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1 การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ

ภายในองค์กร (Organization Structure)

1. ทบทวนโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างหน่วยงานรองรับการ

ด าเนินงานตาม พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 

รวมท้ังจัดท าข้อเสนอการปรับโครงสร้างองค์กร

จัดท ารายงานผลการทบทวนโครงสร้างองค์กรและโครงสร้าง

หน่วยงานรองรับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ พ.ศ. 2562 (Q1) รวมท้ังจัดท าข้อเสนอการปรับโครงสร้าง

องค์กรแล้วเสร็จ (Q2)

✓ ✓

2 ระบบการวางแผนและบริหารอัตราก าลัง 

(Manpower Planning and Management)
✓ ✓

2. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก พัฒนาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ี โดย

ให้มีการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าสู่ต าแหน่งงาน 

เพ่ิมเติมจากวิธีการสอบคัดเลือกในปัจจุบัน

✓

4 ระบบผลตอบแทน (Compensation System) ปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการปรับข้ึน

เงินเดือนตามปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของ

ปีงบประมาณ 2563

ให้สามารถประกาศใช้การปรับข้ึนเงินเดือน คร้ังท่ี 1/2563 (มีผล 1 

เม.ย. 63)
✓ ✓

แผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563

ล าดับ ระบบงานทรัพยากรบุคคล

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

หมายเหตุ
กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

ระยะเวลาด าเนินการ

2. ทบทวนแผนอัตราก าลังระยะ 5 ปี และจัดท าข้อเสนอความ

ต้องการอัตราก าลัง รองรับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.เทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562

1. จัดท ารายงานผลการทบทวน

แผนอัตราก าลังระยะ 5 ปี (Q1)

2. ปรับเกล่ียอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี

และลูกจ้างรองรับการด าเนินงานฯ (Q2)

3. จัดท าข้อเสนอความต้องการอัตราก าลังปีงบประมาณ 2564 (Q2)

3 ระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 

(Recruitment and Selection)

1. ด าเนินการสรรหาคัดเลือกเจ้าหน้าท่ี ด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ให้ครบถ้วนตามอัตราท่ี

ได้รับการจัดสรร (366 อัตรา) + ลูกจ้าง 3 อัตรา  และในปีงบ 63 

ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี 14 อัตรา และลูกจ้าง 

(คนพิการ) 1 อัตรา จากส านักงบประมาณ รวมกรอบอัตราก าลังท่ี

ต้องด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าท่ีท้ังส้ิน 380 อัตรา และลูกจ้าง 4 

อัตรา

✓ ✓ ✓ ✓ ตามนโยบายผู้บริหาร



Q1 Q2 Q3 Q4

ล าดับ ระบบงานทรัพยากรบุคคล

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

หมายเหตุ
กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

ระยะเวลาด าเนินการ

ผ่านพิจารณาจากคณะท างานพัฒนาข้อบังคับและระเบียบด้าน

บริหารงานบุคคล และส่วนกฎหมาย เพ่ือพิจารณากล่ันกรอง ให้

ความเห็นเก่ียวกับร่างระเบียบ สทป. ว่าด้วยการท าสัญญาจ้าง

ผู้ปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง พ.ศ. ....

ระเบียบ สทป. ว่าด้วยการท าสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงาน และการจ่าย

ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง พ.ศ.2562 แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 

63 และสามารถจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง กรณีเจ้าหน้าท่ีและ

ลูกจ้างอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

✓

ร่างสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงาน ใน สทป. ตามมาตรา 43 ผู้ปฏิบัติงาน

ของ สทป. โดยแบ่งประเภทการท าสัญญาออกเป็น 5 ฉบับ ดังน้ี 

 1. ร่างสัญญาทดลองงาน

 2. ร่างสัญญาเจ้าหน้าท่ี

 3. ร่างสัญญาลูกจ้าง

 4. ร่างสัญญาท่ีปรึกษา

 5. ร่างสัญญาผู้เช่ียวชาญ

ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 62

ต่ออายสุญญาจ้างเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการคัดเลือก ตามมาตรา 52 

วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562 

จ านวน 313 คน ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 

2563

✓

ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 

ให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง

จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 ให้กับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ✓

ด าเนินการจัดท าประกันสุขภาพหมู่ 

และประกันอุบัติเหตุหมู่ ให้กับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง

จัดท าประกันสุขภาพหมู่ และประกันอุบัติเหตุหมู่ ให้กับเจ้าหน้าท่ี

และลูกจ้าง
✓

ด าเนินการจัดท า TOR เพ่ือจัดซ้ือชุดเคร่ืองแบบ

ปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีใหม่

จัดท าชุดเคร่ืองแบบปฏิบัติการ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเข้าใหม่)
✓

ด าเนินการจัดท า TOR เคร่ืองแบบปกติขาว ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ระดับ

