
Q1 Q2 Q3 Q4 ส ำเรจ็ ไมส่ ำเรจ็ รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำน

1 การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ

ภายในองค์กร (Organization Structure)

ทบทวนการจัดโครงสร้างองค์การเพือ่รองรับการ

ด าเนินงานตามภารกิจของ สทป.

จัดท ารายงานผลการทบทวนการจัดโครงสร้างองค์การ

และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ กบพ.
 

2 ระบบการวางแผนและบริหารอัตราก าลัง 

(Manpower Planning and 

Management)

ทบทวนและจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี จัดท ารายงานผลการทบทวนแผนอัตราก าลัง 5 ป ี

รวมถึงข้อเสนอแนะการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 5 ป ี

ต่อ กบพ.

 

1. ด าเนินการสรรหาคัดเลือกเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ด าเนินการสรรหาคัดเลือกเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ได้เกินกวา่ร้อยละ 95 ของอัตราก าลังตามโครงสร้าง

ที่ได้รับอนุมัติ (กรอบอัตราก าลัง 380 อัตรา) ประจ าปี

งบประมาณ 2565

      - สรรหาเจ้าหน้าที่ โดยวธิกีารเชื้อเชิญ 3 อัตรา ส าเร็จ 3 อัตรา (คิดเปน็ร้อยละ 100)

 - สรรหาเจ้าหน้าที่ โดยวธิกีารคัดเลือก จ านวน 1 อัตรา ส าเร็จ 1 อัตรา  

(คิดเปน็ร้อยละ 100)

2. แต่งต้ังที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ด าเนินการจัดท าสัญญาวา่จ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 

ป ี65 ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
   ด าเนินการจัดท าสัญญาวา่จ้างที่ปรึกษา 4 คน และผู้เชี่ยวชาญ 1 คน 

ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. จ้างบคุคคลภายนอกเพือ่เชิญมาช่วยปฏบิติังานเปน็

การชั่วคราว

ด าเนินการจ้างบคุคคลภายนอกเพือ่เชิญมาช่วย

ปฏบิติังานเปน็การชั่วคราว  ป ี65 ภายใต้

กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

   ด าเนินการจ้างบคุคคลภายนอกเพือ่เชิญมาช่วยปฏบิติังานเปน็การชั่วคราว ป ี65

จ านวน 17 คน ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4. จ้าง Outsource ด าเนินการจ้าง Outsource ป ี65 โดยวธิกีารจัดซ้ือจัด

จ้าง ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
   ด าเนินการจ้าง Outsource ป ี65 โดยวธิกีารจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 36 คน 

ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5. รับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา รับนักศึกษาฝึกงานที่แจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน

กับ สทป. โดยส่งใหก้ับฝ่าย/ส่วน ที่เกี่ยวข้อง 

ได้ตามก าหนดระยะเวลา

     ในป ี65 ได้ด าเนินการรับนักศึกษาฝึกงาน จ านวน 29 ดังนี้

1. มหาวทิยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 4 ราย 

2. สถาบนัการจัดการปญัญาภวิฒัน์ 1 ราย 

3. มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 ราย

4. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาลัยบางเขน 1 ราย

5. มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ราย

6. และอื่นๆ จ านวน 20 ราย

1. ปรับปรุงระเบยีบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ของ

เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ปรับปรุงระเบยีบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ของ

เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ใหท้ันสมัยเปน็ปจัจุบนั 

และสอดคล้องกับระบบ สปสช. โดยสามารถประกาศ

ใช้ภายใน ก.ย. 65

   อยู่ระหวา่งด าเนินการซ่ึงเปน็การด าเนินงานตามแผนแม่บทด้านบริหารและพฒันา

ทรัพยากรบคุคล พ.ศ. 2566 - 2570

2. จ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนใหผู้้ปฏบิติังาน ด าเนินการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนใหผู้้ปฏบิติังาน

 ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด
     ด าเนินการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานทุกวนัที่ 25 ของทุกเดือน 

