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แผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.  

 
1. หลักการและเหตุผล   

สทอภ. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561 – 2564) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวคิดและระบบการบริหาร
จัดการองค์กรเพื่อยกระดับเป็น “องค์กรแห่งคุณค่า” หรือValue Based Organization: VBO โดยการนำคุณค่า 
จากภารกิจของ สทอภ. ไปสร้างประโยชน์ใหก้ับหน่วยงานภายนอกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายของประเทศอันเป็นการตอบสนองภารกิจให้กับหน่วยงานภาครัฐโดยตรงผ่าน
กระบวนการความชำนาญและเครื่องมือต่างๆ ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม
การเป็นองค์กรแห่งคุณค่า โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

การพัฒนาองค์กร : การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการบริหารจดัการภายในองค์กร ระบบและเครือ่งมอื 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการเป็นองค์กรแห่งคุณค่าตามเป้าประสงค์ของ สทอภ.  

การพัฒนาบุคลากร : การสร้างคุณค่าในองค์กรนั้นต้องเริ่มต้นจากการสร้าง คุณค่าของบุคลากร สทอภ.  
ให้มีความสอดคล้องและส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานรวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับรูปแบบการทำงาน
ตามคุณค่าของแต่ละส่วนงานที่ส่งต่อกัน (Value Chain) ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรและนำสู่การบรรลุเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์เพื่อนำส่งคุณค่าในการพัฒนาประเทศ 

การบริหารงานบุคคล : การบริหารจัดการบุคลากร การบริหารจัดการบุคลากรทุกมิติตั้งแต่กระบวนการ 
สรรหา คัดเลือก – การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง และงานสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ที่บุคลากร สทอภ. พึงจะได้รับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม 

 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษาโครงการ : รองผู้อำนวยการ สทอภ. ที่กำกับดูแลภารกิจขับเคลื่อนองค์กร 
ผู้จัดการโครงการ :   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1. การสร้าง สทอภ. ให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่า 
3.2. ยกระดับการบริหารจัดการภายใน สทอภ. ให้สอดคล้องกับแนวทางในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณค่า 
3.3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่เอื้อและส่งเสริมให้เกิดการสร้างคุณค่า

ให้กับองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของ สทอภ. 

3.4. พัฒนากระบวนการบริหารงาน/การดำเนินงานโครงสร้างให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของ สทอภ. 

3.5. พัฒนาวัฒนธรรมการดำเนินงานที่พึงประสงค์สอดคล้องกับค่านิยมของ สทอภ. และของบุคลากรให้เกิดความ
เช่ือมโยงทางประเด็นยุทธศาสตร์และคุณค่าขององค์กร 
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4. ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์สทอภ. กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนา 
และขับเคลื่อนองค์กร 

5.1 มีการขับเคลื่อนองค์กร
สู่Value Based Organization 
5.2 การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

  
5. สรุป Result Chain ของโครงการ 

Input Process 
Output 

Outcome Impact 
Output ผู้มีส่วนได้เสีย 

- แผนงานพัฒนา
องค์กร  
- งบประมาณ 
- บุคลากร 

ดำเนินงานตามแผนงาน
ประกอบด้วย 
การประเมินการปรับ
โครงสร้าง สทอภ. การ
ส่งเสริมให้ สทอภ. มีความ
เป็น SMART Office  

กิจกรรมที่ทำ
ให้การ
ดำเนินงานของ 
สทอภ. เป็นไป
ตามนโยบาย
การเป็นองค์กร
แห่งคุณค่า 

บุคลากร สทอภ.  องค์กรและบุคลากร
มีความพร้อมที่จะ
พัฒนา สร้างคุณค่า
ของตนเองให้แก่
ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

สทอภ. มีคุณค่าที่
สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การลดความเหลื่อม
ล้ำ และตอบสนอง
นโยบายของรัฐได้ 

- แผนพัฒนา
บุคลากร 
- งบประมาณ 
- บุคลากร สทอภ. 
- วิทยากรภายนอก 

- การพัฒนาบุคคลากรตาม 
Core Competency และ 
Functional  Competency 
- การให้ทุนการศึกษา/ทุน
ฝึกอบรม 

บุคลากรของ 
สทอภ. ได้รับ
การพัฒนา 

บุคลากร สทอภ. 
ทุกระดับ/
ผู้รับบริการ
ภายนอก 

บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร
ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

