รายงานผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 การปฏิ บั ติ ง านด า นการพั ฒ นาองค ก รและบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนงานพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร
สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 2 ผลผลิต
ผลผลิตที่ 1 การบริหารงานบุคคล ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก การสรรหาและบรรจุบุคคลเปน
บุคลากรของ สทอภ. การตอสัญญาเจาหนาที่ สทอภ. ที่ครบอายุสัญญาจาง การจัดทําฐานขอมูลบุคลากร-ออก
หนังสือรับรอง-การปฏิบัติงานนอกสถานที่ การปฐมนิเทศบุคลากร สทอภ. การตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร
สทอภ. การจัดทําประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุแกบุคลากร สทอภ. การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ/คนดีศรี
อว. และการจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย/กิจกรรมสานสัมพันธ
ผลผลิตที่ 2 การสงเสริมและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงิน เดือนประจํา ป การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของผูอํา นวยการ สทอภ. การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ รองผูอํานวยการ สทอภ. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ที่สูงขึ้น การจัดจาง/ตอสัญญา ที่ปรึกษา สทอภ. และการประชุมคณะอนุกรรมการ

ภาพรวมการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ตั้งเปาหมายเทากับรอยละ 45.00 ผลการดําเนินเทากับรอยละ
45.50 และเปาหมายการเบิกจายเทากับรอยละ 36.94 ใชจายจริงรอยละ 22.35 สรุปรายละเอียดแผน/ผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
แผนงานพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร (รหัสโครงการ 65042)
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** ผลการเบิกจายจริง จํานวน 732,275.79 บาท (รอยละ 22.35)

กิจกรรม

Milestone

ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ

1) แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รหัสโครงการ 65018) ผลการดําเนินงานเร็วกวาแผนเล็กนอย แตผลการเบิกจายไมเปนไปตามแผน
งบประมาณรวม 3,276,000 บาท คงเหลือ 2,916,003.46 บาท (รอยละ 89.01) ผูจัดการโครงการ น.ส.สุกันยา อินทรสวาท

ผลผลิต 1 การบริหารงานบุคคล กิจกรรม 1 การบริหารงานบุคคล
1.1 การสรรหาและบรรจุบุคคลเปน ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
บุคลากรของ สทอภ.
ความสําเร็จของ
ดําเนินการสรรหาบุคลากรของ สทอภ. ไดแก เจาหนาที่ ลูกจาง
การดําเนินการตาม สทอภ. และลูกจางโครงการ ตามที่รอ งขอ
กิจกรรม
1.2 การตอสัญญาเจาหนาที่ สทอภ.
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
บริหารงานบุคคล
ที่ครบอายุสัญญาจาง
1) ดําเนินการตอสัญญาเจาหนาที่ที่ครบอายุสัญญาในชวงเดือน
0 กิจกรรม
ม.ค. ถึง มี.ค. 65 จํานวน 8 ราย
2) ดําเนินการตอสัญญาเจาหนาที่ที่ครบอายุสัญญาในชวงเดือน
เม.ย. ถึง มิ.ย. 65 จํานวน 23 ราย
1.3 การจัดทําฐานขอมูลบุคลากรผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
ออกหนังสือรับรอง-การปฏิบัติงาน
ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลแลวเสร็จ และการจัดทําหนังสือ
นอกสถานที่
รับรองการทํางานจะดําเนินการตามคํารองขอ และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ใหผบู ริหารทราบ
1.4 การปฐมนิเทศบุคลากร สทอภ.
ผลการดําเนินงาน : ลาชากวาแผน
กําหนดการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2565
1.5 การตรวจสุขภาพประจําปของ
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
บุคลากร สทอภ.
ดําเนินการเรียบรอย
1.6 การจัดทําประกันชีวิตและ
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
ประกันอุบัติเหตุแกบุคลากร สทอภ.
ดําเนินการตออายุประกันภัยเรียบรอยแลว
1.7 การเสนอขอ
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
เครื่องราชอิสริยาภรณ/คนดีศรี อว.
1) ดําเนินการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับพระราชทานเครื่อง
ราชฯ ไปยัง อว. เรียบรอยแลว
2) เจาหนาที่ สทอภ. จะเขารับรางวัลคนดีศรี อว. ในวันที่ 2
พฤษภาคม 2565
1.8 การจัดกิจกรรมตามประเพณี
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการไมเปนไปตามแผน
ไทย/กิจกรรมสานสัมพันธ
เดิม สทอภ. กําหนดจัดกิจการตามประเพณีสงกรานตในวันที่ 11
เมษายน 2565 แตเนื่องจากสถานการณโควิด ยังมีความรุนแรง
ประกอบกับ ธพส. ไดมีหนังสือประสานขอความรวมมือหนวยงานใน
ศูนยราชการฯ งดจัดกิจกรรมรดน้ํา