ตามเวลาที่ก าหนด

ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าป ี2565

ใหเ้จ้าหน้าที่และลูกจ้าง

จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพประจ าป ี2565 ใหก้ับเจ้าหน้าที่

และลูกจ้าง
   ด าเนินการจัดใหม้ีการตรวจสุขภาพประจ าป ี2565 โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ก าหนดวนัที่ 5 -30 ก.ย. 65

ด าเนินการจัดท าประกันสุขภาพหมู่ 

และประกันอุบติัเหตุหมู่ ใหก้ับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

จัดท าประกันสุขภาพหมู่ และประกันอุบติัเหตุหมู่ 

ใหก้ับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
   จัดใหม้ีประกันประกันสุขภาพหมู่ และประกันอุบติัเหตุหมู่ ใหก้ับเจ้าหน้าที่

และลูกจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2566 โดยบริษทั เมืองไทยประกันชีวติ 

จ ากัด (มหาชน) มีผลคุ้มครองต้ังแต่วนัที่ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66

แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทั้งฝ่ังของ

นายจ้างและลูกจ้าง เพือ่บริหารและดูแลเงินใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกภายใต้ความเส่ียงที่ยอมรับได้ 

โดยมีหน้าที่ส าคัญ อาทิ คัดเลือกบริษทัจัดการเข้ามา

บริหารเงินกองทุน ประสานงานกับบริษทัจัดการเพือ่

จัดต้ังกองทุน เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับ

ลักษณะและความต้องการของลูกจ้างส่วนใหญ่ แก้ไข

ระเบยีบกองทุน เปน็ต้น

ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ภายใน เม.ย. 65
  ค าส่ังสถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ ที่ 47/2565 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพสถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ ลงวนัที่ 11 ส.ค. 65

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสรยาภรณ์ ประจ าป ี2565 ด าเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสรยาภรณ์ 

ประจ าป ี2565 ใหก้ับเจ้าหน้าที่ สทป.
  ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว เมื่อ 22 มี.ค. 65 มีผู้ที่ได้รับเคร่ืองราชฯ ชั้นจตุรถาภรณ์

มงกุฎไทย จ านวน 3 ราย และมีผู้ได้รับเคร่ืองราชฯ ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

จ านวน 22 ราย

จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ปว่ยนอกและผู้ปว่ยใน

กรณีผู้มีสิทธหิรือบคุคลในครอบครัวเส่ียงหรือติดเชื้อ

ไวรั้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควดิ 19

จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ปว่ยนอกและผู้ปว่ยใน กรณีผู้มีสิทธหิรือบคุคล

ในครอบครัวเส่ียงหรือติดเชื้อไวรั้สโคโรนา 2019 

หรือโรคโควดิ 19 และประกาศใช้ภายใน เม.ย. 65

   อยู่ระหวา่งด าเนินการ ซ่ึงจะน าไปรวมไวใ้นระเบยีบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์

ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซ่ึงเปน็การด าเนินงานตามแผนแม่บทด้านบริหาร

และพฒันาทรัพยากรบคุคล พ.ศ. 2566 - 2570

ด าเนินการจัดท า TOR จ้างผลิตโลโก้แถบแม่เหล็ก

ติดเส้ือสูท สทป.

ด าเนินการจัดท าผลิตโลโก้แถบแม่เหล็กติดเส้ือสูท 

สทป. ภายใน มิ.ย. 65
  ด าเนินการแล้วเสร็จตาม TOR และภายในเวลาที่ก าหนด

ด าเนินการจัดท า TOR จัดจ้างผลิตกระดุมเส้ือสูท

ลงสีตรา สทป.

ด าเนินการจัดท ากระดุมเส้ือสูทลงสีตรา สทป. 

แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. 65
  ด าเนินการแล้วเสร็จตาม TOR และภายในเวลาที่ก าหนด

ระบบการใหร้างวลัและยกย่องชมเชย 

(Rewards and Recognition)

1. PMS (Performance Management System) ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏบิติังาน โดยก าหนด

ใหม้ีคณะกรรมการพจิารณาประเมินผล เพือ่ก าหนด

หลักเกณฑ์ วธิกีารประเมินผลฯ พจิารณาตัวชี้วดั 

และประเมินผลการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่

ในระดับฝ่าย/ส่วน/โครงการ ใหเ้กิดความเปน็ธรรม 

ได้รับการยอมรับ และผลักดันใหเ้กิดการท างานเปน็ทีม

ของแต่ละฝ่าย/ส่วน/โครงการ โดยก าหนดใหม้ี

การด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการฯ ดังกล่าว 

ต้ังแต่ไตรมาส 3-4 ป ี65 เปน็ต้นไป

   แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาประเมินผล ตามค าส่ังที่ 13/2565 เรียบร้อยแล้ว

ปจัจุบนัอยู่ระหวา่งด าเนินการการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 

ดังกล่าวเพิม่เติม เพือ่ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มงาน

แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาประเมินผล ตามค าส่ัง สทป. ที่ 44/2565 ลงวนัที่ 

26 ก.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว โดยครอบคลุมทุกกลุ่มงาน

ด าเนินการทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารงานของฝ่ายพฒันากิจการ

ตามแผนการปฏรูิป สทป. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2565 เสนอ กบพ. 

และ ผอ.สทป. ซ่ึงผลจากการด าเนินการสามารถน าไปใช้พฒันาปรับปรุงการบริหาร

จัดการด้านงานธรุกิจของ สทป. รวมถึงทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กรและ

กรอบอัตราก าลังของแต่ละส่วนงาน รองรับการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์

การจัดต้ัง รวมทั้งนโยบายและเปา้หมายการด าเนินงานของ สทป. โดยก าหนดไว้

ในแผนแม่บทด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล สทป. พ.ศ. 2566 – 2570 

ซ่ึงจะเร่ิมด ำเนินกำรในปงีบประมำณ 2566

3 ระบบการสรรหา และคัดเลือกบคุลากร 

(Recruitment and Selection)

4 ระบบผลตอบแทน (Compensation 

System)

6

ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบคุคล ประจ ำปงีบประมำณ 2565
ผลกำรด ำเนินงำน

ล ำดบั ระบบงำนทรพัยำกรบคุคล กิจกรรม เปำ้หมำย/ตวัชีว้ัด
ระยะเวลำด ำเนินกำร

ระบบสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ 

(Benefit and Welfare)ระบบผลตอบแทน

 (Compensation System)

5



Q1 Q2 Q3 Q4 ส ำเรจ็ ไมส่ ำเรจ็ รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรด ำเนินงำน
ล ำดบั ระบบงำนทรพัยำกรบคุคล กิจกรรม เปำ้หมำย/ตวัชีว้ัด

ระยะเวลำด ำเนินกำร

2. การใหร้างวลัและยกย่องชมเชย (Rewards and 

Recognition)

เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีที่มีผลการปฏบิติังานดีเด่น 

ต่อคณะกรรมการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 

เพือ่ประกอบการพจิารณาเล่ือนเงินเดือนประจ าปี

คร้ังที่ 1 (จากผลการปฏบิติังานไตรมาส 1-2) และ 

คร้ังที่ 2 (จากผลการปฏบิติังานไตรมาส 3-4 ) 

เปน็กรณีพเิศษ

   การปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปงีบประมาณ 2565 คร้ังที่ 1 (ไตรมาส 1-2) 

มีผู้ที่มีผลการปฏบิติังานสูงกวา่เปา้หมายมาก (เกรด A) จ านวน 48 ราย 

(คิดเปน็ร้อยละ 13.56 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธปิรับขึ้นเงินเดือน) และมีผู้ที่

มีผลการปฏบิติังานสูงกวา่เปา้หมาย (เกรด B+) จ านวน 125 ราย ( คิดเปน็ร้อยละ 

35.31 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธปิรับขึ้นเงินเดือน) โดยเจ้าหน้าที่ข้างต้น 

จะได้รับการปรับเงินเดือนที่สูงกวา่ค่าเฉล่ีย

7 ระบบการแต่งต้ังและโยกย้ายต าแหน่ง 

(Job Placement)

