
การดําเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 และ 2 

(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) : สทอภ.



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล

ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563)

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) : สทอภ.



แผนงาน ผลงาน 

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1
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แผนงาน 21.90 %
ผลงาน 20.10 %

แผน งิน 31.09%  1,856,580.00 บาท 
ผลงาน 10.36%  618,433.83 บาท** 

หมาย หตุ : * ข้อ ูลผล าร บ  จ่า และผู  ันจา ฝ่า  าร ลงั   านั บร หาร ลาง ณ วันท ่ 31  ันวา  2563
** ผล าร บ  จ่า จร ง รว  ป็น ง น 618,433.83 บาท (ร้อ ละ 10.36) และผู  ัน รว  ป็น ง น 1,022,160.17 บาท (ร้อ ละ 13.76)

แผน งิน ผล งิน 

ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนงาน
(ร้อยละ)

ผลงาน
(ร้อยละ)

แผน งิน
(บาท/ร้อยละ)

ผลจ่ายจริง
(บาท/ร้อยละ)

ผูกพัน
(บาท/ร้อยละ)

ผลการด า นินงาน ป็นไปตามแผน แต่ผลการ บิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน
โครงการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่า  ัฒนาอง ์ รและทรั  า รบ ุ ล   านั บร หาร ลาง
( ุ ัน า อ นทร์ วาท) งบประ าณ 6,016,500 บาท

21.90 20.10 1,856,580.00 618,433.83
(ร้อ ละ10.36)

1,022,160.17
(ร้อ ละ 13.76)

กิจกรรมที่ล่าช้า :  
1) การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร สทอภ.  น่ืองจา โรง  าบาล
บ้านแ ้วไ ่ า ารถ ั้ง รื่องจ่า ให้ ับ  ทอภ. ได้ทันภา ใน ดือน ันวา  2563 จึง
ไ ่ า ารถ บ   ่าใช้จ่า ดัง ล่าวได้  าดว่าจะ า ารถ บ   ง น ่า รวจ ุขภา ได้แล้ว
  ร็จภา ใน ดือน  รา  2564
2) กิจกรรมสานสัมพันธ์และปีใหม่  นื่องจา  ารแ ร่ระบาดของ ชื้อไวร ัโ โรนา
2019  ทอภ. จึง ลื่อน ารจัด  จ รร ดัง ล่าว า นโ บา ของรัฐ



  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) 

 

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารงานบุคคล 
1.1 การสรรหาและบรรจุบุคลคล
เป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้าง
โครงการ 

ผลผลิตท่ี 1 : ความสำเร็จ
ของการดำเนินกิจกรรม
บริหารบุคคล 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
ดำเนินการสรรหาบุคลากร ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง และ ลูกจ้าง 
โครงการ 

1.2 การตรวจสุขภาพประจำปี
บุคลากร สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน :   ดำเนินการแล้วเสร็จ 
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปบีุคคลกร สทอภ. ระหว่างวันท่ี  
14-15 ธันวาคม 2563 ณ สทอภ. (ศูนย์ราชการ และศรรีาชา) ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 226 ราย  
ปัญหา-อุปสรรค : ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดังกล่าวได้
ภายในเดือนธันวาคม 2563 เนื่องจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้วจะส่ง
ใบขอเรียกเก็บเงินในเดือน มกราคม 2564 คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564 

1.3 การจัดทำประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุหมู่แก่บุคลากร 
สทอภ.   

ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2  
ครบกำหนดต่อสญัญาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564   

1.4 การจัดกิจกรรมกีฬา     
สานสมัพันธ์กระทรวง อว.   

ผลการดำเนินงาน :  ล่าช้ากว่าแผน  
ปัญหา-อุปสรรค : อว. กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ในช่วง
เดือนธันวาคม เป็นประจำทุกปี  เนื่องด้วยสถานการณ์สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) อว. 
ได้แจ้งเลื่อนการจดักิจกรรมดังกลา่วออกไปก่อน หากสถานการณ์
คลี่คลายแล้ว ทาง อว. จะได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง 
แนวทางแก้ไข : อว. จะประสานแจ้งกำหนดการภายหลัง 

1.5 การต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ 
สทอภ. ท่ีครบอายุสัญญาจ้าง 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
ดำเนินการต่อสญัญาจ้างให้แก่เจ้าหน้าท่ี สทอภ. ซึ่งจะครบกำหนด
ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวม 20 ราย  

1.6 การเสนอขอเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์ 

ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ช่วงเดือน
มกราคม 2564  

1.7 การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร 
– การออกหนังสือรับรอง 
- การบันทึกระบบวันลา 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร จัดทำหนังสือรับรองการทำงาน และ
ตรวจสอบและบันทึกวันลาในระบบ รวมถึงอยู่ระหว่าศึกษาและ
พัฒนาระบบการลาออนไลน์อย่างเต็มรปูแบบ  

1.8 กิจกรรม Big Cleaning Day ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินบุคคลและค่าตอบแทน 
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และแต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

ผลผลิตท่ี 2 : ความสำเร็จ
ของการดำเนินกิจกรรมการ
ประเมินบุคคลและ
ค่าตอบแทน 
 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
สทอภ. ได้แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ดำรงตำแหน่งที่สูงข้ึน รวม 2 ตำแหน่ง 
คือ ผอ.ธอ.2 และ ผอ.สบห. 

2.2 การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย 
/ กิจกรรมสานสมัพันธ์ ได้แก ่
กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสงกรานต์ 
และกจิกรรมอื่นๆ 

ผลการดำเนินงาน : ล่าช้ากว่าแผน 
สทอภ. ไดจ้ัดจ้างบริษัทเพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมปีใหม่
เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการระบาดระรอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) จึงเห็นควรเลื่อนการจัดกิจกรรมข้างต้นตาม

เอกสารแนบ X.X.2 



  

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
 นโยบายของรัฐบาล  

แนวทางแก้ไข : หากสถานการณค์ลี่คลายจะได้กำหนดจัดกจิกรรม
ดังกล่าวในโอกาสต่อไป  

2.3 จัดทำเกณฑ์/แนวทางการ
เลื่อนเงินเดือนประจำป ี

 ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 
  

2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
รอง ผสทอภ. / อสวภ.  

 ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 

2.5 ประเมินผลการปฎิบัติงานของ 
ผสทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
- อยู่ระหว่างการประเมินผลครั้งท่ี 1 รอบ 4 เดือน 

2.6 การจัดจ้าง/ต่อสัญญา 
ที่ปรึกษา สทอภ. 

 ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
สทอภ. จัดจ้างท่ีปรึกษา สทอภ. รวม 4 ราย ดังน้ี 
- นางเปรมจิตต์ ปัทมจิตร ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านบรหิารงานบุคคล 
- นายทรงศัก สายเช้ือ ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านยุทธศาสตร์ 
ความร่วมมือต่างประเทศ 
- น.ส.นารี ตณัฑเสถียร ท่ีปรึกษา สทอภ. ด้านสัญญาและกฎหมาย  
- นางเยาวลักษณ์ จำปรีัตน์ ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านยุทธศาสตร์และ
การบริหารงบประมาณ 

กิจกรรมที่  3  การพัฒนาบุคลากร 
3.1 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ผลผลิตท่ี 3 :  

บุคลากรไดร้ับการพัฒนา 
เพื่อไปนำสู่ VBO 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
สทอภ. ไดร้วบรวมความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในปี 2564 
ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ตามความต้องการ 
สทอภ. และกลุ่มที่ 2 ตามความตอ้งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการให้เจ้าหน้าท่ีไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ในประเทศและต่างประเทศเห็นขอบแผนดังกล่าว และอยู่ระหว่าง
การเสนอ ผสทอภ. พิจารณาต่อไป 

3.2 กิจกรรมการให้ทุนการศึกษา /
ทุนฝึกอบรม 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
1) ทุนฝึกอบรม : สทอภ. ได้ให้ทุนฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 20 จำนวน 1 ราย 
2) ทุนการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
2.1 การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา สทอภ. รวม 1 ราย 
2.2 เจ้าหน้าท่ี สทอภ. ซึ่งไดร้ับอนมุัติให้ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล 
รายงานตัวกลบัเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย 
2.3 สำนักงาน ก.พ. ประกาศผู้มสีทิธิรับทุนรัฐบาล ก.พ. ทุนรัฐบาล
ด้าน วท. และทุนรัฐบาลเพื่อ EECI ซึ่งในปี 2563 มีบุคคลทั่วไปรับ
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของ สทอภ. รวม 6 ราย ซึ่งอยูร่ะหว่าง
ทำสัญญารับทุนรัฐบาล 
2.4 เจ้าหน้าท่ี สทอภ. ขอเปลี่ยนแปลงประเทศศึกษา รวม 2 ราย 
2.5 จัดทำคำขอรับการจดัสรรทุนรัฐบาลด้าน วท. และทุนรัฐบาล
เพื่อ EECI (ทุนบุคคลทั่วไป) รวม 3 ทุน  

3.3 การประเมินผลปฏิบัติงานเพ่ือ 
เลื่อนเงินเดือนประจำปี 
ของเจ้าหน้าที่ และลกูจ้าง สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
สทอภ. อยู่ระหว่างศึกษาและปรับปรุง กรอบการประเมิน 
ผลการปฎิบตัิงานตามมติคณะอนกุรรมการพัฒนาองค์กรและ 
บริหารงานบุคคล  



  

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
3.4 การชี้แจงเจ้าหน้าที่ถึง 
กรอบการประเมินและขอให้จัดทำ 
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน 

 ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนนิการในไตรมาสที่ 2 
 

3.5 การพัฒนาบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สทอภ.  
(Upskill/Reskill) 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการตามแผน 
ไตรมาสที่ 1 จำนวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา รวม 126 ราย  จาก 
20 หลักสูตร (Inhouse Training 3 หลักสูตร Public Training 17 
หลักสตูร) คิดเป็นร้อยละ 50 

3.6 การดำเนินโครงการด้าน 
ธรรมภิบาล การป้องกันทุจริต 
ความโปร่งใสและการส่งเสริม 
คุณธรรม 

ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 

กิจกรรมที่ 4  การประชุมคณะอนุกรรมการ 
4.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กรและบรหิารงานบุคคล 
คณะอนุกรรมการ CG & CSR และ
คณะอนุกรรมการประเมิน ผสทอภ. 

ผลผลิตท่ี 4 :  
การประชุมคณะอนกุรรม 
การ 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการตามแผน 
1.คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบรหิารงานบุคคล รวม 1 ครั้ง  
2. คณะอนุกรรมการ CG & CSR รวม 3 ครั้ง  
3 จัดประชุมอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ผสทอภ. รวม  1 คร้ัง  

4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ  ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาองค์กรและระบบการจัดการ 
5.1 จ้างเหมาดำเนินโครงการ 
Recheck Mindset และพัฒนา 
กรอบความคิดบุคลากร สทอภ. 

ผลผลิตท่ี 5 : 
พัฒนาองค์กรและระบบกา
รจัดการ 
 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการตามแผน 
ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตามเอกสารที่ สบห.1360/2563 ลว.10 
พฤศจิกายน 2563) 

5.2 การสนับสนนุการดำเนินงาน 
Recheck Mindset และพัฒนา 
กรอบความคิดบุคลากร สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
- ดำเนินการรวบรวมข้อมลูกิจกรรม (Primary-Information 
Activities)  และวิเคราะห์วิธีการพัฒนากรอบแนวคิดให้สอดคล้อง
กับงานเดิมของ สทอภ. 
 - สัมภาษณเ์ชิงลึก (Indept-Interview) ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ 
เพื่อรับถ่ายทอดนโยบาย และเป้าหมายของการพัฒนากรอบแนวคดิ 

5.3 การปรับโครงสร้าง 
(Structure) ภารกจิ (Mission) 
และการบริหารระบบงานฃ 
(Job Management) 
ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง 
องค์กร 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการตามแผน 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง สทอภ. ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานด้านอวกาศของประเทศ โดย
คาดว่าจะเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรฯ ในการประชุม
เดือนกุมภาพันธ ์2564 

5.4 การประเมินสถานะของ 
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ 
ราชการ 4.0 (PMQA) 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการตามแผน 
ฝพท./สบห.  ไดเ้ตรยีมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรยีมความ
พร้อมการประเมินสถานะของหนว่ยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA)  (ตามบันทึก สบห. 1570/63 ลงวันท่ี 28 
ธ.ค. 63) 

5.5 การพัฒนาและส่งเสริม 
การใช้งานระบบการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินงานตามแผน 
อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบใหส้ามารถเข้าถึงและใช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และจดัเตรียมการจดักิจกรรมส่งเสรมิการใช้ระบบ
การจัดการความรู ้

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล

ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

(ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564)

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) : สทอภ.
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แผ    ผล    

แผ    /ผลก   ฏ บั     ภ ยใ ้โค  ก  พัฒ    ค ก และบ  ห  ท ัพย ก บุคคล
  ะจ   ี บ  ะม ณ พ.ศ. 2564 ไ  ม สที่ 2

แผ    46.08 %
ผล      46.20 %

แผ     55.06%  3,383,880.00 บ ท 
ผล    33.78%  2,075,783 บ ท* 

หม ย ห ุ : ผล าร บ  จ่า และผู  ันจา ข้อ ูลจา ฝ่า  าร ลัง ณ วันท ่ 31   นา   2564 
*ผล าร บ  จ่า จร งรว  ป็น ง น 2,075,783 บาท (ร้อ ละ 33 78) และผู  ันรว  ป็น ง น 707,308 บาท (ร้อ ล 11 51)  

แผ     ผล     

ชื่ โค  ก  
ผู้ ับผ ดช บ/ บ  ะม ณ

แผ    
( ้ ยละ)

ผล   
( ้ ยละ)

แผ     
(บ ท/ ้ ยละ)

ผลจ่ ยจ   
(บ ท/ ้ ยละ)

ผูกพั 
(บ ท/ ้ ยละ)

ผลก  ด           ็ ไ   มแผ แ ่ผลก   บ กจ่ ยล่ ช้ กว่ แผ 
โค  ก  พัฒ    ค ก และบ  ห  ท ัพย ก บุคคล
ฝ่า  ัฒนาอง ์ รและทรั  า รบุ  ล
  านั บร หาร ลาง ( ุ ัน า อ นทร์ วาท) 
งบประ าณ 6,145,700 บาท

46.08 46.20 3,383,880.00 2,075,783
(ร้อ ละ33.78)

707,308
(ร้อ ละ 11.51)