กิจกรรม
Milestone
ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
ผลผลิต 2 การสงเสริมและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร กิจกรรม 2 การสงเสริมและประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจําป
ความสําเร็จของ
จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
การดําเนินการตาม เรียบรอยแลว และไดประสานแจงใหหนวยงานจัดทําตัวชี้วัดของ
กิจกรรมบการ
บุคลากร เพื่อใชประเมินในรอบเดือนกันยายน 2565
2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน สงเสริมและ
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
ประเมินการ
ของผูอํานวยการ สทอภ.
จะประเมินอีกรอบในเดือนกันยายน 2565
2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของ
ผลการดําเนินงาน : กําหนดดําเนินการในไตรมาสที่ 4
บุคลากร 0
ของ รองผูอํานวยการ สทอภ.
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางดําเนินการ
และแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงที่
อยูระหวางดําเนินการรางหลักเกณฑการประเมินบุคคลเขาสู
สูงขึ้น
ตําแหนงทั้งสายวิชาการ และสายบริหาร
2.5 การจัดจาง/ตอสัญญา ที่ปรึกษา
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
สทอภ.
2.6 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
จัดประชุมคณะอนุกรรการพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล
จํานวน 3 ครั้ง
1) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
2) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
3) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 2 ผลผลิต
ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาองคกร ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก การจัดทําแผนแมบทพัฒนาองคกรป
2566-2570 การพัฒนาศักยภาพองคก ร การประเมิน โครงสร าง และการจัดประชุ ม คณะอนุ กรรมการและ
คณะทํางาน
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตาม
ภารกิจของ สทอภ. และ Competency Dictionary การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของของ สทอภ. (Upskill/Reskill) และ
การบริหารจัดการทุนการศึกษาและทุนฝกอบรมทั้งภายในและตางประเทศ
ภาพรวมการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ตั้งเปาหมายเทากับรอยละ 47.82 ผลการดําเนินเทากับรอยละ 45.72
และเปาหมายการเบิกจายเทากับรอยละ 28.53 ใชจายจริงรอยละ 41.50 สรุปรายละเอียดแผน/ผลการดําเนินงาน ดังนี้

แผนงานพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร (รหัสโครงการ 65042)
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* ผลการเบิกจายและผูกพัน ขอมูลจากฝายการคลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
** ผลการเบิกจายจริง จํานวน 1,269,911.66 บาท (รอยละ 41.50) และผูกพัน จํานวน 776,420.94 บาท (รอยละ 25.37)

กิจกรรม
Milestone
ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
2) แผนงานพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร (65042) ผลการดําเนินงานเร็วกวาแผนเล็กนอย แตผลการเบิกจายไมเปนไปตามแผน
งบประมาณรวม 3,060,000 บาท คงเหลือ 2,492,127.94 บาท (รอยละ 81.44) ผูจัดการโครงการ นางวรณัฐ ถิระวัฒน
ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาองคกร
กิจกรรมที่ 1 การจัดทําแผนแมบทพัฒนาองคกรป 2566 - 2570
1.1 ทบทวนแผน-ผลการดํ า เนิ นงาน ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการแลวเสร็จ
1) สรุปผลการ
ตามแผนเดิม
รวมรวมเอกสาร ทบทวน แผนแมบทการพัฒนาองคกรฯ ฉบับเกา เพื่อ
วิเคราะหผลการ
หากรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดทํา
1.2 การจัดทําแผนแมบทพัฒนาองคกร
ป 2566-2570
3.1.3 การจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
และการสื่อสารแผน