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพจิารณาปรับต าแหน่ง 

(แต่งต้ัง, โยกย้าย) เจ้าหน้าที่

ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การพจิารณาปรับต าแหน่ง 

(แต่งต้ัง, โยกย้าย) เจ้าหน้าที่
  อยู่ระหวา่งด าเนินการซ่ึงเปน็การด าเนินงานตามแผนแม่บทด้านบริหารและพฒันา

ทรัพยากรบคุคล พ.ศ. 2566 - 2570

2. ด าเนินการปรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 2. ด าเนินการเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบติั

เหมาะสมต่อ กบพ. เพือ่พจิารณาปรับต าแหน่ง
   กบพ. พจิารณาเหน็ชอบการปรับต าแหน่ง และมอบหมายใหรั้กษาการฯ ดังนี้

1. ใหม้ีระดับต าแหน่งสูงกวา่เดิม (เล่ือนระดับ) 27 คน

2. ปรับต าแหน่งในระดับต าแหน่งเท่าเดิม (โยกย้าย) 16 คน

3. มอบหมายใหรั้กษาการในต าแหน่ง ผอ.ส่วน  4 คน

8 ระบบพฒันาบคุลากรตามเส้นทางสาย

อาชีพ (Career Development System)

ด าเนินการจัดท าร่างระบบการพฒันาระบบพฒันา

บคุลากรตามเส้นทางสายอาชีพ

มีระบบพฒันาบคุลากรตามเส้นทางสายอาชีพทีสามารถ

น ามาใช้กับการด าเนินงานจริง
    อยู่ระหวา่งด าเนินการ

9 ระบบการพฒันาผู้สืบทอดต าแหน่ง 

(Succession Plan)

ด าเนินการจัดร่างระบบพฒันาระบบการพฒันาผู้สืบ

ทอดต าแหน่ง

มีระบบการพฒันาผู้สืบทอดต าแหน่งและสามารถ

น ามาใช้กับการด าเนินงานจริง
    อยู่ระหวา่งด าเนินการ

โครงการพฒันาบคุลากร (S42) ตามแผนการศึกษา 

ฝึกอบรม ดูงานและปฏบิติัการวจิัยของ จนท. สทป. 

ป ี65 โดยจ าแนกตามกลุ่มเทคโนโลยีเปา้หมายที่

องค์กรก าหนด

1. หลักสูตรพฒันาศักยภาพของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวจิัยและพฒันาเทคโนโลยี

ปอ้งกันประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาองค์ความรู้

และนวตักรรมสู่ประชาสังคม

4. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาองค์กรเพือ่ความยั่งยืน 

(การจัดการภายในองค์กร, การพฒันาระบบงาน, 

การด าเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล)

6. Training เพือ่รองรับ New Knowledge และ 

Thailand 4.0

1. ร้อยละ 70 ของจ านวนนักวจิัยของ สทป. 

ได้รับการฝึกอบรมตามกลุ่มเทคโนโลยี 5 ด้าน

2. ร้อยละ 70 ของบคุลากร ได้รับการฝึกอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือได้รับมอบหมายเพิม่เติม 

เพือ่พฒันาขีดความสามารถ

3. เจ้าหน้าที่ สทป. ได้ด าเนินการจัดท าสรุปรายงาน

หลังการเข้ารับการอบรมและมีการเผยแพร่องค์ความรู้

แก่ จนท.ที่เกี่ยวข้อง  

4. มีการด าเนินการจัดการ Knowledge Sharing 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่ 

3 เร่ือง

5. มีการด าเนินการอบรมความรู้ที่มีความจ าเปน็

ต่อการพฒันาความรู้ความสามารถ

     1. ร้อยละ 70 ของจ านวนนักวจิัยของ สทป. ได้รับการฝึกอบรมตามกลุ่มเทคโนโลยี

    5 ด้าน ตามแผนการศึกษาฯ  

2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้จัดส่งรายงานหลังการเข้ารับการฝึกอบรม

    ร้อยละ 90

จัดท าร่างแผนพฒันาบคุลากร  2566-2570 มีร่างแผนพฒันาบคุลากร 2566 -2570     บรรจุรวม ในแผนงานแม่บททรัพยากรบคุคลสถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ

จัดท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual 

Development Plan)

มีร่างแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development

 Plan)
   อยู่ระหวา่งน าเรียน สรุป ผอ.สทป.