ก จก  มที่ล่ ช้ :  
  จ รร   ฬา าน ั  ัน ์ ระทรวง อว  และ  จ รร  าน ั  ัน ์และปีให ่ 
 นื่องจา  ารแ ร่ระบาดของ ชื้อไวรั โ โรนา 2019  ทอภ  จึงไ ่ า ารถจัด
  จ รร ดัง ล่าวได้ ทั้งน ้ อ ู่ระหว่างด า น น ารทบทวนแผนปฏ บั  ราช ารรา ปี
ของ  ทอภ  ประจ าปีงบประ าณ   ศ 2564 



  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564) 

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารงานบุคคล 
1.1 การสรรหาและบรรจุบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และลูกจ้าง
โครงการ 

ผลผลิตท่ี 1 : ความสำเร็จ
ของการดำเนินกิจกรรม
บริหารบุคคล 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
ดำเนินการสรรหาบุคลากร สทอภ. ที่สอดคล้องกับภารกิจและ
โครงสร้างอัตรากำลัง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง สทอภ. และลูกจ้าง
โครงการ 

1.2 การตรวจสุขภาพประจำปี
บุคลากร สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปขีองบุคลากร สทอภ. ระหว่างวันท่ี 
14-15 ธันวาคม 2563 ณ สทอภ. (ศูนย์ราชการ และศรรีาชา) ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกลา่ว รวมทั้งสิ้น 226 ราย 

1.3 การจัดทำประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุหมู่แก่บุคลากร 
สทอภ.   

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน  
สทอภ. ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุหมู่ให้แก่บุคลกร สทอภ. แล้ว 
สำหรับการจัดทำประกันชีวิตกำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 3  

1.4 การจัดกิจกรรมกีฬา     
สานสมัพันธ์กระทรวง อว.   

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน  
ปัญหา-อุปสรรค : โดยปกติทุกปี อว. จะจัดงานในช่วงเดือน
ธันวาคม  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาดในช่วงเดือน
ธันวาคม 2564 กรุงเทพมหานครขอให้หน่วยงานภาครัฐงดจดั
กิจกรรม  สป.อว. จึงดำเนินการตามนโยบายขา้งต้น  

1.5 การต่อสัญญาเจ้าหน้าที่ 
สทอภ. ท่ีครบอายุสัญญาจ้าง 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน  
- ดำเนินการต่อสัญญาจ้างให้แก่เจา้หน้าท่ี สทอภ. ซึ่งจะครบ
กำหนดในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 จำนวน 35 ราย  
- สำหรับเจา้หน้าท่ีซึ่งจะครบกำหนดในช่วงเดือนกรกฎาคม - 
กันยายน อยู่ระหว่างแจ้งเวยีนให้จดัทำผลงาน โดยกำหนดประชุม
พิจารณาต่อสญัญาในเดือน เม.ย. 64 

1.6 การเสนอขอเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์ 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
สทอภ. ได้พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีทีม่ีคุณสมบัติขอเข้ารับ
พระราชทานเครื่องราชย์ รวม 7 ราย และได้มหีนังสือประสานแจ้ง
รายชื่อให้แก ่สป.อว. เพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

1.7 การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร 
– การออกหนังสือรับรอง 
- การบันทึกระบบวันลา 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร จัดทำหนังสือรับรองการทำงาน และ
ตรวจสอบและบันทึกวันลาในระบบ รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร สทอภ.  

1.8 กิจกรรม Big Cleaning Day ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จ 
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2563  
ผู้เข้าร่วม จำนวน 317 คน ณ สทอภ. (ศูนย์ราชการ) 2. สทอภ. 
(บางเขน) 3. สทอภ. (ศรีราชา) 

กิจกรรมที่ 2 การประเมินบุคคลและค่าตอบแทน 
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และแต่งต้ังบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

ผลผลิตท่ี 2 : ความสำเร็จ
ของการดำเนินกิจกรรมการ
ประเมินบุคคลและ
ค่าตอบแทน 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
สทอภ. ได้แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ดำรงตำแหน่งที่สูงข้ึน รวม 6 ตำแหน่ง 
ได้แก่ ระดับชำนาญการ 3 ตำแหน่ง, ระดับหัวหน้าฝ่าย 1 ตำแหน่ง, 
ระดับผอ.สำนัก 1 ตำแหน่ง และระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง  

เอกสารแนบ X.X.2  



  

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
2.2 การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย 
/ กิจกรรมสานสมัพันธ์ ได้แก ่
กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสงกรานต์ 
และกจิกรรมอื่นๆ 
 

 ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน 
- การจัดกิจกรรมสานสมัพันธ์ปีใหม่ เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 
2564 เกิดการระบาดระรอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควดิ-19 สทอภ. จึง
เลื่อนจัดกิจกรรมข้างต้น 
- กิจกรรมสงกรานต์ กำหนดจัดในวันท่ี 8 เมษายน 2564 ท้ังนี้ อยู่
ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยขอความร่วมมือให้แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย และจัดงานลักษณะใน New Normal 

2.3 จัดทำเกณฑ์/แนวทางการ
เลื่อนเงินเดือนประจำป ี

 ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 
 

2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
รอง ผสทอภ. / อสวภ.  

 ผลการดำเนินงาน : กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 

2.5 ประเมินผลการปฎิบัติงานของ 
ผสทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
 

2.6 การจัดจ้าง/ต่อสัญญา 
ที่ปรึกษา สทอภ. 

 ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
ปี 2564 สทอภ. จัดจ้างที่ปรึกษา สทอภ. รวม 5 ราย ดังนี ้
1. นางเปรมจิตต์  ปัทมจิตร ท่ีปรกึษาด้านบริหารงานบุคคล  
2. นายทรงศัก  สายเช้ือ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ต่างประเทศ  
3. น.ส.นารี  ตณัฑเสถียร ท่ีปรึกษาด้านสญัญาและกฎหมาย  
4. นางเยาวลักษณ์ จำปรีัตน์ ที่ปรกึษาด้านยุทธศาสตร์และการ
บริหารงบประมาณ 
5. นางแน่งน้อย เวทยพงษ ์ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านการขับเคลื่อน
และสร้างคณุค่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ  
6. ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ ์ที่ปรึกษา สทอภ. ด้านการขับเคลื่อนการ
พัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

กิจกรรมที่  3  การพัฒนาบุคลากร 
3.1 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ผลผลิตท่ี 3 :  

บุคลากรไดร้ับการพัฒนา 
เพื่อไปนำสู่ VBO 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2564 สทอภ. ได้อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี 2564 แล้ว โดยที่การพฒันาบุคลากรในปีน้ีแบ่งได้ 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุม่ที่ 1 ตามความต้องการของ สทอภ. และกลุม่ที่ 2 ตาม
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

3.2 กิจกรรมการให้ทุนการศึกษา /
ทุนฝึกอบรม 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
1.ทุนฝึกอบรม : สทอภ. ไดส้นับสนุนทุนฝึกอบรมแก่เจา้หน้าท่ีเพื่อ
ศึกษาหลักสตูร ปรม. รุ่นที่ 20 จำนวน 1 ราย  
2 ทุนการศึกษา รายละเอียดดังนี้  
2.1 การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา  
2.2 เจ้าหน้าท่ี สทอภ. และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับอนมุัติให้ศึกษาด้วย
ทุนรัฐบาล รายงานตัวกลับเข้าปฏบิัติงาน รวม 2 ราย 
2.3 จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลด้าน วท. (ทุนบุคคลทั่วไป) รวม 6 ราย 
2.4 จัดทำคำขอรับการจดัสรรทุนรัฐบาล ก.พ. และทุนรัฐบาลด้าน 
วท. (ประเภททุนบุคคลทั่วไปและทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)  
2.5 ขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดบัปริญญาโทด้วยทุน สทอภ. 1 ราย 