ดําเนินงานของ
แผนพัฒนาองคกร
และทรัพยากร
บุคคลป 25612565
2)จัดทําแผน
รวมกับที่ปรึกษาฯ

ผลการดําเนินงาน : ลาชากวาแผนเล็กนอย
ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทฯ แลว
ผลการดําเนินงาน : กําหนดดําเนินการในไตรมาสที่ 3

กิจกรรม

Milestone

ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ

3) จัดเตรียมขอมูล
และกรอบการ
ดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพองคกร
2.1 การประเมินสถานะของหนวยงาน ไตรมาสที่ 2
ภาครัฐในการเป นระบบราชการ 4.0 1) รวมรวบขอมูล
และจัดทําสรุปผล
(PMQA)

การดําเนินงานของ
สทอภ. และจัด
อบรมหลักเกณฑ
PMQA 4.0 บูรณา
การรวมกับผลการ
ดําเนินงานของ
สทอภ. แลวเสร็จ
2) กรอกขอมูล
รายงานผลการ
ดําเนินงานลงระบบ
การประเมินสถานะ
ของหนวยงาน
ภาครัฐในการเปน
ระบบราชการ 4.0
(PMQA)
2.2 การประเมินดานธรรมาภิบาล การ ไตรมาสที่ 2
ปองกันการทุจริต ความโปรงใส และ 1) จางที่ปรึกษา
การสงเสริมคุณธรรม และการประเมิน จัดทํา
แบบสอบถามความ
องคกรคุณธรรม (CG&CSR)
เขาใจในเรื่อง
CG&CSR
2) ใหเจาหนาที่
จัดทํา
แบบสอบถามดาน
CG&CSR
3) จัดทําสรุปผล
การดําเนินงาน
เตรียมเขาเสนอ
คณะอนุ CG&CSR

ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
1. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาศักยภาพองคกร
2. จัดทําแผนการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะจาก
สํ านั กงาน ก.พ.ร. และทบทวนเกณฑการประเมิน PMQA เพื่ อนํ ามา
จั ดทํ าแนวทางการประเมิ นในป 2565 เสนอต อคณะทํ างานพั ฒนา
ศักยภาพองคกร ครั้งที่ 1/2564
3. ประชาสัมพันธผูสนใจสมัครการประกวดรางวัลเลิศรัฐประจํ าวันป
2565 (รางวัลสาขาการบริหารคุณภาพการจัดการภาครัฐ, รางวัลสาขา
บริการราชการแบบมีสวนรวม และรางวัลสาขาบริการภาครัฐ) มีผูสนใจ
จํ านวน 4 โครงการ ทั้ งนี้ อยู ระหว างการปรั บปรุ งรายละเอี ยดเพื่ อ
ประกอบการสมัคร โดยจะจัดสงภายในเดือนกุมภาพันธ 2565
4. รวบรวมขอมู ล PMQA และดํ าเนิ นการกรอกข อมู ลลงระบบ เพื่ อ
ประเมินผล รอบที่ 1
5. จัดอบรมใหแกบุคลากรในการประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐใน
การเปนระบบราชการ 4.0 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 และ กําหนดอบรม
รายหมวดในวันที่ 11 เมษายน 2565
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
1. จั ดทํ าแผนปฏิ บั ติการป องกั นการทุจริ ตและประพฤติ มิ ชอบ แผน
บริ หารความเสี่ ยงการทุ จริ ต และแผนปฏิ บั ติ การส งเสริ มคุ ณธรรม
ประจําป 2565 แลวเสร็จและดําเนินการตามแผน
2. จั ดอบรมและเข าร วมอบรม รวม 3 ครั้ ง จากการอบรมได จั ดทํ า
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและรางมาตรการเฝาระวังป
2565 และยกราง แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมประจําป 2566 แลวเสร็จ
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และสงแบบรายงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ป 2565 รอบที่ 1