11 ระบบการสร้างความผูกพนักับบคุลากร 

(Employee Engagement)

- ด าเนินกิจกรรมเพือ่สร้างการตระหนักรู้ค่านิยมองค์กร

แก่ จนท.สทป.ทุกระดับ ด้วยการจัดกิจกรรมและ

ประชาสัมพนัธภ์ายในองค์กร

- ด าเนินกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการปฏบิติัตามค่านิยม

องค์กรรวมทั้งเสริมสร้างการเปน็ต้นแบบของค่านิยม 

เน้นในค่านิยมหลัก คิดท างานเปน็ทีม และ สานซ่ือสัตย์

คุณธรรม ด้วยการปลูกจิตส านึกในเกิดคุณธรรม 

จริยธรรม และการมีธรรมาภบิาล

- ด าเนินกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมศักยภาพการปฏบิติังาน

ของคณะท างานตามโครงการสร้างวฒันธรรมและ

ส่งเสริมค่านิยมองค์กร

- ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความผูกพนัองค์กร ของ

 จนท.สทป.

1.จัดกิจกรรมขององค์กร

-กิจกรรมท าบญุประจ าปแีละสานสัมพนัธ ์สทป.

-ประเพณีสงกรานต์สืบสานวฒันธรรม สทป. 

-กิจกรรม "ผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่"

-การอบรมปฐมนิเทศ จนท.ใหม่

-สัมมนาองค์กร

- กิจกรรมถวายสัตย์ปฏญิาณและถวายพระพร ร.10

-กิจกรรม Coffee Talk

-พธิแีสดงมุฑิตาจิตผู้เกษยีณอายุท างาน

2.จนท.สทป.ร้อยละ 80 ร่วมท าแบบประเมินฯ และผล

การประเมินความผูกพนัต่อองค์กรของ จนท.สทป.

มากกวา่ร้อยละ 80

     1. ด าเนินการจัดกิจกรรม ครบทุกกิจกรรม มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 90 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ สทป

2.ผลการประเมินความผูกพนัต่อองค์กรของ จนท.สทป. ร้อยละ 93

3. การอบรมส่งเสริมวฒันธรรมองค์กร ส่งเสริมและกระตุ้นใหเ้กิดความโปร่งใส

ในการปฏบิติังานตามข้อก าหนดของ ITA  วนัที่ 1 มีนาคม 2565

12 ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 

(Knowledge Management)

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management)

ด าเนินงานโครงการแบง่ปนัความรู้ (Knowledge 

sharing) เพือ่ใหเ้กิดการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของ 

สทป. โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งกับ

เจ้าหน้าที่ภายในและบคุคลภายนอกองค์กร (ถ่ายทอด

องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน สทป. อย่างน้อย 4 เร่ือง

 และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก 

อย่างน้อย 2 หน่วยงาน

     ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้จัดส่งรายงานหลังการเข้ารับการฝึกอบรมมากกวา่

ร้อยละ 90

13 ระบบบริหารงานสารสนเทศบคุคล (HRIS) จัดท าร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 

จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล 

(Human Resource Information System : HRIS) 

ประจ าป ี2565

จัดท าขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 

จ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล 

(Human Resource Information System : HRIS) 

ประจ าป ี2565 ใหแ้ล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก 

ปงีบประมาณ 2565

  ด าเนินการตามขอบเขตงาน  (Terms of Reference: TOR) จ้างบ ารุงรักษาระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบคุคล (Human Resource Information System : HRIS) 

ประจ าป ี2565  แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด

แผนแม่บทด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 

พ.ศ. 2566-2570

ทบทวนนโยบายทรัพยากรบคุคล และเสนอแนะการ

ปรับพฒันาปรับปรุง (ถ้าม)ี โดยรายงานผลต่อ ผอ.สทป.
  แผนแม่บทฯ ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ สทป. ในการการประชุม

