
รายงานผลการบริหารและพฒันาทรพัยากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

สทอภ.



แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล จากระบบ Project-Based Management
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แผนงาน/ผลงาน : เป้าหมาย ร้อยละ 100 ด าเนินงานได้ร้อยละ 98 
ล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย ในกิจกรรมการพัฒนาองค์กร : การปรับ
โครงสร้าง สทอภ. เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการ
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แผนเงิน/ผลเบิกจ่าย : เป้าหมาย คือ 5,147,737.61 บาท (ร้อยละ 100) 
เบิกจ่ายจริง รวม 5,030,537.52 บาท (ร้อยละ 98.85) และมียอดเงิน
คงเหลือ คือ 117,200.09 บาท (ร้อยละ1.15) เนื่องจากวิทยาลัยการ
ทัพบก คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ สทอภ. ในเดือนกันยายน 2563 



  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคลปงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) 

 

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารงานบุคคล 
1.1 การตรวจสุขภาพประจำป
บุคลากร สทอภ. 

ผลผลิตที่ 1 : ความสำเร็จ
ของการดำเนินกิจกรรม
บริหารบุคคล 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการปรับแผนแลว  
ปญหา-อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำใหตอง
เลื่อนกิจกรรมการตรวจสุขภาพออกไป  
แนวทางแกไข : กำหนดจัดในปงบประมาณ 2564 ในไตรมาสที่ 1 

1.2 การจัดทำประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุหมูแกบุคลากร 
สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
1. เดือนกุมภาพันธ 2563 เบิกจายคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุหมูสำหรับ
บุคลากร สทอภ. เรียบรอยแลว  
2. เดือนมิถุนายน 2563 จัดทำประกันชีวิตสำหรับบุคลากร สทอภ. 
เรียบรอยแลว  

1.3 การสรรหาและบรรจุบุคลคล
เปนผูบริหาร เจาหนาที่ ลูกจาง 
สทอภ. และลกูจางโครงการ 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
ดำเนินการสรรหาลูกจางโครงการ / ลูกจาง สทอภ. / เจาหนาที่ 
สทอภ. / และผูปฏิบัตภิารกิจพิเศษ 

1.4 การตอสัญญาเจาหนาที่ 
สทอภ. ท่ีครบอายุสัญญาจาง 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
1. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาตอสัญญาจางเจาหนาที่   
(ม.ค.-มี.ค.63) จำนวน 12 ราย  
2. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาตอสัญญาจางเจาหนาที ่
 (เม.ย.-มิ.ย.63) จำนวน 7 ราย 
3. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาตอสัญญาจางเจาหนาที่  
(ก.ค.-ก.ย.63) จำนวน 5 ราย  
4.จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาตอสัญญาจางเจาหนาที่  
(ต.ค.-ธ.ค.63) จำนวน 32 ราย  

1.5 การเสนอขอเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ  
1.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ
เจาหนาที่ สทอภ. เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ  
2.แจงเวียนบุคลากร สทอภ. 
มีคุณสมบัตคิรบตามตามขอกำหนดเพื่อแจงความประสงคในการขอ
เครื่องราช 
3.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรอง 
คุณสมบัติเจาหนาท่ี สทอภ. เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2563 
4. เสนอรายชื่อผูขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ ให 
ผสทอภ. เห็นชอบและสงให สป.อว. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 
ทั้งนี้ดวยสถานการณสถานการณการแพรระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สป.อว. เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรม 
มอบเกียรติบัตรออกไปจนกวาสถาการณจะคลีค่ลาย 

1.6 การจัดทำฐานขอมูลบุคลากร 
- ออกหนังสือรับรอง 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
จัดทำฐานขอมูลบุคลากรที่เขาปฏบิัติงาน / ลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน / โยกยาย แตงตั้ง รวมถึงจัดทำหนังสือรับรองตามที่
บุคลากร สทอภ. รองขอ 

เอกสารแนบ X.X.3 



  

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
1.7 การจางเหมาระบบบริการ 
Call Center 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
 จัดจางบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเปน Call Center (นางสาวธนพร อวม
ตานี) และ ตรวจรับผลการปฏิบตังิาน Call Center ในเดือน 
ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 
- เดือนมิถุนายน 2563 นางสาวธนพร ไดขอลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ท้ังน้ี สบห. อยูระหวางขออนุมัติสรรหาพนักงาน Call 
Center โดยระหวางนี้เจาหนาที่ ฝพท. ไดปฏิบัติงานแทนพลางกอน 

1.8 กิจกรรมการจัดทำหนา 
กากอนามัยใหบุคลากร และ 
ผูมีอุปการะคุณของ สทอภ. 

 ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
ดำเนินการจัดทำหนากากอนามัยและแจกใหกับบบุคลากร สทอภ. 
และผูมีอุปการะคุณเรียบรอยแลว 

กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย/กิจกรรมสานสัมพนัธ 
2.1 การจัดกิจกรรมสานสมัพันธ
กีฬา อว. 

ผลผลิตที่ 2 : จำนวน
บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
ตามประเพณไีทย  

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ  
โดยเขารวมงานกีฬา อว.เกมส 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

2.2 การจัดกิจกรรมสานสมัพันธ
บุคลากร สทอภ. (ปใหม) 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ  
โดยไดจัดกจิกรรมดังกลาวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 

2.3 การจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการปรับแผนแลว  
ปญหา-อุปสรรค : เนื่องดวยสถานการณสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับ 
ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกและเลื่อน
วันหยุดประเพณสีงกรานตทำใหตองเลื่อนกิจกรรม 
แนวทางแกไข : กำหนดจัดในปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากร  
3.1 การพัฒนาบุคลากรของ 
สทอภ. 

ผลผลิตที่ 3 : จำนวน
บุคลากร สทอภ. ไดรับการ
พัฒนา 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
1. มีหนังสือประสานแจงใหหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ 
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร THEOS-2 
2. ศึกษาขอมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ของ 
สทอภ.  
3. อยูระหวางจัดทำแบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
4.นำขอมูลความตองการในการพฒันาบุคลากรเพื่อสนับสนุน 
THEOS-2 มาทดลองกรอกในแบบฟอรม IDP แลว  
5.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำหรบัโครงการTHEOS-2 การสรรหา 
การโยกยายบุคลากรที่เชื่อมโยงกับโครงสรางเดมิเสร็จสิ้นแลว  
ทั้งนี้ ไดมีการรวบรวมงานท่ีโครงการ THEOS-2 
ตองดำเนินการและมีการกำหนดตวับุคลากรของ สทอภ. 
ในการดำเนินการแลว  
6.อยูระหวางการหาหลักสูตร และรูปแบบการพัฒนาบุคลากร 
7.รวบรวมความตองการและจัดทำแผนฝกอบรมประจำป 2564 

3.2 ทุนการศึกษาในประเทศและ
ตางประเทศ 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
1.จัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. (บุคคลทั่วไป) จำนวน 
2 ทุน 
2.จัดทำคำขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาลดาน วท. (บุคคลทั่วไป และ
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน 
3.นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (บุคคลทั่วไป) รายงานตัวกลับเพื่อ



  

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
ปฏิบัติงาน ณ สทอภ. จำนวน 1 ราย 
4.นักเรียนทุนรัฐบาลดาน วท. (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) รายงาน
ตัวกลับเพื่อปฏิบตัิงาน ณ สทอภ. จำนวน 3 ราย 
5.อนุมัติการใหทุนการศึกษา สทอภ. (หลักสตูรนอกเวลาปฏิบตัิงาน) 
จำนวน 2 ราย 
6. เบิกคาธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียนทุน สทอภ. รวม 5 ราย 
7. ดำเนินการปรับวุฒิ เจาหนาที่ สทอภ. ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับ 
ป.เอกดวยทุนรัฐบาล วท. จำนวน 1 ราย 