4. จัดประชุมชี้แจงการเตรียมขอมูลเพื่อตอบการประเมิน ITA
5. รวบรวมขอมูลรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสีย (ภายในและภายนอก) และ
เสนอ ผสทอภ. อนุมัติ
6. สทอภ. เขารวมโครงการสงเสริมสํานักงานสีเขียว (Green Office) 2
พื้นที่ ซึ่งจัดโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

กิจกรรม

Milestone

ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
7. สทอภ. จั ด ทํ า แผนกิจ กรรมและแผนงบประมาณเพื่ อ เสนอของบ
สนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2.3 การจั ดทํ า แผนและดํ า เนิ น การ
สื่ อสารภายในองค ก ร (ได แ ก PBM
ควบคุมภายใน ความเสี่ ยง แผนต างๆ
ขององคกร ฯลฯ)

ไตรมาสที่ 2
จั ดทํ าแผน แ ละ
ดําเนิ นการสื่ อสาร
ภายในองคกร รอย
ละ 80

ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
- จัดทําแผนการดําเนินเงินสําหรับสื่อสารภายในองคกร ป 2565
- การสื่อสารภายใน : การจัดกิจกรรม GISTDA Station ซึ่งเปนชองทาง
หนึ่งสําหรับการสื่อสารภายใน ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ระหวาง
ผุบริหาร เจาหนาที่ ทุกระดับชั้น เปาหมายการจัดกิจกรรมอยางนอย
เดือน ละ 1 ครั้ง จํานวน 6 เรื่อง ไดแก 1) ทุนนี้ที่รอคอย 2) สวัสดิการ
ดี ๆ เราตองรู 3) เรียนรูอดีต วิเคราะหปจจุบัน วางแผนอนาคต 4) แนว
ทางการนํา PBM ไปสูการปฏิบัติ 5) แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยในป
2566 6) Space & GI กั บ การลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก 7)
Metaverse เทคโนโลยีสุดล้ํา ที่อาจไมไกลตัวอีกตอไป
- การสื่ อสารรว มกับ สว นงานอื่น ๆ พรอ มทั้ งลงข า วที่ ห นา web site
GISTDA เพื่อตอบโจทย PMQA และ ITA จํานวน 16 เรื่อง

2.4 การส งเสริ มกระบวนการทํ างาน
แบบ Project Based Management
(การพัฒนาคน ระบบการจัดการองค
ความรู (KM) การสื่อสาร)

ไตรมาสที่ 2
ดําเนินการตาม
แผนการสงเสริม
กระบวนการ
ทํางานแบบ
Project Based
Management
อยางนอยรอยละ
80

- การสื่อสารเรื่องการดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว Green Office
จํานวน 8 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
1) ระบบการจัดการองคความรู (km.gistda.or.th)
- ทดสอบระบบการจัดการองคความรู (km.gistda.or.th)
- อยูระหวางรวบรวมข อมู ล เพื่อจัดทําแผนการถายทอดความรู หรือ
ประสบการณการทํางาน หรือ การแกไขปญหา หรือ โครงการ/กิจกรรม
ที่ลมเหลว เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางตอเนื่อง มากกวาการ
เก็ บ ข อ มู ล ในระบบ ทั้ ง นี้ จะดํ า เนิ น การควบคู ไ ปกั บ การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล
- ทยอยนําขอมูลความรูที่มีเขาสูระบบ KM
- กํ า หนดให มีชอ งทางการจัดเก็ บ องคความรู ที่ บุ ค ลากร สทอภ.
สามารถเขาถึงได
- จัดทําคูมือการเขาสูบทเรียนออนไลน หลักสูตร การพัฒนา
ดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดินเพื่อใชในการศึกษาสําหรับ การ
ถายทอดองคความรูใหกับ บุคลากร สทอภ.
2) การสื่อสารถายทอดเกี่ยวกับเรื่อง PBM
-การฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร “หลั ก สู ต ร Project Management
Practitioner” รุน ที่ 1
-การบรรยายพิเศษโดย ที่ปรึกษา ดร.เชาวลิต ศิลปทอง หัวขอ "แนว
ทางการนํา PBM สูการปฏิบัติจริง
-การกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานในขอบเขตงานจางปรับปรุงระบบ
PBM ในสวนของการจัดทํามัลติมีเดียสําหรับเผยแพรภายในองคกร