สทอภ. สามารถสร้าง
คุณค่าและมูลค่า  
เพื่อพัฒนาประเทศ
ประเทศ  

- เจ้าหน้าที่ สทอภ. 
- บุคคลภายนอก 
- คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กรและ
บริหารงานบุคคล 

- การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่/
ลูกจ้าง/ลูกจ้างโครงการ 
สทอภ. 
- การปฐมนิเทศบุคลากร 
สทอภ. 
- การตรวจสุขภาพประจำปี
บุคลากร สทอภ. 
- การจัดทำประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุหมู่แก่
บุคลากร สทอภ. 
- การต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ 
สทอภ. ที่ครบอายุสัญญาจ้าง 
- การจัดทำฐานข้อมูล
บุคลากร และระบบวันลา 

 สทอภ. มีการ
ดำเนินงานด้าน
การบริหารงาน
บุคคล 

-เจ้าหน้าที่/
ลูกจ้าง/ลูกจ้าง
โครงการ สทอภ. 
-บุคคลภายนอก 

เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง/
ลูกจ้างโครงการ ที่
ได้รับการสรรหา 
สามารถปฏิบัติงาน
ให้กับ สทอภ. ตาม
ภารกิจหน้าที่หรือ
ภารกิจที่ได้รับการ
มอบหมายจาก
รัฐบาลและอ่ืนๆ 

สทอภ. มีคุณค่าที่
สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การลดความเหลื่อม
ล้ำ และตอบสนอง
นโยบายของรัฐได้ 

- ระเบียบบุคคล/
หลักเกณฑ์/แนวทาง
ที่เก่ียวข้อง 

การดำเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคล
ประกอบด้วยการสรรหา 

สามารถสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็น

บุคลากร สทอภ. 
ในทุกระดับ/
ผู้รับบริการ

เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง/
ลูกจ้างโครงการ ที่
ได้รับการสรรหา 
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- บุคลากร สทอภ. 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก  
- งบประมาณ 
- ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง  
 

บรรจุแต่งตั้ง การจัดทำ
ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
บุคคล ฯลฯ 

เจ้าหน้าที่/
ลูกจ้าง/ลูกจ้าง
โครงการได้
ตามความ
ต้องการของ
สำนัก/สถาบัน 
และมีระบบ
ฐานข้อมูล
บุคคลที่เป็น
ปัจจุบัน 

ภายนอก สามารถปฏิบัติงาน
ให้กับ สทอภ. ตาม
ภารกิจหน้าที่หรือ
ภารกิจที่ได้รับการ
มอบหมายจาก
รัฐบาลและอ่ืนๆ 

    



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงานพัฒนาองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคล  (64035)

ผลผลิต 1 พัฒนาองคกรและระบบการจัดการ
กิจกรรม 1. พัฒนาองคกร และระบบการจัดการ อมเรศ/ปญจวุฒิ

กิจกรรมยอย 1.1 : จางเหมาดําเนินโครงการ Recheck Mindset และพัฒนากรอบความคิดบุคลากร สทอภ. 250,000 บาท

กิจกรรมยอย 1.2 : การสนับสนุนการดําเนินงาน Recheck Mindset และพัฒนากรอบความคิดบุคลากร สทอภ.

กิจกรรมยอย 1.3 : การปรับโครงสราง (Structure) ภารกิจ (Mission) และการบริหารระบบงาน (Job Management) 
ภายหลังจากการปรับโครงสรางองคกร

กิจกรรมยอย 1.4 : การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA)

กิจกรรมยอย 1.5 : การพัฒนาและสงเสริมการใชงานระบบการจัดการความรูภายในองคกร

ผลผลิต 2 ผลผลิต : บุคลากรไดรับการพัฒนา เพื่อไปนําสู VBO

กิจกรรม 2.1 การพัฒนาบุคคลากร สุจิตา/กรรว/ีขนินพร

กิจกรรมยอย 2.1 : การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมยอย 2.2 : การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับภารกิจ สทอภ.  (Upskill/Reskill) 1,519,500 บาท

กิจกรรมยอย 2.3 : การดําเนินโครงการดานธรรมภิบาล การปองกันทุจริต ความโปรงใส และการสงเสริมคุณธรรม 100,000 บาท

กิจกรรมยอย 2.4 : การใหทุนการศึกษา/ทุนฝกอบรม 540,000 บาท

กิจกรรมยอย 2.5 :  การประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจําป ของเจาหนาท่ีและลูกจาง สทอภ.