คร้ังที่ 8/2565 เมื่อวนัที่ 30 ส.ค.65

ทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ

ฝ่ายพฒันากิจการ

รายงานผลทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบการ

บริหารงานของฝ่ายพฒันากิจการ
 รายงานผลทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารงานของฝ่ายพฒันากิจการ 

โดย ผอ.สทป. รับทราบเมื่อวนัที่ 30 ก.ย. 65

การสรรหา ผอ.สทป. ด าเนินการสรรหา ผอ.สทป. เปน็การล่วงหน้าก่อนจาก

ต าแหน่ง และสามารถน าเสนอต่อคณะกรรมการ สทป. 

เพือ่พจิารณาบรรจุแต่งต้ัง ผอ.สทป. ได้ภายใน ม.ค. 65

  ด าเนินการสรรหา ผอ.สทป. และบรรจุแต่งต้ังแล้วเสร็จ โดยมีผลต้ังแต่ 3 ม.ค. 65 

ทั้งนี้ ตามค าส่ังคณะกรรมการ สทป. ที่ 10/2564 เร่ือง แต่งต้ัง ผอ.สทป. 

ลงวนัที่ 30 ธ.ค. 64

งานอื่นที่ได้ด าเนินการ

6

14

ระบบการพฒันาบคุลากร (Training and 

Development Plan)

10



Q1 Q2 Q3 Q4 ส ำเรจ็ ไมส่ ำเรจ็ รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำน

ผลกำรด ำเนินงำน
ล ำดบั ระบบงำนทรพัยำกรบคุคล กิจกรรม เปำ้หมำย/ตวัชีว้ัด

ระยะเวลำด ำเนินกำร

การสรรหา รอง ผอ.สทป.  - ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไขการพจิารณา

ปรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่เพือ่บรรจุแต่งต้ังเปน็ 

รอง ผอ.สทป.

- ปรับปรุงระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้ปฏบิติังาน

- ด าเนินการปรับต าแหน่ง และ/หรือ สรรหา 

รอง ผอ.สทป. ในต าแหน่งที่วา่ง

    - ด าเนินการปรับต าแหน่ง บรรจุ แต่งต้ัง รอง ผอ.สทป. จ านวน 2 อัตรา 

ตามค าส่ัง สทป. ที่ 15/2565 ลงวนัที่ 31 มี.ค. 65

 - ด าเนินการสรรหา รอง ผอ.สทป. จ านวน 1 อัตรา โดยได้รับความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการ สทป. ในการประชุมคร้ังที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 29 มี.ค. 65

การใหผู้้ปฏบิติังานไปปฏบิติังานเปน็การชั่วคราว จัดท าแนวทางปฏบิติั และร่างบนัทึกข้อตกลงการส่ง

ผู้ปฏบิติังาน
  1. จัดท าบนัทึกข้อตกลงในการส่งผู้ปฏบิติังาน  (ระหวา่ง สทป. , กิจการที่ร่วมทุน 

และผู้ปฏบิติังานที่ไปปฏบิติังานชั่วคราว)

2. แนวทางปฏบิติัด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฎในข้อบงัคับคณะกรรมการ 