3.3 ทุนการฝกอบรมในประเทศ
และตางประเทศ 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
1. ป 2563 สทอภ. ไดพัฒนาบุคลากร (Upskill/Reskill) จำนวน 
219 ราย จาก 94 หลักสูตร โดยเปนหลักสตูรภายใน (In-house 
Training) จำนวน 24 หลักสูตร และหลักสตูรซึ่งสถาบันภายนอก
จัด (Public Training) จำนวน 68 หลักสูตร 
2.มีหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานภายใน สทอภ. สงความตองการ
ในการพัฒนาบุคลากรป 2564 
3.รวบรวมความตองการภาพรวมในการพัฒนาบุคลากรป 2564 
4.อยูระหวางวิเคราะหความตองการในการพัฒนา เพื่อจัดหา
หลักสตูร/รูปแบบในการพัฒนาบคุลากรในป 2564 โดยนำผล
ดังกลาวมาทำเปนแผนพัฒนาบุคลากรป 2564 ตอไป 

3.4 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
เจาหนาที่ สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
จัดทำขอมูลรายชื่อเจาหนาที่ใหมที่ตองเขารวมกิจกรรมปฐมนเิทศ 
แลว แตดวยสถานแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ทำใหตองเลื่อนกิจกรรมออกไปเปนปงบประมาณหนา 
- เดือนสิงหาคม 2563 เจาหนาที่ สทอภ. รวม 11 ราย เขารวม 
กิจกรรมปฐมนิเทศกับ สป.อว. ภายใตโครงการฝกอบรมการสราง 
ขาราชการและเจาหนาที่รุนใหมของ อว. ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ภายใตหัวขอ เครือขายคนรุนใหม สรางสังคมไทยไมโกง 
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอรเคลีย ประตูนำ้  

3.5 การจัดกิจกรรมดานการปองกัน
ทุจริต คุณธรรม และความโปรงใส 
(ITA) 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 

1.จัดทำรายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสใน 
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐฯ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เสนออนุกรรมการกำกบัดูแลกิจการที่ดี 
และนโยบายความรับผิดชอบตอสงัคม และเสนอคณะกรรมการ 
สทอภ. เพื่อทราบ 
2.จัดทำแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และแผนปฏิบัติการสงเสรมิคณุธรรม พ.ศ. 2563-2565 สง สป.อว.   
3.เขารวมการประชุมช้ีแจงการประเมินครุธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 วันท่ี 24 มกราคม 2563 เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ประเมิน ITA และไดสรุปสาระสำคัญในการเขารวมประชุมดังกลาว  
เสนอผูบริหาร สทอภ. เพื่อทราบตอไป 
4.ประสานขอขอมลูเพื่อประกอบการประเมิน ITA ในสวนที่ 3 
แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 



  

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
and Transparency Assessment: OIT) และรวบรวมขอมลู 
เสนออนุมัติจากผูบังคับบญัชา เพื่อเตรียมขอมูลขึ้น เว็ปไซต ของ 
สทอภ.  ตอไป 
5. ดำเนินการลงทำเบียนเขาใชงานระบบ ITAS โดยนำเขาขอมูล 
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) และ OIT 
6. เดือนพฤษภาคม 2563 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ 
ตอการทุจรติ 
7.อยูระหวางการประกาศผลการประเมิน ITA อยางเปนทางการ 

3.6 ทุนการศึกษา SCGI  ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ   
1.เบิกคาใชจายประจำเดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 สำหรับ
นักเรียนทุน สทอภ  (หลักสูตร SCGI) จำนวน 2 ราย  
2.นักเรียนทุน สทอภ. (หลักสูตร SCGI) รายงานตัวกลับเพื่อ
ปฏิบัติงาน ณ สทอภ. จำนวน 2 ราย  

กิจกรรมที่ 4 การประชุมคณะอนกุรรมการ 
4.1 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ผลผลิตที่ 4 : ความสำเร็จ

ของการดำเนินการจัด
ประชุม 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผูอำนวยการ สทอภ. ในเดือน 
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 7 ครั้ง 
2.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหเจาหนาทีไ่ปศึกษา 
หรือฝกอบรมฯ จำนวน 5 ครั้ง  
3. จัดประชุมอนุกรรมการกำกับดแูลกิจการที่ดี 
และความรับผดิชอบตอสังคม ในเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 
2563 จำนวน 12 ครั้ง 
4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาองคกรและบริหารงานบุคคล 
ในเดือน ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 - เมษายน 2563 -
กรกฎาคม 2563 - สิงหาคม 2563 - จำนวน 5 ครั้ง  