  

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
3.3 การประเมินผลปฏิบัติงานเพ่ือ 
เลื่อนเงินเดือนประจำปี 
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
สทอภ. อยู่ระหว่างศึกษาและปรับปรุง กรอบการประเมิน 
ผลการปฎิบตัิงานตามมติคณะอนกุรรมการพัฒนาองค์กรและ 
บริหารงานบุคคล  

3.4 การชี้แจงเจ้าหน้าที่ถึง 
กรอบการประเมินและขอให้จัดทำ 
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน 

 
 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
อยู่ระหว่างดำเนินการจดัทำกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

3.5 การพัฒนาบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สทอภ.  
(Upskill/Reskill) 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
1. ไตรมาสที่ 1 จำนวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนารวม 126 ราย  
จาก In house Training 4 หลักสูตร และ Public Training 10 
หลักสตูร   
2. ไตรมาสที่ 2 จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาแล้ว 126 ราย  
และเข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ 62 ราย (รวมจำนวนผู้เข้ารับการ
พัฒนา จำนวน 188 ราย) จาก In house Training 8 หลักสูตร 
และ Public Training 17 หลักสตูร  

3.6 การดำเนินโครงการด้าน 
ธรรมภิบาล การป้องกันทุจริต 
ความโปร่งใสและการส่งเสริม 
คุณธรรม 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
- สทอภ. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง การวางระบบการประเมิน
ความเสีย่งต่อการทุจริตประพฤติมชิอบในองค์กร   
-จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในวันศุกร์ที ่12 มีนาคม 2564  
- จัดกิจกรรมการประเจตจำนงค์ ในการต่อต้านการทุจรติ วันที่ 17 
มีนาคม 2564                   

กิจกรรมที่ 4  การประชุมคณะอนุกรรมการ 
4.1 การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กรและบริหารงาน
บุคคล คณะอนุกรรมการ CG & 
CSR และคณะอนุกรรมการ
ประเมิน ผสทอภ. 

ผลผลิตท่ี 4 :  
การประชุมคณะอนกุรรม 
การ 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการตามแผน 
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกบัดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 6 ครัง้ ในเดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64 
- จัดประชุมอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ผสทอภ. 
จำนวน  1 ครั้ง ในเดือน ต.ค. 63 
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล 
จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 / 21 มกราคม 2564 / 
16 กุมภาพันธ์ 2564  

4.2 ค่าเบ้ียเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ  ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการตามแผน 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาองค์กรและระบบการจัดการ 
5.1 จ้างเหมาดำเนินโครงการ 
Recheck Mindset และพัฒนา 
กรอบความคิดบุคลากร สทอภ. 

ผลผลิตท่ี 5 : 
พัฒนาองค์กรและระบบกา
รจัดการ 
 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการตามแผน 
จัดทำ TOR และเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

5.2 การสนับสนนุการดำเนินงาน 
Recheck Mindset และพัฒนา 
กรอบความคิดบุคลากร สทอภ. 
 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 



  

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปัญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
5.3 การปรับโครงสร้าง 
(Structure) ภารกจิ (Mission) 
และการบริหารระบบงาน 
(Job Management) 
ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง 
องค์กร 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการตามแผน 
นำเสนอร่างโครงสร้างต่อคณะอนกุรรมการพัฒนาองค์กรฯ ครั้งท่ี 
2/2564 วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้ สทอภ. 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์ที่เสนอให้ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน และให้
พิจารราหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนงานว่ามีความเป็นงาน
ประจำและ/หรืองานบริการมากนอ้ยเพียงใด รวมถึงการจดัทำ
ฐานข้อมูลบุคลากรทั้งองค์กร เพื่อนำมาประกอบการตดัสินใจในการ
จัดสรรคนและอัตรากำลังท่ีเหมาะสมกับภารกิจ โดยที่ประชุมเสนอ
ให้จัด worksahop สำหรับการปรบัโครงสร้างโดยเฉพาะ 
- ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การจัดทำโครงสร้าง สทอภ. เมื่อ
วันท่ี 18 มีนาคม 2564 โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการ
สัมมนามาปรับปรุงแก้ไข และจะเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนา
องค์กรฯ ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ต่อไป  

5.4 การประเมินสถานะของ 
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ 
ราชการ 4.0 (PMQA) 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการตามแผน 
รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์เนื้อหาและเปรียบเทียบกับข้อเสนอแนะผล
การดำเนินงานปี 2562 ที่ กพร. ให้ความเห็น และเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา 

5.5 การพัฒนาและส่งเสริม 
การใช้งานระบบการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการตามแผน 
อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบใหส้ามารถเข้าถึงและใช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  และจดัเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการใช้ระบบ
การจัดการความรู ้

 



สรุปผลการพัฒนาบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564) 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) : สทอภ.



ลําดับ ชื่อผูเขารับการฝกอบรม อบรมครั้งท่ี ตําแหนง ฝาย สํานัก ชื่อหลักสูตร วันท่ีอบรม / รวมจํานวนวัน ชั่วโมง งบประมาณ อบรมภายใน อบรมภายนอก 
เดือนตุลาคม 2563

1 นางม่ิงขวัญ   กันธา 1 หน.ฝมส./สปภ. ฝมส. สปภ. ผูนํา-นําการเปล่ียนเปลี่ยงแปลง รุงที่ 11 จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพ 31 ต.ค. - 29 พ.ย. 63 (เฉพาะเสารและอาทิตย) รวม10 วัน 80 30,000 /

2 น.ส.วรินทรทร เกียรติกรทวียศ  เอวานส 1 วิศวกรชํานาญการ  สวภ. Introduction to Satellite Power System (Online) 12-15 ตุลาคม 2563 3 วัน x 8 ชม. = 24ชม. ฟรี /

1 หลักสูตร ปรม. รุนที่ 20 30 ตุลาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 รวม 114 วัน 469 ชั่วโมง 254,000 /

2 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
3 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /
1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
2 อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
3 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /
1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
2 อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
3 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

8 นางสาวรัสวดี ชัยยะ 1 นักภูมิสารสนเทศ AIP การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

9 นางสาวรุงอรุณ พุฒนันธ 1 ลูกจางโครงการ AIP การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

11 นายอมเรศ กบิ่นบัวแกว 1 หัวหนางานพัฒนาองคกรฯ สบห. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

13 นายชาคริต ประสงคสุข 1 หน.ฝยผ. สยศ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

14 นางสาวรักษิณา เล็กธนู 1 หน.ฝกต. สยศ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /
1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

นางสาวมยุรา ซังแกว การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

18 นางสาวแพรวพร กิตติรุงเรือง 1 นักยุทธศาสตร สยศ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

19 นายบัณฑิตรัฐ เรควัฒน 1 นักยุทธศาสตร สยศ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง /

21 นางสาวชุติพันธุ อิทธิพิสิฐ 1 นักภูมิสารสนเทศ สปภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

22 นางสาวณัฏฐา อันพาพรม 1 นักภูมิสารสนเทศ สปภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

23 นายนรเชษฐ อัจจิมา 1 นักภูมิสารสนเทศ สปภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

24 นางสาวประภาพร ภาชีรัตน 1 นักภูมิสารสนเทศ สปภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

25 นางสาวปยวรรณ จารุภุมมิก 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ สปภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

26 นายฤกษชัย นธีนาม 1 นักภูมิสารสนเทศ สปภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

27 นางธัญวรัตม อนันต 1 หน.ฝผภ. สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

28 นายวีระวิทธ คํานวน 1 หน.ฝผด. สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

29 นางกัลยาณี เพ็งแจม 1 หน.งบท. สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

30 นางธีรกานต ชัยคงทอง 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

31 นางสาวบุษกร ศรัทธา 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

32 นางสาวปูริตา จิตจง 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

33 นายภาสภัค สารถิน 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

34 นายรัฐวัชร วสุหิรัณยฤทธิ์ 1 วิศวกร สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

2 อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

36 นายอภิเดช จินดาอุดมศักดิ์ 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564) ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

นางศิริลักษณ พฤกษปติกุล
20

35
นางสาวสุวลักษณ นาคยา นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ

สผภ.