กิจกรรม

Milestone

ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
-เนื่องจากแผนการทํางานดาน PBM กําหนดไววา จะมีการจาง
พัฒนาระบบกอน หากระบบดําเนินการเสร็จแลวจะมีการสื่อสารใน
ลําดับถัดไป
-การสื่ อสารเกี่ ยวกั บ ความรู เรื่ อง การบริ ห ารงานโครงการ หรื อ
Project Base Management : PBM ในรูปแบบ โปสเตอรออนไลน
จํานวน 6 เรื่อง
2.5 สรุ ปผลการดํ า เนิ น งานตาม ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
แผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ า ย รายงานผลการ
1.รายงานผลการปฏิ บั ติ งานของแผนงานบริ หารทรั พยากรบุ คคล
ประจําป
ดําเนินงาน ผลการ (ฝทบ./สจก.) และแผนงานพัฒนาองคกรและพัฒนาบุ คลากร (ฝศอ./
ใชจาย ตัวชี้วัด ใน สยศ.) ในเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65 ในระบบ s-curve โดยในไตรมาสที่
ระบบ PBM เดือน 2 ผลการปฏิบัติงานเปนไปตามแผน สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณ
ต.ค.64-มี.ค.65
เร็ วมกว าแผน เนื่ องจาก มี การพั ฒนาบุ คลากร (Upskill-reskill) ให
สอดคลองกับภารกิจหนาที่ ตามโครงสรางปจจุบัน
3. รวบรวมและจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานของ ฝทบ. และ ฝศอ. เสนอ
ต อคณะอนุ กรรมการพั ฒนาองค กรและบริ หารงานบุ คคลเป น ราย
ไตรมาส
4. อยูระหว างขอทบทวนแผนปฏิบั ติ งานและแผนการใชจ ายรอบ 6
เดือน ซึ่งคาดวาจะไดรับอนุมัติภายในเดือนเมษายน 2565
กิจกรรมที่ 3 การประเมินโครงสราง
3.1 การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
การจั ดทํ าแผนและผล การประเมิ น 1. ดําเนินการ
ศึ กษาเปรี ยบเที ยบระหว างโครงสร างเก าและโครงสร างปจจุ บัน ใน
ประเมินฯ ตาม
โครงสราง สทอภ.
ประเด็นตางๆ ไดแก ความเชื่อมโยงสงตอการปฏิบัติงาน ความคลองตัว
แนวทางการจัดทํา การขอโอนงบ การหารายได การติ ด ต อ สื่ อสาร ความสุ ข ในการ
การประเมิน
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนตน โดยที่
โครงสราง สทอภ. การประเมิ นโครงสร างจะเกี่ ยวโยงเป นส วนหนึ่ งของการจั ดทํ าแผน
และแผนการ
แมบทการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล จึงนําไปรวมกับการจัดทํา
ดําเนินงาน รอยละ
แผนแมบทฯ
100
3.2 ดํ า เนิ น การประเมิ น โครงสร า ง
ผลการดําเนินงาน : อยูระหวางดําเนินการ ทั้งนี้ ไดนําไปจัดทําพรอม
สทอภ.
กับกิจกรรมที่ 1 การจัดทําแผนแมบทพัฒนาองคกรป 2566 - 2570
3.3 สรุ ป ผลการประเมิ น โครงสร า ง
ผลการดําเนินงาน : กําหนดดําเนินการในไตรมาสที่ 3
สทอภ. และขอเสนอแนะ แนวทางการ
ปรับปรุง และรายงานผลการประเมิน
โครงสราง สทอภ.
กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
4.1 รวบรวมและกลั่นกรองประเด็นที่ ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
จะเสนอต อประธานแต ละคณะเพื่ อ
- จัดทําวาระเสนอตอคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
บรรจุเปนวาระ
รับผิดชอบตอสังคมจํานวน 6 ครั้ง