กิจกรรมที่ 5 การประเมินบุคคลและคาตอบแทน 
5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนง
ที่สูงขึ้น 

ผลผลิตที่ 5 : ความสำเร็จ
ของการดำเนินกิจกรรม
ประเมินบุคคล 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
1. จัดประชุมคณะผูบริหารระดับสงู ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันท่ี 23 
ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาการประเมินเขาสูตำแหนง  
2. จัดประชุมคณะผูบริหารระดับสงู ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 20 
มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาการประเมินเขาสูตำแหนง  
3. จัดประชุมคณะผูบริหารระดับสงู ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 14 
เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาการประเมินเขาสูตำแหนง  
4. จัดประชุมคณะผูบริหารระดับสงู ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันท่ี 19 
มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาการประเมินเขาสูตำแหนง  
5.  จัดประชุมคณะผูบริหารระดับสูง ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2563 เพื่อพิจารณาการประเมินเขาสูตำแหนง  

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
1.อยูระหวางการจดัทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ป 2563 และหารือรวมกับผูบริหารเกี่ยวกับวิธีการประเมิน 
2.เดือนมิถุนายน 2563 แจงเวียนใหหนวยงานภายในจัดทำตัวชี้วัด 
รายบุคคล และเสนอช่ือเจาหนาที่และลูกจาง สทอภ. 
เพื่อเตรียมการประเมิน 360 องศา 



  

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
3.เดือนกรกฎาคม 2563 อยูระหวางการรวบรวมคะแนน 360 องศา 
และตรวจตัวชี้วัด ของแตละหนวยงาน 
4.เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เรียบรอยแลว 

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของรอง ผสทอภ. / อสวภ. 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
1.อยูระหวางจัดทำเปนหลักเกณฑการสรรหา 
เสนอตอคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและบรหิารงานบุคคล 
ครั้งที่ 5/2563 ในวันท่ี 15 กันยายน 2563 

5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ผสทอภ. 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
1.สรุปผลการประเมินประจำป 2562 เสนอคณะกรรมการ  
สทอภ. เพื่อพิจารณา 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผูอำนวยการ ครั้งที่ 1/2562 
3. กำหนดประเมินการทดลองงานในเดือนกันยายน 2563 
4. จัดประเมินสมรรถนะ ผสทอภ. เมื่อวันท่ี 1 ต.ค. 63 
และจะสรุปผลเสนออนุกรรมการประเมิน พิจารณาตอไป 

5.5 การจัดจาง/ตอสัญญาท่ี
ปรึกษา สทอภ. 
 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
1.ป 2563 สทอภ. ไดจางท่ีปรึกษา สทอภ. รวม 7 ราย ดังนี ้
1.1 นางเปรมจิตต  ปทมจิตร ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล 
1.2 นายทรงศัก สายเชื้อ ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรความรวมมือ
ตางประเทศ 
1.3 นายกิตติพันธ โรจนชีวะ ที่ปรึกษาดานการวางแผนและจัดการ
นโยบายเชิงพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
1.4 น.ส.นารี ตัณฑเสถียร ที่ปรึกษาดานสัญญาและกฎหมาย  
1.5 นายประภาส คงเอียด ที่ปรึกษาดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
และกฎหมายภาษีอากร 
1.6 นายประพจน อัศววิรุฬหาร ที่ปรึกษาดานการขับเคลื่อนและ
สรางคุณคาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางวัฒนธรรม   
1.7 นายธนาวิชญ จินดาประดิษฐ ที่ปรึกษาดานการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม  
2.รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา สทอภ. เปนรายไตรมาส
ตอคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล 3 ครั้ง  
3.ใหหนวยงานภายในแจงความประสงคการจาง ทปษ. สทอภ. มาที่ 
ฝพท. เพื่อดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล 
เห็นชอบใหตอสัญญาที่ปรึกษา ในป 2564 รวม 3 ราย 
5. อยูระหวางการนำเสอนผลการปฏิบัติงานในป 2564 รอบ 12 
เดือน ตอคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและบรหิารงานบุคคล 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาองคกร 
6.1 สงเสริมการทำงานภายใน 
สทอภ. ในรูปแบบ SMART office 
ที่บุคลากรทุกคนสามารถเขาถึงกนั
และกนัมากขึ้น 