ผอ.สปภ.
สปภ.

หน.ฝตป.

นักสื่อสารองคกร
สยศ.

นักสื่อสารองคกร
สยศ.

10
นายวทัญู สุขเสง่ียม นักวิจัย

THEOS-2

นางวรณัฐ ถิระวัฒน
สยศ.

นักยุทธศาสตร
สยศ.

12

15
นายจักรี พรหมบริสุทธิ์

16
นายพศพงศ ธรรมาภิรัชต

17

นายกวิน กิ้มยก 1 นักพัฒนาธุรกิจ
AIP

4

5

นายชลธิป เนินคีรี

6
นายดิชพงษ ภูมิเกียรติศักดิ์ 1

7

หน.ฝพพ.

นักพัฒนาธุรกิจชํานาญการพิเศษ

AIP

นักพัฒนานวัตกรรมชํานาญการ
AIP

3

น.ส.ระวีวรรณ นุชประมูล ผอ.สยศ.

 สยศ.

นางสาวณัทพร ภูจํานงค

AIP



1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
2 อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

3 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /
1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /
3 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630
1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

2

1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

42 นายคณาภูมิ บุตรไชยเจริญ 1 นักพัฒนานวัตกรรม สวภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

43 นางสาวเครือวัลย จําปาเงิน 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ สวภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

44 นายธนะพัฒน ธนรัฐเกียรติกุล 1 วิศวกร สวภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /
1 การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

47 นางสาวรุงนภา แกวทองราช 1 นักวิจัย สวภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

48 นายชินทัตต เขียวแกว 1 นักพัฒนานวัตกรรมชํานาญการ/  ผช.หน.ฝบอ. สอร. (3C) การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

49 นายกฤษติกร เจริญผล 1 วิศวกร สอร. (3C) การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

50 นางสาวศิริพักตร เสมียนคิด 1 รก.หน.ฝสร/ผจก.SI สอร. (3C) การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

51 นางสาวอโณทัย นิ่มนอย 1 นักพัฒนานวัตกรรม สอร. (3C) การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
1

การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
2

อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

53 น.ส.นรีอร  พุทธวรรณ 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

54 น.ส.ภัทรีพรรณ มีลา 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

55 น.ส.กนกวรรณ  บุดดีจัน 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

56 นางสาวนภสร จงจิตตานนท 1 นักยุทธศาสตร ฝกต. สยศ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

57 นายวรวิทย อัคนิพัชร 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ ฝผด. สผภ. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

58 นายประมินทร พิชิตการคา 1 วิศวกร กภด. การอบรม “การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ” วันที่ 16 ตุลาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

59 น.ส.ดลพร พิมพิชัย 1 นักเทคโนโลยีสารสนเทศชํานาญการ ฝคภ. สผภ. การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy & Security Summit 2020  (จายกอน 12 พ.ย.63 ไดราคา 2 คน = 7900 บาท วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 16 ชม. (8 ชม.x2วัน) 3950 /

60
นายภัทราวุฒิ ภูทอง 1 นักเทคโนโลยีสารสนเทศชํานาญการ

ฝคภ. สผภ.
การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ  Privacy & Security Summit 2020 
(จายกอน 12 พ.ย.63 ไดราคา 2 คน = 7900 บาท (คนละ 3950)

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 16 ชม. (8 ชม.x2วัน) 3950 /

เดือนพฤศจิกายน 2563

1 การอบรมโครงการพัฒนาบุคลกรองคการมหาชนรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  หลักสูตร "มิติใหมองคการมหาชนในยุค 24-26 พฤศจิกายน 2563  24 ชม.(3วันx8ชม.) 15,000 /
2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /
1 การอบรมโครงการพัฒนาบุคลกรองคการมหาชนรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก  หลักสูตร "มิติใหมองคการมหาชนในยุค 24-26 พฤศจิกายน 2563  24 ชม.(3วันx8ชม.) 15,000 /
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

63 นายรุงโรจน     สุทธิการ 1 พนักงานสนับสนุน ฝพย. สอร หลักสูตร" หลักเกณฑราคางานกอสรางของราชการและคา K " 23-25 พ.ย. 2563  24 ชม.(3วันx8ชม.) 4000 /

64 นายนภัทร      รักพินิจ 1 พนักงานเทคนิค ฝพย. สอร หลักสูตร" หลักเกณฑราคางานกอสรางของราชการและคา K " 23-25 พ.ย. 2563  24 ชม.(3วันx8ชม.) 4000 /
1 หลักสูตร team Building for the MHESI PR Netwoking 6-7 พ.ย. 2563 16 ชม. (2วัน x 8 ชม.) ฟรี /
2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

66 นางสาวณัฏฐกานต  ศิริรัตน 1 นักสื่อสารองคกร ฝภป. สยศ. หลักสูตร team Building for the MHESI PR Netwoking 6-7 พ.ย. 2563 16 ชม. (2วัน x 8 ชม.) ฟรี /

67 นายณราษิณพงษ  อกนิษฐกุล 1 นิติกรชํานาญการพิเศษ ฝกส. ฝกส. หลักสูตร โครงการสัมมา เรื่องการจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐและการบันทึกขอมมูลในระบบ 19-20 ธ.ค. 2563 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  3900 /

68 นางสาวธัญญธิยา พิชชาชัยอนันต 1 นักจัดการงานทัวไป งบท. สพอ. หลักสูตร โครงการสัมมา เรื่องการจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐและการบันทึกขอมมูลในระบบ 19-20 ธ.ค. 2563 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  3900 /

69 นางสาวพิมพรัชพร  จันทรินทร 1 หัน.งานอาคารฯ ฝพย. สอร หลักสูตร โครงการสัมมา เรื่องการจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐและการบันทึกขอมมูลในระบบ 19-20 ธ.ค. 2563 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  3900 /

70 นางสาวสกลวรรณ   ศรีสุวรรณ 1 นักพัสดุ ฝพย. สอร หลักสูตร โครงการสัมมา เรื่องการจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐและการบันทึกขอมมูลในระบบ 19-20 ธ.ค. 2563 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  3900 /

71 นายปกรณ  อาภาพันธุ 1 ผสทอภ. หลักสูตร WiNS (จ.สุราษฎรธานี) 27-29 พ.ย. 63  24 ชม.(3วันx8ชม.) /
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /
2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

หลักสูตร Business English 2ธ.ค.63-3ก.พ.64 (อังคาร/พุธ/พฤหัส เวลา 15.00-17.00น.) 26วันๆละ2ชั่วโมง=52ชม. /
1 หลักสูตร Business English วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

นักการตลาด

นักการตลาด

73
นางจีรนัย อินทรมณี 1

กพล.

นางสาวแสงระวี วงษกาไชย

นักบริการวิชาการ
สวภ.