สทป. วา่ด้วยการใหผู้้ปฏบิติังานไปปฏบิติังานเปน็การชั่วคราว พ.ศ .2564

ปรับปรุงข้อบงัคับคณะกรรมการ สทป. วา่ด้วยการให้

ผู้ปฏบิติังานไปปฏบิติังานเปน็การชั่วคราว

จัดท าข้อบงัคับคณะกรรมการ สทป. วา่ด้วย

การใหผู้้ปฏบิติังานไปปฏบิติังานเปน็การชั่วคราว 

โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

และประกาศใช้ภายใน ธ.ค. 64

  ด าเนินการแล้วเสร็จ ลงนามและมีผลบงัคับใช้วนัที่ 14 ธ.ค. 64

ส่งผู้ปฏบิติังานไปเปน็กรรมการ และพนักงาน ภายใต้

ข้อบงัคับข้อบงัคับคณะกรรมการ สทป. วา่ด้วยการให้

ผู้ปฏบิติังานไปปฏบิติังานเปน็การชั่วคราว

ส่งผู้ปฏบิติังานไปเปน็กรรมการ และพนักงานภายใต้

ข้อบงัคับข้อบงัคับคณะกรรมการ สทป. วา่ด้วยการ

ใหผู้้ปฏบิติังานไปปฏบิติังานเปน็การชั่วคราว เพือ่รองรับ

บริษทัที่จัดต้ังใหม่ตามความจ าเปน็

     ด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปเปน็กรรมการ จ านวน 3 บริษทั รวมทั้งส้ิน 7 คน

ประกาศ เร่ือง แนวปฏบิติัในการบนัทึกเวลาการมา

ปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

เร่ือง แนวปฏบิติัในการบนัทึกเวลาการมาปฏบิติังานของ

เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ใหม้ีผลบงัคับต้ังแต่ 1 พ.ค. 65
   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

บตัรเจ้าหน้าที่ของรัฐ จัดท าบตัรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใหแ้ล้วเสร็จและแจกจ่าย

ภายใน พ.ค. 65
  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

จ้างบริษทัที่ปรึกษาเพือ่จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 

(Job Description)

จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  

ครบทุกต าแหน่ง แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 65
    ด าเนินการตรวจรับงานทุกงวดแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 65 

ระเบยีบ สทป. วา่ด้วยการสอบข้อเท็จจริง

และการสอบสวนทางวนิัย

จัดท าระเบยีบ สทป. วา่ด้วยการสอบข้อเท็จจริง

และการสอบสวนทางวนิัย เสนอ กบพ. และ ผอ.สทป. 

พจิารณาภายใน ก.ย. 65

   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

จัดท า MOU กับ กห. ใหม่ กรณี จนท.ของรัฐลาออก 

เพือ่มาปฏบิติังานเปน็การชั่วคราวกับ สทป. 4 ปี

จัดท า MOU กับ กห. ใหม่ กรณี จนท.ของรัฐลาออก 

เพือ่มาปฏบิติังานเปน็การชั่วคราวกับ สทป. 4 ป ี

แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 4

   อยู่ระหวา่งด าเนินการ

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

 ภายใน มิ.ย. 65
   - แต่งต้ังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล และคณะท างานสนับสนุน

การปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล ตามค าส่ัง สทป. 

ที่ 32/2565 ลงวนัที่ 31 พ.ค. 65

- แต่งต้ังคณะท างานติดตามการด าเนินงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล ตามค าส่ัง สทป. 

ที่ 31/2565 ลงวนัที่ 31 พ.ค. 65

Update ทะเบยีนประวติัผู้ปฏบิติังาน Update ทะเบยีนประวติัผู้ปฏบิติังาน ทั้งในระบบ HRIS

 และแฟม้ทะเบยีนประวติั ใหค้รบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จ

 ภายใน ก.ย. 65

     ด าเนินการแล้วเสรร็จ ร้อยละ 60 และอยู่ระหวา่งด าเนินการตรวจสอบ

และติดตามเอกสาร

ด าเนินประเมินสมรรถนะความสามารถของบคุลากรใน

องค์กรปงีบประมาณ 2564

ด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และสามารถ

ออกแผนพฒันาบคุลากรในรายนี้ที่ผลการประเมินไม่

เปน็ไปตามคาดหวงัองค์กร

  รายงานผลการประเมินสมรรถนะความสามารถต่อ ผอ.สทป.

จัดท าระเบยีบสถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกันประเทศ วา่ด้วย

การศึกษา การฝึกอบรม การดูงาน และการปฏบิติั

งานวจิัยของเจ้าหน้าที่

ด าเนินการจัดท าระเบยีบสถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกัน

ประเทศ วา่ด้วยการศึกษา การฝึกอบรม การดูงาน และ

การปฏบิติังานวจิัยของเจ้าหน้าที่แล้วเสร็จ

  อยู่ระหวา่งด าเนินการ

งานอื่นที่ได้ด าเนินการ14