กิจกรรมยอย 2.6 :  ชี้แจงเจาหนาที่ถึงกรอบการประเมิน และขอใหจัดทําตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน

ผลผลิต 3 : การประชุมคณะอนุกรรมการ

กิจกรรม 3 : การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ

กิจกรรมยอย 3.1 : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร/คณะอนุกรรมการ CSR/คณะอนุกรรมการประเมิน 1,170,000 บาท

กิจกรรมยอย 3.2  : คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ_แผนงานพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล (กิจกรรม:การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ)

30,000 บาท

ผลผลิต 4 : ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมบริหารบุคคล

กิจกรรมที่ 4.1 : การสรรหาและบรรจุบุคลคลเปนผูบริหาร เจาหนาที่ ลูกจาง สทอภ. และลูกจางโครงการ
วิลาสิน/ีธนันพร/

กรองทอง
กิจกรรมยอย 4.1 : การสรรหาและบรรจุบุคลคลเปนเจาหนาท่ี ลูกจาง สทอภ. และลูกจางโครงการ

กิจกรรมยอย 4.2 : การตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร สทอภ. 300,000 บาท

กิจกรรมยอย 4.3 : การจัดทําประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมูแกบุคลากร สทอภ. 827,000 บาท

กิจกรรมยอย 4.4 : การจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธกระทรวง อว. 45,083 บาท

กิจกรรมยอย 4.5 : การตอสัญญาเจาหนาที่ สทอภ. ที่ครบอายุสัญญาจาง

กิจกรรมยอย 4.6 : การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ

กิจกรรมยอย 4.7 : การจัดทําฐานขอมูลบุคลากร - ออกหนังสือรับรอง - บันทึกระบบวันลา

กิจกรรมยอย 4.8 : กิจกรรม Big Cleaning Day 54,917 บาท

ผลผลิต 5 :   ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมการประเมินบุคคลและคาตอบแทน

กิจกรรมที่ 5.1 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น สุกันยา, วิลาสินี

กิจกรรมยอย 5.1 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น

กิจกรรมยอย 5.2 :  การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย/กิจกรรมสานสัมพันธ (สงกรานตและปใหมและอื่นๆ) 700,000 บาท

แผนงานพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564 

ผูรับผิดชอบโครงการ
แผน/ผลการดําเนินงาน

วิลาสิน/ีสุจิตา/สุกันยา

งบประมาณ 
(บาท)



กิจกรรมยอย 5.3 : จัดทําเกณฑ/แนวทางการเลื่อนเงินเดือนประจําป

กิจกรรมยอย 5.4 : ประเมินผลการปฏิบัติงานของรอง ผสทอภ. / อสวภ.

กิจกรรมยอย 5.5 : ประเมินผลการปฎิบัติงานของ ผูอํานวยการ สทอภ.

กิจกรรมยอย 5.6 : การจัดจาง/ตอสัญญา ที่ปรึกษา สทอภ. 480,000 บาท

งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) 6,016,500 บาท

หมายเหตุ : คณะกรรมการ สทอภ. ไดอนุมัติแผนปฏิบัติราชการรายปของ สทอภ. ประจําปงบประมาณ 2564 ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 (มติ 63/103)
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6. การกำหนดคุณค่า (Value Proposition) 
 

กิจกรรม 
ภายใน ภายนอก 

คุณค่าท่ีเกิดขึ้น มูลค่า คุณค่าท่ีเกิดขึ้น มูลค่า 
งานพัฒนาองค์กรฯ 
1. ส่งเสรมิการทำงาน
ภายใน สทอภ. ใน
รูปแบบ SMART 
officeที่บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงกันและ
กันมากขึ้น 

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ให้สามารถ
เช่ือมโยงกันและกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นปจัจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดีข้ึน ความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองดีข้ึน เกิด
แรงผลักดันในการทำงานด้วยกลไก 3C’s 

ด้านเศรษฐกิจ : 
ด้านสังคม :  
ด้านสิ่งแวดล้อม : 
ด้านการจัดหา
รายได ้
ด้านอื่นๆ : 
 