46
นางสาวปยปาณ คาสุวรรณ

สวภ.

ฝภป. สยศ.

72
นางสาวจุฑามาศ  ปาน กลิ่น นัก ภูม ิสารสนเทศ 

CEO Team

นางสาวอรพรรณ เฉลิมศิลป

สผภ.

รก.หน.ฝบภ.

นางสาวลักขิกา  เที่ยงพรอม นักสื่อสารองคกร 

61

62
นางสาววิลาสินี   พันธสิน หัวหนางาน(บริหารบุคคล)

ฝพท. สบห.

65

40
นางสาวฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร

รก.หน.ฝพท.
ฝพท.

52
น.ส.วิลาวัณย    พิพัฒนจิรัฐิติกาล       นักยุทธศาสตรชํานาญการ/ฝกต.

ฝกต. สยศ.

นางสาวสุกันยา   อินทรสวาท
สบห.

รก.หน.ฝถท.
สพอ.

41
นางสาวฐนิตา เสือปา หน.ฝพส.

สพอ.

วิศวกร

45
นางสาวธันยชนก คลองแคลว 1

นักภูมิสารสนเทศ

ผอ.สพอ.
สพอ.

สพอ.

37

38
นางสาวปราณปริยา วงคษา

39

นางสาวจันทิมา อัศวโชคชัย



2 หลักสูตร Business English 2ธ.ค.63-3ก.พ.64 (อังคาร/พุธ/พฤหัส เวลา 15.00-17.00น.) 26วันๆละ2ชั่วโมง=52ชม. /
3 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

4 หลักสตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

2 หลักสูตร Business English 2ธ.ค.63-3ก.พ.64 (อังคาร/พุธ/พฤหัส เวลา 15.00-17.00น.) 26วันๆละ2ชั่วโมง=52ชม. /

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /
2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /
2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

79 นางสาวณัฐนันท เนตรายน 1 หน.ฝลค. ฝลค. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

81 นายกมล ธูปสมุทร 1 นักตรวจสอบภายใน สตส. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

82 นางสาวโสภี ศรีประสิทธิ์ 1 นักตรวจสอบภายใน สตส. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

2 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

84 นายณัฐิวุฒิ ขําแข 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

85 นายสุรมงคล ศิริพล 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

86 นางสาวพิชญารัตน ปยะจันทร 1 นักยุทธศาสตร สยศ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

87 นางสาวศิริกาญจน ธัญพิมลโรจน 1 นักวิชาการเผยแพร สอร.3C การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

88 นางสาวบุษยมาศ เพชรทอง 1 นักพัฒนานวัตกรรม สอร.3C การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

89 นายประวิทย เฉิดโฉม 1 หน.ฝทส. สอร.3S การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

90 นายธนากร สงวนตระกูล 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการพิเศษ AIP การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง /

93 นางสาวอนุสรา มิตรกัลยา 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ สปภ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

1 สปภ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

2 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication)

95 นางสาวพิชญสุกานต เอี่ยมยัง 1 นักภูมิสารสนเทศ สปภ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

96 นางวราทิพย บัวแกว 1 นักภูมิสารสนเทศ ชํานาญการพิเศษ สปภ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

97 นางสาวอัชฌาพร ทับทิมไทย 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

98 นางธนิดา วงศสุทินวัฒนา 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

99 นางวารุณี จิโนบัว 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

100 นายสิทธิพร ชาญนําสิน 1 นักวิจัยชํานาญการ สวภ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (ครั้งที่ 3วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 6 ชั่วโมง (1วัน) ฟรี /

101 น.ส.มลิวรรณ  หลายบุญ 1 นักจัดการงนทั่วไป ฝพย. สอร. อบรมหลักสูตร การจัดทํา TOR ที่ดีและถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุงที่ วันที่ 20-21 ม.ีค. 2564 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  3900 /

102 นายสุรสิงห อิฐรักษา 1 นักพัสดุ ฝพอ. สบห. หลักสูตร โครงดารสัมมา เรื่องการจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐและการบันทึกขอมมูลในระบบ 19-20 ธันวาคม 2563 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  3910 /
1 หลักสูตร โครงดารสัมมา เรื่องการจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐและการบันทึกขอมมูลในระบบ 19-20 ธันวาคม 2564 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.) 3900 /
2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /
3 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

104 น.ส.พสุดาภร ฉายสุริยะ 1 พนักงานธุรการ งบท สปภ. หลักสูตร โครงการสัมมา เรื่องการจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐและการบันทึกขอมมูลในระบบ 19-20 ธ.ค. 2563 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  3900 /

105 นายภิญโญ ปกสันเทียะ 1 นักจัดการงานทั่วไป งบท สปภ. หลักสูตร โครงการสัมมา เรื่องการจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐและการบันทึกขอมมูลในระบบ 19-20 ธ.ค. 2563 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  3900 /

106 น.ส.วสพรรณ แซตั้น 1 นักพัฒนาธุรกิจ กพล. หลักสูตร Business English 2ธ.ค.63-3ก.พ.64 (อังคาร/พุธ/พฤหัส เวลา 15.00-17.00น.) 26วันๆละ2ชั่วโมง=52ชม. /

107 น.ส.อุดมลักษณ มั่นคง 1 นักภูมิสารสนเทศ กพล. หลักสูตร Business English 2ธ.ค.63-3ก.พ.64 (อังคาร/พุธ/พฤหัส เวลา 15.00-17.00น.) 26วันๆละ2ชั่วโมง=52ชม. /

108 นายชาคริส พิทักษรัตนกุล 1 นักภูมิสารสนเทศ ฝคภ. สผภ. หลักสูตร Business English 2ธ.ค.63-3ก.พ.64 (อังคาร/พุธ/พฤหัส เวลา 15.00-17.00น.) 26วันๆละ2ชั่วโมง=52ชม. /

109 น.ส.รมิดา คชะเทศ 1 นักจัดการงานทั่วไป งบท. กภด. หลักสูตร การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐและบันทึกขอมูลในระบบe-GPสําหรับนักพัสดุมือใหม19 - 20 ธันวาคม 63 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  3900 /
เดือนธันวาคม 2563

110 น.ส.ชิดชนก  แกวพานิชย 1 นักยุทธศาสตร ฝพท สบห. หลักสูตรฝกอบรม Data Analytics Bootcamp 20 ธ.ค. 63 - 21 ก.พ. 64 7 วัน (อบรมออนไลน) 19900 /
1 อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

112 นายธานี  คามเขต 1 นักวิชาการเผยแพร AIP อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

1 อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

94
นางสาวฐิตวดี สุวัจนานนท

103

น.ส.ศรีลักษณ   พัฒนานุรักษสกุล 

ฝบว. สวภ.

AIP

AIP

111
น.ส.วิภาณี  เนินคีรี นักการตลาดชํานาญการ

113
น.ส.พรพิมล  แกวพฤกษ นักพัฒนาธุรกิจ

นักภูมิสารสนเทศ

นักพัฒนาธุรกิจ

รก.หน.ฝคส.

นักจัดการงานทั่วไป

นักยุทธศาสตร

นักยุทธศาสตรชํานาญการ

78

80
นางสาวอรชร เนตรสืบสาย

1

83
นางสาวภัฏสราภรณ พงษอมาตย

นางสาวสินีภา บัวสรวง

นักบริการวิชาการ 

91

92

CEO Team

กภด.

กพล.

กพล.

ธอ.2

ฝลค.

สตส.