ผลผลิตที่ 6 : บุคลากร 
สทอภ เขารวมกิจกรรม 
Smart Office 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
บุคลากร สทอภ. ไดรับรู และรวมกิจกรรมภายใตโครงการ SMART 
OFFICE โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาร ดังนี้   
1.จัดกิจกรรมในรูปแบบสื่อตางๆ เชน ภาพ บทความ 



  

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
คลิปวีดีโอตางๆ ผานชองทางการสื่อสารตางๆ ของ สทอภ. เชน 
Facebook E-Mail Line  โดยดำเนินการสื่อสารเรียนรอยแลว 
จำนวนท้ังหมด 24 เรือ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหบุคลากร 
สทอภ. สามารถสรางกรอบแนวคดิแบบกาวหนา (Growth 
Mindset) ใหสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สรางแรงจูงใจใหบุคลากร สทอภ.  
2.จัดทำแนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมเพื่อคณุภาพ 
ชีวิตที่ดีในการทำงานแจงเวียนใหบุคลากร สทอภ. ดำเนินการ  
3.ตอบแบบสำรวจการรบัรูคณุคาของตนเองและการสงคุณคาใหอง
คกร เพื่อประเมินความเขาใจ ความรับรูของบุคลากร สทอภ. ท้ังน้ี 
มีบุคลากร สทอภ. ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 215 คน 
จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 404 (ขอมูล ณ วันท่ี 14 ก.ย. 63) 
คิดเปนรอยละ 53.22 โดยผลการสำรวจ พบวา บุคลากรสวนใหญ 
มีความมั่นใจและรบัรูคณุคาในตนเอง มีทัศนคติตอเพื่อนรวมงาน 
และการทำงานที่ดี อยางไรก็ตาม จากผลการสำรวจเห็นวา 
ควรปรับปรุงสภาพแวดลอมและวฒันธรรมองคกรเพื่อใหการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร สทอภ. เปนไปตามเปาหมายรวมถึงการ 
พัฒนากระบวนการทำงาน เชน การปรับเปลี่ยนหนาที ่
ความรับผิดชอบ(Rotation) การเช่ือมโยงการทำงานกับสวนงานอื่น  
(Value Chain) ตามแนวคิดแบบ Project Based Management 
จะทำใหบุคลากรเพิ่มคณุคาใหตนเอง และ สทอภ. มากขึ้น เปนตน 
รายละเอียดผลการสำรวจตามเอกสารแนบ 

6.2. ประเมินผลการปรับ
โครงสราง (Structure) ภารกิจ 
(Mission) และการบริหาร
ระบบงาน (Job Management) 
ภายหลังจากการปรับโครงสราง
องคกร 

ผลการดำเนินงาน : อยูระหวางดำเนินการ 
ผสทอภ. ประชุมหารือกับผูบริหารระดับสูงอยางตอเนื่อง 
เพื่อรับฟงขอคิดเห็น ทบทวนภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ 
และความเชื่อมโยงของ Value Chain ในแตละภารกิจ 
เพื่อใหการปรับโครงสรางมีความชดัเจนยิ่งข้ึน ซึ่งจากการประชุม 
Retreat แผนพัฒนาธุรกิจของ สทอภ. เมื่อวันท่ี 19-20 กันยายน 
2563 ท่ีผานมา 
ที่ประชุมไดมอบหลักการในการปรับโครงสรางองคกร คือ เปนการ 
re-profile, re-process และ re-branding 
ซึ่งรูปแบบโครงสรางองคกรอาจมคีวามเปน vertical 
เชนเดิมไดและนำระบบ project based 
มาเปนแนวคิดและเครื่องมือหลักในการทำงานผานการจัดตั้ง  
agile team 

 