กิจกรรม
Milestone
4.2 รวบรวมวาระ ประสานนัดประชุม ร า ย ง า น ก า ร
ออกหนั ง สื อ เชิ ญ เตรี ย มวาระการ ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ไ ป
ประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตอไป
4.3 ประชุมคณะอนุกรรมการพั ฒนา
องค กร คณะอนุ กรรมการ CG&CSR
และคณะทํางาน

4.4 สรุปมติการประชุม และรายงาน
การประชุม

4.5 แจ งมติ ให ผู เกี่ ยวของดําเนิ นการ
ตอไป

ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
รวบรวมวาระ นัดประชุม ออกหนังสือเชิญ เตรียมวาระการประชุม และ
ดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
- จัดทําวาระเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64 ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 12 พ.ย.64
และ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2565
- ประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิ ดชอบ
ตอสังคม จํานวน 3 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 28 ต.ค. 64 ครั้งที่
11/2564 วันที่ 12 พ.ย. 64 ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 14 ธ.ค. 64 ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 24 ม.ค. , 22 ก.พ., และ 29 มี.ค.
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
- สรุปมติและรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค กรและ
บริหารงานบุคคล
- สรุปมติและรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่
ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
แจ งมติการประชุ มคณะอนุ กรรมการพัฒนาองคกรและบริ หารงาน
บุคคล และมติการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคม นํามาดําเนินการตามมติ

ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมที่ 5 การจัดทําแผนและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับภารกิจของ สทอภ. (Upskill/Reskill)
5.1 การจั ดทํ าแผนพั ฒนาบุ คลากร ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน : ลาชากวาแผนเล็กนอย
ตามภารกิ จของ สทอภ. และ ทบทวน
1) ศึกษาและทบทวน Functional Competency/Core
Competency Dictionary
Competency
Competency/ Management Competency ยกราง Core Value
Dictionary จัดจาง (GISTDA) ใหม รวมถึงจัดทํารายละเอียดของตําแหนงตามโครงสราง
ที่ปรึกษาเพื่อ
จัดทํา Timeline การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร หารือรวมกันแลว
จัดทําแผนพัฒนา จําเปนตองเลื่อนการดําเนินการออกไปกอน
บุคลากรป 2566เนื่องจากระหวางการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่เพื่อจัดทําแผน
2570
แมบทการพัฒนาองคกรฯ พบวา JD ที่มีอยูเดิมอาจจะไมตอบโจทย
สอดรับกับการที่ สทอภ. มุงเนนดําเนินงานในรูปแบบ Project-Based
เพื่อใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งมีแนวโนมที่ สทอภ.
อาจจะตองมีการจัดทํา Job Design และ Job Analysis รวมถึง
กระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหเรียบรอยกอน และจึงจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตอไป อยางไรก็ตาม สทอภ. จัดใหมีการ
พัฒนาในสวน Upskill/Reskill สําหรับผูบริหารและเจาหนาทีก่ อน