75
นางรัชนก ศรีผึ้ง

76
นางสุรัสวฎี อัคนิพัชร

77
นางสาววัจนี ศรีพวงผกาพันธุ

นางสาวชนินทรพร พจนจิราภรณ

นักตรวจสอบภายใน

นักยุทธศาสตร

ผอ.สปท./หน.กภด.นายบุญชุบ บุงทอง

74

ฝกส.

ฝกส. สบห.



2 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั้วโมง /
1 อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

2 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

116 น.ส.ณัฐธิญา  โคระวัตร 1 นักพัฒนาธุรกิจ AIP อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

117 น.ส.วนิตา   เขตตะ 1 วิศวกร AIP อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

118 นายวัชระ   เกษเดช 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ AIP อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

119 นายภานุ  เนื่องจํานงค 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ สปภ. อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

120 น.ส.วรนุช   จันทรสุริย 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ สปภ. อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

121 นายพีรภัทร อัครคุปต 1 นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ สยศ. อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /

122 น.ส.กนกวรรณ   กัณหะกิติ 1 นักภูมิสารสนเทศ สปภ. อบรมการจําลองปจจัยการผลิต- ผลผลิต (Input-Output Model) 1 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง ฟรี /
เดือนมกราคม 2564

123 นางสาวศิริกาญจน  ธัญพิมลโรจน  1 นักวิชาการเผยแพร SI คาลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 /2563 655,500 /

124 นางสาวธันยชนก คลองแคลว 1 นักวิชาการเผยแพร ฝบว. สวภ. คาธรรมเนียมการฝกอบรม (e-learning) หลักสูตร Customer-Centric Innovation : นวัตกรรมเพื่อการมุงเนนลูกคาและตลาด ตั้งแตเวลา 21 มกราคม 2564 2 ชั่วโมง 500 /
เดือนกุมภาพันธ 2564

125 นายเสกสรร จัตุรัส 1 วิศวกรชํานาญการ กปด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600
1 การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

127 นายอัฐราวุฒิ เดชผล 1 วิศวกรชํานาญการ กปด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

128 นายโกวิทย พุมกง 1 วิศวกร กปด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

129 นางสาวจารุณี ขุนจันทร 1 วิศวกรชํานาญการ กปด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

130 นายประกาศิต อุดมธนะธีระ 1 วิศวกร กปด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

131 นางสาวรพิรัตน ฤทธิ์รณศักดิ์ 1 วิศวกร กปด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

132 นางสาวพันทิพยภา บุญสมพงษ 1 วิศวกร กปด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

133 นายอาทิตย ศิริขันธ 1 นักเทคโนโลยีอวกาศ กปด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

134 นางสาวศิรินทรา อินทรถนอม 1 นักเทคโนโลยีอวกาศ กขด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

135 นายประวุฒิ ดิษาภิรมย 1 วิศวกร กขด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

136 นายประโยชน ปวงจักรทา 1 นักเทคโนโลยีอวกาศ กปด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

137 นางสาวณัฐกานต นิลโขง 1 นักเทคโนโลยีอวกาศ กขด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

138 นายนวัตกรณ ไกแกว 1 วิศวกรชํานาญการ กวป กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

139 นายทศพล ชินนิวัฒน 1 วิศวกรชํานาญการ กขด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

140 นายนรัตว ศรีสวัสดิ์พงษ 1 วิศวกร กวป กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

141 นายวิชญภาส ดรบัณฑิต 1 นักเทคโนโลยีอวกาศ กขด กภด การสนทนาภาษาอังกฤษ English Course Primay ก.พ. 64- เม.ย. 64 7600

142 นายพีร ชูศรี 1 รอง ผสทอภ. ฝบส. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

143 นายตติยะ ชื่นตระกูล 1 รอง ผสทอภ. ฝบส. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

144 นางกานดาศรี ลิมปาคม 1 รอง ผสทอภ. ฝบส. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

145 นายดํารงคฤทธิ์ เนียมหมวด 1 ป.รอง ผสทอภ. อสวภ. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

146 นางดวงรัตน ภัทรธัญญา 1 ผอ.สตส. สตส อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

147 นางพนิดา อุนคํา 1 ผอ.สบห. สบห. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

148 น.ส.ศิญาภัสร คันธกัลยาพงศ 1 นักตรวจสอบภายในชํานาญการ สตส. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

149 น.ส.กมลมาศ ทองแกว 1 หน.ฝตล. กพล. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

150 นายเชรษฐา  สุวรรณิน 1 หน.ฝกส./ผช.ผอ.สบห. ฝกส อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

151 น.ส.เกวลี ธนูทอง 1 นิติกร ฝกส. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

152 นายสุรศักดิ์ ศิริรัตน 1 รก.หน.ฝบส. ฝบส. สบห. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

153 นายบุญยะสิทธิ์  ขอบคุณ 1 วิศวกร สผภ. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

154 น.ส.สุรัสวดี ภูมิพานิช 1 นักภูมิสารสนเทศ สผภ. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) วันที่ 9-10 มีนาคม 2564  09.00 - 16.00 น. 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  /

155 นายเอกราช ปรีชาชน 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการพิเศษ สปภ. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /
1 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564   เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

2 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 16 ชัวโมง (2 วันx8ชม.)  /

157 นายณัฐวัฒน  หงสกาญจนกุล 1 ผช.ผอ.สอร. สอร. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

158 นายกิตติธัช ลาภเจริญวงศ 1 นักพัฒนานวัตกรรม สอร. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

159 น.ส.ชลธิชา จิตรไพบูลย 1 นักวิชาการเผยแพร สพอ อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

160 น.ส.ฐิติภา ญาณปญญา 1 นักจัดการงานทั่วไป ธอ.2 อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

161 นายสรทัศน  หลวงจอก 1 หน.ฝภป. สยศ. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

162 น.ส.อุปนันท เชาวนฤทธิ์ 1 หน.งบท. สยศ. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

กขด กภด

114
น.ส.ปานวาด  นิติกุล นักภูมิสารสนเทศ

115
น.ส.มุกริน   สวนขวัญ 1 นักภูมิสารสนเทศ

AIP

AIP

AIP 

113

สปภ.156
น.ส.ศศิประภา แถวถาทํา นักภูมิสารสนเทศ

126
วาที่ ร.ต. วรธันย วิชาคุณ วิศวกรชํานาญการ 



163 น.ส.สุกัญญา  บุญอิ่ม 1 นักยุทธศาสตร สยศ. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

164 นายภาคภูมิ เหลาตระกูล 1 นักสื่อสารองคกร สยศ. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

165 นายอมร เพ็ชรสวาง 1 นักสื่อสารองคกร สยศ. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

166 นางธนาภรณ เทพชุลีพรศิลป 1 นักจัดการงานทั่วไป สยศ. อบรมการจัดทํา CGCSR Action Plan ครั้งที่ 3 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 11.00 - 14.00 น. 3 ชั่วโมง 630 /

167 น.ส.ณัฐฎณภรรค จันทรแตงผล 1 นักจัดการงานทั่วไป ฝพย. สอร. หลักสูตร การจัดทํา TOR ที่ดีและถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 12-13 มิถุนายน 2564 16 ชั่วโมง /

168 น.ส.สุจิตา นุมสุวรรณ 1 นักยุทธศาสตร ฝพท สบห. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

169 น.ส.กรรวี รัตนะรังษี 1 นักทรัพยากรบุคคล ฝพท. สบห. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

