปงีบประมาณ 67

2. การพฒันาปรับปรุง

ประสิทธภิาพ

การบริหารงาน

ทรัพยากรบคุคล

โครงสร้างงานทรัพยากรบคุคล

และระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล

มีประสิทธภิาพโปร่งใส ชัดเจน 

และเปน็ธรรม มีระบบสารสนเทศ

ด้านงานทรัพยากรบคุคลที่ทันสมัย 

กฎ ระเบยีบชัดเจน คล่องตัว และ

ครอบคลุมด าเนินงาน สอดคล้องกบั

การด าเนินงานตามภารกจิของ สทป .

ทั้งในปจัจบุนัและอนาคต

(2) การบริหารอตัราก าลัง

อยา่งมีประสิทธภิาพสอดคล้อง

กบัทิศทางนโยบายของ สทป .

(3) พฒันาปรับปรุงระบบ

ประเมินผลการปฏบิติังาน

และการใหร้างวลั ใหม้ี

ประสิทธภิาพ โปร่งใส ชัดเจน 

และเปน็ธรรม

(6) พฒันาระบบสารสนเทศ

ด้านงานทรัพยากรบคุคล

ที่ทันสมัย และบรูณาการ

การใช้ประโยชน์จากฐานขอ้มูล

ร่วมกนั เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ

ด้านการบริหารและพฒันา

ทรัพยากรบคุคล

ระยะเวลาด าเนินการ
กลุ่มกลยทุธ์ หมายเหตุ

แผนการด าเนินงานบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2566

เปา้ประสงค์ งบประมาณกลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย/ตวัชีว้ัด 

ในปงีบประมาณ 2566
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ระยะเวลาด าเนินการ
กลุ่มกลยทุธ์ หมายเหตุ

แผนการด าเนินงานบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2566

เปา้ประสงค์ งบประมาณกลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย/ตวัชีว้ัด 

ในปงีบประมาณ 2566

(7) ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ

ใหม้ีความชัดเจน คล่องตัว 

และครอบคลุมการด าเนินงาน

ทรัพยากรบคุคล

ทบทวน ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ

ขอ้บงัคับ และค าส่ังที่เกีย่วขอ้ง

กบังานทรัพยากรบคุคล

- ทบทวน ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ

และค าส่ังที่เกีย่วขอ้งกบัการงาน

ทรัพยากรบคุคล โดยผ่านการพจิารณา

ในแต่ละระดับ จนถงึผู้มีอ านาจ

พจิารณาอนุมัติ

   

(1.1) โครงการพฒันาบคุลากร

ตามกลุ่มเทคโนโลยเีปา้หมาย 

8 ด้าน

? ร้อยละ 80 ของจ านวนนักวจิยั

ของ สทป. ได้รับการพฒันา
   

(1.2) พฒันาองค์ความรู้พืน้ฐาน

เพือ่สนับสนุน/ต่อยอดงานวจิยั

และพฒันา

? บคุลากรของ สทป. สามารถ

สร้างผลงานวจิยัได้อยา่งต่อเนื่อง

ปลีะอยา่งน้อย 10 ฉบบั

   

(1.3) พฒันาศักยภาพของ

ผู้บริหาร

? ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้บริหาร

ของ สทป. ได้รับการพฒันา
   

(1.4) พฒันาองค์ความรู้

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน

กจิการอตุสาหกรรมปอ้งกนั

ประเทศ

? ร้อยละ 80 ของจ านวนบคุลากร

ของ สทป. ได้รับการพฒันา
   

(1.5) พฒันาขดีความสามารถ 

ตาม Function

? ร้อยละ 80 ของจ านวนบคุลากร

ของ สทป. ได้รับการพฒันา
   

(1.6) แลกเปล่ียนบคุลากร

เพือ่เพิม่พนูความรู้

และประสบการณ์

? มีบนัทึกขอ้ตกลงหรือบนัทึกความเขา้ใจ

ในการแลกเปล่ียนบคุลากร เพือ่การ

พฒันาบคุลากรกบัหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือสถาบนั การศึกษา 

ไม่น้อยกวา่ 1 แหง่

   

(1.7) สร้างเสริมใหเ้กดิ

กระบวนการถา่ยทอด

องค์ความรู้โดยบคุลากร

ที่มีองค์ความรู้ภายในองค์กร

เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการเรียนรู้

ภายในองค์กร

- แผนงานฯ ได้รับอนุมัติจาก ผอ .สทป. 