 1 - 3

จัดท าชุดเคร่ืองแบบปกติขาว ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ระดับ 1

 – 3
✓

ด าเนินการจัดท า TOR เพ่ือจัดซ้ือเส้ือโปโลสถาบัน

ให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง

จัดท าเส้ือโปโลสถาบัน และแจกจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ✓

ด าเนินการจัดท า TOR เพ่ือจัดซ้ือเส้ือแจ๊คเก็ตสถาบันให้เจ้าหน้าท่ี

และลูกจ้าง

จัดท าเส้ือแจ๊คเก็ตสถาบัน และแจกจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ✓

5 ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Benefit 

and Welfare)



Q1 Q2 Q3 Q4

ล าดับ ระบบงานทรัพยากรบุคคล

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

หมายเหตุ
กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

ระยะเวลาด าเนินการ

ด าเนินการจัดท า TOR เพ่ือจัดซ้ือเส้ือเช้ิตสีขาว 

โลโก้สถาบัน ให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง

จัดท าเส้ือเช้ิตสีขาว โลโก้สถาบัน และแจกจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีและ

ลูกจ้าง
✓

6 1. ปรับปรุงระเบียบการประเมินผล การปรับต าแหน่ง และการปรับ

เงินเดือน พ.ศ. 2563 และ ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง และผู้ทดลองงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563

✓

2. ก าหนดมาตรฐานตัวช้ีวัดในระดับตัวบุคคลให้มีความเช่ือมโยง

และสอดคล้องกับตัวช้ีวัดขององค์กร (ถ่ายทอดระดับองค์กรสู่บุคคล)
✓

3. ปรับปรุงระเบียบการประเมินผล การปรับต าแหน่ง และการปรับ

เงินเดือน พ.ศ. 2563 และ ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประปรับข้ึนเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2563

✓

1. น าเสนอรายช่ือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นต่อ

คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผล เพ่ือประกอบการพิจารณา

เล่ือนเงินเดือนประจ าปี และการเล่ือนระดับ ปรับต าแหน่ง

✓ ✓

7 ระบบการแต่งต้ังและโยกย้ายต าแหน่ง (Job 

Placement)

การเล่ือนระดับ ปรับต าแหน่ง แต่งต้ังและโยกย้ายเจ้าหน้าท่ี 1. ทบทวนและจัดท าหลักเกณฑ์การเล่ือนระดับ ปรับต าแหน่ง 

แต่งต้ังและโยกย้ายเจ้าหน้าท่ี

2. น าเสนอรายช่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ

 ต่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผล เพ่ือพิจารณาการเล่ือน

ระดับ ปรับต าแหน่ง แต่งต้ังและโยกย้าย

✓ ✓

5 ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Benefit 

and Welfare)

ระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย 

(Rewards and Recognition)

1. PMS (Performance Management System)

2. การให้รางวัลและยกย่องชมเชย
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ล าดับ ระบบงานทรัพยากรบุคคล

แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

หมายเหตุ
กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

ระยะเวลาด าเนินการ

8 ระบบพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพ 

(Career Development System)

การปรับปรุงระบบเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ ศึกษาและจัดท าข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ Career Management อย่างเป็นระบบท้ังระบบ โดย

เช่ือมโยงกับทุกระบบงานทรัพยากรบุคคล 

และทบทวนการก าหนดสายงาน (บ,ว.ท.) ระดับต าแหน่ง, และ

กรอบอัตราเงินเดือน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

✓ ✓

9 ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง 

(Succession Plan)
 -  -  -  -  -  -  -

10 ระบบการพัฒนาบุคลากร (Training and 

Development Plan)
✓ ✓ ✓ ✓ ปี 2562 การศึกษา

สทป. ได้รับการสนับสนุนทุน 

จาก ส านักงาน ก.พ. ประเภท :

 ทุนบุคคลท่ัวไประดับปริญญา

โท สาขา Military Vehicle 

Technology

จ านวน 1 ทุน 

 คือ นายรวิน  พินเกาะ      

รหัส 621301047 เม่ือส าเร็จ

การศึกษาแล้ว จะบรรจุ

ปฏิบัติงานท่ี สทป. (นักวิจัยส่วน

งานวิศวกรรมยานรบ (RMV) 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่ม

ปฏิบัติการ)

1. ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา

 ศึกษาดูงานในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องมีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม

ในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ร้อยละ 70 ของจ านวนนักวิจัยของ สทป. ได้รับการฝึกอบรม

ตามกลุ่มเทคโนโลยี 5 ด้าน

3. ร้อยละ 70 ของบุคลากร ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

 หรือได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ

4. เจ้าหน้าท่ี สทป. มีการบันทึกรายละเอียดของการสร้างความ

ร่วมมือและรายละเอียดการติดต่อ (Connection) กับเจ้าหน้าท่ี

ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยต่อเน่ือง

5. เจ้าหน้าท่ี สทป. ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนตามแนวทาง Thailand 4.0

โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) ตามแผนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน

และปฏิบัติการวิจัยของ จนท. สทป. ปี 61 โดยจ าแนกตามกลุ่ม

เทคโนโลยีเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนด

1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 

2.. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 5T

    T1 เทคโนโลยีจรวดและอาวุธน าวิถี

   T2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

     T3 เทคโนโลยีการจ าลองยุทธ์และฝึกเสมือนจริง

    T4 เทคโนโลยียานไร้คนขับ

    T5 เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชา

สังคม

3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือ

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือ

ความย่ังยืน (การจัดการภายในองค์กร, การพัฒนาระบบงาน, การ

ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล)

6. New Knowledge องค์ความรู้ยุคใหม่
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1.จัดท า Training Roadmap ส าหรับผู้บริหารแยกเป็นผู้บริหาร

ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

2.จัดท า Training Roadmap ตาม Functional ของแต่ละ

โครงการ/ส่วนงาน

ด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (Output) และระดับ

ผลลัพธ์ (Outcome) ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
✓ ✓ ✓ ✓

11 ระบบการสร้างความผูกพันกับบุคลากร 

(Employee Engagement)
✓ ✓ ✓ ✓

12 ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge

 Management)

ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด าเนินงานโครงการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของ สทป. โดยสามารถน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ท้ังกับเจ้าหน้าท่ีภายในและบุคคลภายนอกองค์กร 

(ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีภายใน สทป. อย่างน้อย 4 เร่ือง 

และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 2 

หน่วยงาน

✓ ✓ ✓ ✓ งป.62 สามารถใส่ของ ผอ.ตึก ท่ี

ไปร่วมงานกับ BD ท่ีเหล่าทัพ

- ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างการตระหนักรู้ค่านิยมองค์กรแก่ 

จนท.สทป.ทุกระดับ ด้วยส่ือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

- ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรรวมท้ัง

เสริมสร้างการเป็นต้นแบบของค่านิยม เน้นในค่านิยมหลัก คิดท างาน

เป็นทีม และ สานซ่ือสัตย์คุณธรรม ด้วยการปลูกจิตส านึกในเกิด

คุณธรรม จริยธรรม และการมีธรรมาภิบาล

- ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของ

คณะท างานตามโครงการสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมค่านิยมองค์กร

- ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความผูกพันองค์กร ของ จนท.สทป.

1.จัดกิจกรรมขององค์กร

-กิจกรรมท าบุญประจ าปีและปีใหม่ สทป.

-ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม สทป. 

-สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าท่ี"

-การปฐมนิเทศ จนท.ใหม่

-สัมมนาองค์กร

-สัมมนาผู้บริหาร (ระดับ 4 ข้ึน)

-สัมมนาระดับปฏิบัติการ (ระดับ1-3+ลูกจ้าง+outsource)

-สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ปิดปีงบประมาณ)+กิจกรรมสันทนาการ

-กิจกรรม Coffee Talk

-พิธีแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุท างาน

2.จนท.สทป.ร้อยละ 80 ร่วมท าแบบประเมินฯ และผลการประเมิน

ความผูกพันต่อองค์กรของ จนท.สทป.มากกว่าร้อยละ 80
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ล าดับ ระบบงานทรัพยากรบุคคล
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หมายเหตุ
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ระยะเวลาด าเนินการ

13 ระบบบริหารงานสารสนเทศบุคคล (HRIS) จัดท าร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) จ้าง

บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource 

Information System : HRIS) 

ประจ าปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก

ปีงบประมาณ 2563

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างบ ารุงรักษาระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information 

System : HRIS) 

ประจ าปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563

✓

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร และบุคลากร ระยะ 5 ปี (ปี 

2561-2565)
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร และบุคลากรระยะ 5 ปี ในปี

 63 บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด

✓ ✓ ✓ ✓

จัดท า แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาร่างข้อบังคับ/ระเบียบ ของ สทป. 

(ออกโดย S-BoD / BoD / ผอ.สทป.)

จัดท า แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาร่างข้อบังคับ/ระเบียบ ของ สทป. 

แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
✓ ✓ ✓ ✓

การสรรหา รอง ผอ.สทป.  จ านวน 2 อัตรา

สามารถบรรจุแต่งต้ังผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเป็น รอง 

ผอ.สทป. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

✓

 - จัดท าหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก

 - จัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง

 - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างในทะเบียน

ประวัติ

 - จัดท าหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก

 - จัดท าสัญญาจ้างเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง

 - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างในทะเบียน

ประวัติ

✓ ✓

14 งานอ่ืนท่ีได้ด าเนินการ