170 น.ส.ธนัชพร  เพิ่มผล 1 นักทรัพยากรบุคคล ฝพท. สบห. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

171 น.ส.กรองทอง ชุมเสน 1 นักทรัพยากรบุคคล ฝพท. สบห. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

172 น.ส.จันทรเพ็ญ บุตรพรหม 1 นักการคลัง ฝกค. สบห. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

173 น.ส.พอฤทัย เทียนไทย 1 นักภูมิสารสนเทศ สปภ. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

174 นายนนทภพ เหลาจินดาพันธ 1 นักภูมิสารสนเทศ สปภ. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

175 นายธรรม ธรรมสวยดี 1 นักพัฒนานวัตกรรม สอร. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

1 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /
2 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /
1 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /
2 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills) 24-25 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

178 น.ส.สุพัชรา จงรักษ 1 หน.งานรายจาย ฝกค. สบห. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills) 24-25 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /
1 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /
2 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills) 24-25 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

180 นางวลัลญชยา สุจริตจันทร 1 นักการคลัง ฝกค. สบห. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills) 24-25 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

181 น.ส.รุจินันท  ปานอริยะนันท 1 นักการคลัง ฝกค. สบห. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills) 24-25 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /
1 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /
2 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills) 24-25 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

183 นายประสิทธิ์ มากสิน 1 นักเทคโนโลยีอวกาศชํานาญการ กภด. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills) 24-25 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

184 นายปรเมศวร  ธุวะคํา 1 นักภูมิสารสนเทศ AIP หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills) 24-25 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

185 น.ส.บัษบา  อวมเกษม 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ สปภ. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills) 24-25 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

186 นายณัทธร  แกวภู 1 นักภูมิสารสนเทศชํานาญการ สปภ. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผูนําและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills) 24-25 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

187 นางรัตนา  กองพรหม 1 หน.งานเงินเดือน ฝกค. สบห. หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการขับเคล่ือนผลงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Communication) 9-10 มีนาคม 2564 16 ชั่วโมง /

#NAME? เดือนเมษายน 2564 

188 นายประมินทร พิชิตการคา 1 วิศวกร สวภ. ศึกษาระดับปริญญาเอก ดวยทุน สทอภ. ณ ส.พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

189 นายธนพล กลิ่นขจร 1 นักจัดการงานทั่วไป งบท. สยศ. ศึกษาระดับปริญญาโท ดวยทุน สทอภ. ณ ม.เกษตรศาสตร สาขาวิชา พัฒนาสังคม

190 นางนุชจรี  แกวภู นักจัดการงานทั่วไป งบท. สผภ. ศึกษาระดับปริญญาโท ดวยทุน สทอภ. ณ ส.พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

191 นายณรงค สังขทอง นักภูมิสารสนเทศ CEO Team ศึกษาระดับปริญญาโท ดวยทุน สทอภ. ณ NIDA  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

192 น.ส.ศิริกาญจน ธัญพิมลโรจน นักวิชาการเผยแพร SI ศึกษาระดับปริญญาโท ดวยทุน สทอภ. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

193 น.ส.ธันยชนก คลองแคลว นักบริการวิชาการ สวภ ศึกษาระดับปริญญาโท ดวยทุน สทอภ. ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาวิชา  สาขาวิชาธุรกิจ เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม

194 นายปญจาวุธ วิวิธชัย เลขานุการ ฝพท. สบห. ศึกษาระดับปริญญาโท ดวยทุน สทอภ. ณ PIM สาขาวิชา การบริหารคนและกลยุทธองคการ

195 วาที่ รอยตรี สมเกียรติ สมคํา นักพัสดุ ศึกษาระดับปริญญาโท ดวยทุน สทอภ. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะรัฐศาสตร สาขา การเมืองการปกครอง

196 นายสยาม สุดสวงค พนักงานขับรถ สอร. ศึกษาระดับปริญญาตรี ดวยทุน สทอภ. ณ มหาวิยายปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการ

197 น.ส.ศิริกุล หุตะเสวี นักภูมิสารสนเทศชํานาญการพิเศษ สวภ. ศึกษาระดับปริญญาเอก ดวยทุนรัฐบาบดาน วท. ณ Queen's University ประเทศ แคนาดา สาขาวิชา Geography

198 นายวิศวะ เจนจบ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝทก. สบห. ศึกษาระดับปริญญาเอก ดวยทุนรัฐบาบดาน วท. ณ Leicester University สหราชอาณาจักร สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

199 น.ส.กรุณา พิมพประสาน นักภูมิสารสนเทศ ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ดวยทุนรัฐบาบดาน วท. ณ Sheffield Hallam University สหราชอาณาจักร สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

200 นายชุติพงษ ลาวงศเกิด นักเทคโนโลยีอวกาศ กภด. ศึกษาระดับปริญญาโท ดวยทุนรัฐบาบดาน วท. ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

201 นายนิติ เธียรถาร นักภูมิสารสนเทศ สผภ. ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ดวยทุนรัฐบาบดาน วท. ณ University of Dundee สหราชอาณาจักร สาขาวิชา เComputer Science

202 นายธีรพัฒน บวรกิจวัฒนะ นักพัฒนานวัตกรรม สอร. ศึกษาระดับปริญญาเอก ดวยทุนรัฐบาบดาน วท. ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชา

203 น.ส.จินวะรา สุรัตนกุล วิศวกร ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ดวยทุนรัฐบาบดาน วท. ณ University of South Walse สหราชอาณาจักร สาขาวิชาMobile and Satellite Communications

204 น.ส.เสาวณีย  ศรีชาย วิศวกร ศึกษาระดับปริญญาเอก ดวยทุนรัฐบาบดาน วท. ณ University of Strathclyde สหราชอาณาจักร สาขาวิชาManagement Science

205 นายเอกภพ คงสง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สผภ. ศึกษาระดับปริญญาเอก ดวยทุนรัฐบาบดาน วท. ณ University of Hertforshire สหราชอาณาจักร สาขาวิชา Computer Science 

206 น.ส.นภสร จงจิตตานนท นักยุทธศาสตร  ฝกต. สยศ. ศึกษาระดับปริญญาโท ดวยทุน สทอภ. ณ The Toulouse Business School เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาขาวิชา Aerospace Management

207 นายปรเมศวร ธุวะคํา นักภูมิสารสนเทศ AIP ศึกษาระดับปริญญาโท ดวยทุน สทอภ. ณ The Toulouse Business School เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาขาวิชา Big Data, Marketing and Management 

208 น.ส.วรรณวีร  ศิลโรจน หน.ฝธก. ฝธก. สอร. หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุนที่ 3 ระหวางเดือนมิถุนายน –     เดือนกันยายน 2564

209 น.ส.บุษยมาศ เพชรทอง นักพัฒนานวัตกรรม สอร. ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) ดวยทุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

210 น.ส.อุดมลักษณ มั่นคง นักภูมิสารสนเทศ กพล. การฝกอบรม ภายใตโครงการฝกอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษอยางเขมขน (Prep Camp) ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 19 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 20 วัน 

นักจัดการงานทั่วไป
ฝกค.

179
น.ส.สุคนธา โตเพราะญาติ นักการคลัง

ฝกค. สบห.

182
น.ส.บัวหลวง ไทยแท

สบห.

เดือนมีนาคม 2564

176 กภด.
น.ส.กาญจนศิริ  ปานอุไร นักเทคโนโลยีอวกาศ

177
น.ส.พัชราวรรณ แกวมณี นักการคลัง

ฝกค. สบห.




