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เรื่อง : AHR Partnership

“ความส�ำเร็จเหล่านี้...
เกิดขึ้นได้ด้วยพวกเรา”

เมื่อวันที่   13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมราชเสนียพ์ ทิ กั ษ์ ชัน้ 10 สทป. ได้มกี ารจัดกิจกรรม “DTI
Coffee Talk กับ ผอ.สทป.” ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2563 เพื่อเป็นเวที
ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมอง
ในด้านต่างๆ เป็นการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้พวกเราชาว สทป.
เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ในทิศทางเดียวกัน
วันนี้ ผอ.สทป. ได้กรุณาบอกเล่าความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ ให้พี่น้องชาว สทป. ได้รับทราบถึงความภาคภูมิใจและ
ความส�ำเร็จอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนใน สทป.
นอกจากนี้ รอง ผอ.สทป. ทั้ง 3 ท่านยังได้บอกกล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ
ของการท�ำงานในแต่ละกลุ่มงานให้พวกเราชาว สทป. ได้รับรู้ร่วม
กันว่าขณะนี้แต่ละกลุ่มงานด�ำเนินงานอะไร อยู่ตรงจุดไหนและจะ
ก้าวเดินร่วมกันต่อไปอย่างไร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถาม
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ประเด็นต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท�ำงานของสถาบันฯ ด้วยความรักและสามัคคีอันเป็นไปตามค่า
นิยมองค์กร
ผอ.สทป. ได้กล่าวถึงความคืบหน้าและความส�ำเร็จการด�ำเนิน
งานของ สทป. ภายใต้ พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562
ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกคน ดังนี้
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก� ำ ลั ง จะได้ รั บ รองมาตรฐาน (กมย.กห./
เหล่าทัพ)
(2) ความส� ำ เร็ จ ของศู น ย์ อ บรมนั ก บิ น UAV (DTI-UTC)
ซึ่งปัจจุบันรอการรับรองจาก CAAT (ประมาณหลังเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2563) และจะด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้พร้อมส�ำหรับ
การเปิดรับการฝึกอบรมในปลายปี 2563 นี้  
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(3) สทป. ได้จดั ท�ำวารสารวิชาการ DTAJ เพือ่ เข้าฐานข้อมูลของ
TCI โดยได้เริ่มคัด Contents ของ DTAJ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ขึ้นเว็บไซต์
ThaiJo แล้ว คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปี 2564
(4) การพัฒนาพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ อาคาร สทป. ได้แก่ ชัน้ 1 ด้านหน้า
สทป., ชั้น 9 ห้องฝึกอบรม จนท. และฝึกอบรม Cyber เชิงพาณิชย์,
ชัน้ 11 ลานวิง่ ออกก�ำลังกาย ห้องสันทนาการหลังเลิกงาน ห้องฟิตเนส
โยคะ เต้นร�ำ 
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(5) กระบวนการท�ำงานที่ก�ำลังจะได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001/2015 อยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการตรวจสอบภายในโดย Internal
Auditors ของ สทป. เอง จากนั้นจะให้ Auditors จากภายนอกเข้ามา
ตรวจ คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปี 2563 หรือต้นปี 2564 นี้
(6) ก้าวแรกของการรับการประเมิน TQA จะเป็นคะแนน
มาตรฐานส�ำหรับการปรับปรุงในปีต่อๆ ไป เพื่อมุ่งสู่รางวัล TQC อยู่
ระหว่างขัน้ ตอนการจัดท�ำร่างเอกสารเพือ่ ให้ผปู้ ระเมินภายนอกด�ำเนิน
การประเมินและจะทราบผลภายในปลายปี 2563 คะแนนที่ได้รับ
จะสะท้อนความเป็นจริงของ สทป. ในปัจจุบันและจะใช้เป็นฐานใน
การจัดท�ำแผนปรับปรุงการด�ำเนินงานและเพือ่ ท�ำการประเมินในครัง้
ต่อไป ประมาณปลายปี 2564 หรือปี 2565 ซึ่งหากชาว สทป. ทุกคน
ร่วมมือร่วมใจกันคาดว่าจะได้รับรางวัล TQC (คะแนน 350 ขึ้นไป)
อย่างแน่นอน
(7) การปรับเจ้าหน้าที่ สทป. ให้เป็นบุคลากรชัน้ เลิศ (Employee
Excellence) โดยปัจจุบัน สทป. มีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
อย่างเป็นระบบ โดยเริม่ ตัง้ แต่การพัฒนาในระดับผูป้ ฏิบตั ิ (ระดับ 1-3)
ผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 4) เช่น หลักสูตร Smart Supervisor และ
อยู่ในระหว่างการจัดท�ำแผนพัฒนาผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นต่อไป
(8) การรับมือกับสถานการณ์ COVID19 ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ฝ่ายบริหาร
ได้ให้ความส�ำคัญกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างยิ่ง มีการจัดตั้ง
ศูนย์ติดตามและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สทป. ในรูปแบบคณะ
ท�ำงานฯ ซึง่ ประกอบด้วยทุกส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมี ผอ.สทป. เป็น
ประธานศูนย์ฯ และก�ำหนดให้จัดการประชุมทุกวันในช่วงเช้า พร้อม
ให้แจ้งเบอร์ประสานงานของเลขานุการศูนย์ COVID-19 ทุกคนให้
เจ้าหน้าที่ สทป. ได้รับทราบ เพื่อให้สามารถประสานงาน แก้ไข และ
รับมือกับ COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที
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การจัดกิจกรรม DTI Coffee
Talk ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ
จากหลายๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วย
ช่วยกันในการเตรียมงานให้
ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
(9) การก�ำหนดมาตรการในระดับต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุตามมาตรการป้องกันฯ ซึง่ ด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่าน
ความเห็นชอบจากมติของศูนย์ตดิ ตามฯ รวมถึงการด�ำเนินการจัดซือ้
จัดจ้างที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ พ.ร.บ. และระเบียบการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกรายการ
ท้ายสุด ผอ.สทป. ได้กล่าวขอบคุณชาว สทป. ทุกคนทีร่ ่วมด้วย
ช่วยกันท�ำให้ สทป. มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนและ
มั่นคง และหวังว่าเราทุกคนจะทุ่มแรงกายและแรงใจกันต่อไปอย่าง
ไม่หยุดยั้งด้วยท�ำมั่นสัญญาที่เราทุกคนต้องการให้ สทป. “เป็นหนึ่ง
ในผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศแห่ง
ภูมิภาค” ให้เป็นจริง
กิจกรรม DTI Coffee Talk ครัง้ นีท้ กุ คนต่างให้ความส�ำคัญและ
เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมากไม่วา่ จะเป็น จนท.ทีป่ ฏิบตั งิ านในอาคาร
สทป. และ จนท.ทีป่ ฏิบตั งิ าน ณ โรงปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนา จังหวัด
ลพบุรี และ จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านทางระบบ ZOOM
การจัดกิจกรรม DTI Coffee Talk ครั้งนี้เกิดจากความร่วม
มือจากหลายๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมด้วย
ช่วยกันในการเตรียมงานให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี “ความส�ำเร็จ
เหล่านี้ ...เกิดขึ้นได้ด้วยพวกเรา”
แล้วพบกับ DTI Coffee Talk ครั้งต่อไปนะคะ
#เราจะเติบโตไปด้วยกัน # DTI : We are the FUTURE
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