และสามารถด าเนินการตามแผนงาน 

โดยมีบคุลากรไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80 เขา้รับการฝึกอบรม

   

(1.8) ส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม

- คณะกรรมการ สทป. หรือผู้มีอ านาจ

เหน็ชอบกระบวนการรักษาจริยธรรม
   

(2.1) พฒันาปรับปรุงเส้นทาง

ความกา้วหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path)

- พฒันาปรับปรุงเส้นทางความกา้วหน้าใน

สายอาชีพ (Career Path) และน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการ สทป.

    ไม่ได้รับงบประมาณ

(2.2) พฒันาปรับปรุงแผน

สืบทอดต าแหน่ง (Succession 

Plan)

- เร่ิมด าเนินการ
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(3) เสริมสร้างค่านิยมองค์กร

อยา่งต่อเนื่องจนเกดิเปน็

วฒันธรรมองค์กร

ส่งเสริมค่านิยมองค์กร

อยา่งต่อเนื่องจนเกดิเปน็

วฒันธรรมองค์กร

? กลุ่มเปา้หมายมีผลประเมินความผูกพนั

องค์กร ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
   

4. การสร้าง

สภาพแวดล้อมที่

สนับสนุนการบริหาร

และพฒันาทรัพยากร

บคุคล

สามารถสร้างสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสมสนับสนุนการบริหาร

และพฒันาทรัพยากรบคุคล บคุลากร

มีคุณภาพชีวติที่ดีและมีความผูกพนั

ต่อองค์กร

พฒันาคุณภาพชีวติและ

เสริมสร้างขวญัก าลังใจ

ในการปฏบิติังานของบคุลากร

องค์กรแหง่ความสุข 

(Happy Workplace)

- กจิกรรมสร้างสุขในองค์กร โดยผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมมีความพงึพอใจไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 90

    ไม่ได้รับงบประมาณ

3. การพฒันา

ทรัพยากรบคุคล

รองรับเทคโนโลยี

เปา้หมาย อตุสาหกรรม

ปอ้งกนัประเทศ และ

การขบัเคล่ือนองค์กร

ในอนาคต

บคุลากรของ สทป. มีความรู้ 

สมรรถนะขดีความสามารถ ทักษะ

ความช านาญตามต าแหน่งรองรับ

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

สมัยใหม่ และการบริหารจดัการ

เพือ่ขบัเคล่ือนองค์กร รวมถงึการมี

ทักษะทางพฤติกรรม มีคุณธรรม

จริยธรรม เสริมสร้างค่านิยมองค์กร

และวฒันธรรมองค์กร

(1) พฒันาบคุลากรและส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

(2) พฒันาปรับปรุงแผนเส้นทาง

กา้วหน้าในอาชีพ 

และแผนสืบทอดต าแหน่ง

ที่ชัดเจนและเปน็รูปธรรม

2. การพฒันาปรับปรุง

ประสิทธภิาพ

การบริหารงาน

ทรัพยากรบคุคล

โครงสร้างงานทรัพยากรบคุคล

และระบบบริหารงานทรัพยากรบคุคล

มีประสิทธภิาพโปร่งใส ชัดเจน 

และเปน็ธรรม มีระบบสารสนเทศ

ด้านงานทรัพยากรบคุคลที่ทันสมัย 

กฎ ระเบยีบชัดเจน คล่องตัว และ

ครอบคลุมด าเนินงาน สอดคล้องกบั

การด าเนินงานตามภารกจิของ สทป .

ทั้งในปจัจบุนัและอนาคต