เมื่อบุคลากรมีความรกัและความผูกพันย่อมมอง
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ของ สทอภ. และพร้อมที่
จะสร้างและยกระดับคุณค่าของตนเองให้
ตอบสนองต่อภารกจิขององค์กร ซึ่งจะทำให้
ภารกิจขององค์กรเกิดคุณค่าทีส่่งไปยงัหน่วยงาน
ภายนอก 

ด้านเศรษฐกิจ : 
ด้านสังคม :  
ด้านสิ่งแวดล้อม : 
ด้านการจัดหา
รายได ้
ด้านอื่นๆ : 

2. การพัฒนาและ
ส่งเสริม Employee 
Engagement 

บุคลากรเกิดความผูกพันและสร้าง 
commitment ให้กบัตัวเอง เพื่อนร่วมงาน 
และองค์กรซึง่จะทำใหเ้กิดการสร้าง value 
chain ของภารกิจที่มีความราบรื่นและ
สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในองค์กร 

ด้านเศรษฐกิจ : 
ด้านสังคม :  
ด้านสิ่งแวดล้อม : 
ด้านการจัดหา

รายได ้
ด้านอื่นๆ : 

การสร้างและยกระดับ Engagement ใหก้ับ
บุคลากร สทอภ. จะทำใหบุ้คลากรสร้างและส่ง
คุณค่าของตนเองสู่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะ
ทำให้งานของ สทอภ. เกิดคุณค่าและประโยชน์
กับประเทศชาติ 

ด้านเศรษฐกิจ : 
ด้านสังคม :  
ด้านสิ่งแวดล้อม : 
ด้านการจัดหา
รายได ้
ด้านอื่นๆ : 

งานพัฒนาบุคลากร 
3. การพัฒนา

บุคลากรเพือ่
นำไปสู่ VBO 

 

บุคลากรได้รับการพฒันาความรู้ ความสามารถ
ตามแผนพัฒนาราย ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าใน
แต่ละบุคคลทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างคุณค่า/มูลค่าในการปฏิบัติงานได ้

ด้านเศรษฐกิจ : 
ด้านสังคม :  
ด้านสิ่งแวดล้อม : 
ด้านการจัดหา
รายได ้
ด้านอื่นๆ : 

สทอภ. สามารถสง่ผลงานที่มีคุณค่าด้านเศรษฐกจิ
และสงัคมต่อประเทศ 

ด้านเศรษฐกจิ : 
ด้านสังคม :  
ด้านสิ่งแวดล้อม : 
ด้านการจัดหา
รายได ้
ด้านอื่นๆ : 
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กิจกรรม 
ภายใน ภายนอก 

คุณค่าท่ีเกิดขึ้น มูลค่า คุณค่าท่ีเกิดขึ้น มูลค่า 
งานบริหารงานบุคคล 
4. การสรรหาและ

บรรจบุุคคลเป็น
เจ้าหน้าที่ลกูจ้างส
ทอภ. และลกูจ้าง
โครงการ 

1. สทอภ. มีอัตรากำลงัทีเ่หมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 

2. การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมผีู้ปฏิบัตงิานในหน่วยงานต่างๆ 
ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้าง  

 

ด้านเศรษฐกิจ : 
ด้านสังคม :  
ด้านสิ่งแวดล้อม : 
ด้านการจัดหา
รายได ้
ด้านอื่นๆ : 

สทอภ. สามารถดำเนินงานได้ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาล หรือ ได้รับการร้องขอจาก
หน่วยงานอื่น  

ด้านเศรษฐกิจ : 
ด้านสังคม :  
ด้านสิ่งแวดล้อม : 
ด้านการจัดหา
รายได ้
ด้านอื่นๆ : 

งานประเมินบุคคลและคา่ตอบแทน 
5. โครงการสง่เสรมิ
และประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. สทอภ. สามารถสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี
ให้กับบุคลากร สทอภ.  

ด้านเศรษฐกิจ : 
ด้านสังคม :  
ด้านสิ่งแวดล้อม : 
ด้านการจัดหา
รายได ้
ด้านอื่นๆ : 

บุคลากร สทอภ. มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการที่
จะขับเคลื่อนงานให้สำเรจ็ได้ตามเป้าหมาย 

ด้านเศรษฐกิจ : 
ด้านสังคม :  
ด้านสิ่งแวดล้อม : 
ด้านการจัดหา
รายได ้
ด้านอื่นๆ : 

 
 