กิจกรรม

Milestone

ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
อนึ่ง ไดจัดทํ ากรอบการพัฒนาบุคลากรป 2565 แล ว เพื่ อเป น
เครื่องมือสําหรับการพิจารณาหลักสูตรตางๆ ใหบุคลากรของ สทอภ.
2) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตการดําเนินงาน โดย ฝทบ. จะเปน
ผูจัดทํา JD ประจําตําแหนง หากดําเนินการเรียบรอยแลวจะสงให ฝศอ.
ดําเนินการเพื่อจัดทํา FC ตอไป ซึ่งสงผลใหมีการปรับเปลี่ยน TOR ใน
การดําเนินงาน
5.2 การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
กับภารกิจของ สทอภ.
พัฒนาบุคลากร
มีผูเขารับการพัฒนาจํานวน 220 ราย คิดเปนรอยละ 68.75 โดย
(Upskill/Reskill)
ตามแผนอยางนอย จั ดรู ป แบบ In House Training จํ า นวน 8 หลั กสู ต ร และรู ป แบบ
รอยละ 25 ของ
Public Training จํานวน 12 หลักสูตร ดังนี้
เจาหนาที่
1.กลุมผูบริหารอํานวยการระดับสูง-กลาง (ผสทอภ. รอง ผสทอภ. ผอ.
สํานัก ผช.ผสทอภ.) จํานวน 17 ราย
2.กลุมอํานวยการระดับตน (หน.ฝาย/ชํานาญการพิเศษ) จํานวน 40 ราย
3. กลุมเจาหนาที่ จํานวน 163 ราย
ทั้งนี้ ไดจัดทํากรอบเพื่อการพัฒนาบุคลากรป 2565 โดยจัดแบงเปน
3 กลุม และกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค รวมทั้งจัดแบ งกลุ มการ
พัฒนาโดยสรุป เปน 3 กลุมอยางนอย ไดแก Leader Development
Program / ทักษะ การพัฒนาตามนโยบายทิศทางองคกร /และ งานใน
หนาที่รับผิดชอบ ที่จําเปนตองเสริม
กิจกรรมที่ 6 การจัดทําแผนและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับภารกิจของ สทอภ. (Upskill/Reskill)
6.1 การบริหารจั ดการทุนการศึกษา
ไตรมาสที่ 2
ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการตามแผน
และทุ น ฝ ก อบรมทั้ ง ภายในและ รวบรวมขอมูลเพื่อ 1. สรุปทิศทางการขอรับทุนสําหรับป 2565 : สทอภ. ไมประสงครับ
ตางประเทศ
กําหนดทิศทางการ
จัดสรรทุน แตเปนการพัฒนาเจาหนาที่ (Upskill/Reskill)
ขอรับการจัดสรร 2. ยก ราง หลักเกณฑวาดวยการใหเจาหนาที่ไปศึกษาหรือฝกอบรมฯ
ทุน รวมถึงการ
และจะดําเนินการเสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ตอไป
ปรับปรุง
3. ในไตรมาส 1-2 มีกิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ ที่ดําเนินการ เชน
หลักเกณฑวาดวย - รวมการปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลดาน วท. ป 2564 โดย สํานักงาน
การใหเจาหนาที่ไป ก.พ. ไดประกาศผูมี สิทธิไดรับทุน จํ านวน 2 ราย ในทุนประเภททุน
ศึกษาหรือ
บุคคลทั่วไประดับปริญญา ไดแก ทุนที่ 1 นายณัฐนันท วองประพิณกุล
ฝกอบรม
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก สาขาวิชา Aerospace Engineering เนน
Launch Vehicle Design และทุ นที่ 2 น.ส.ชวิ ศา สอนสกุ ล ระดั บ
ปริญญาโท สาขาวิชา Survey Engineering / Electrical Engineering /
Computer Science เนน GNSS and Navigation Applications
- นักเรียนทุนรัฐบาลดาน วท. ทุนประเภทพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ขอ
ขยายระยะเวลาเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ
จํานวน 3 ราย ไดแก ทุนที่ 1 น.ส.ปานวาด นิติกลุ ตําแหนง นักภูมิ
สารสนเทศ สังกัด สธอ.2 ปริญญาโท สาขา Social Enterprise and

กิจกรรม

Milestone

ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ
Community Development เนน Social Enterprise and
Community ทุนที่ 2 นายสิงหา มีหัวโทน ตําแหนง วิศวกร สังกัด สปท.
ปริญญาเอก สาขา Civil Engineering/Survey Engineering/Computer
Science เนน GNSS Technology และทุนที่ 3 น.ส.พิชชาภรณ อัม
พรายน วิศวกร สังกัด สปท. ปริญญาโท-เอก สาขา Aerospace
Engineering เนน Aerospace Data Application /Launch Vehicle
- เจาหนาที่ สทอภ. เปนผูมีสทิ ธิไดรบั ทุน JICA ใหเดินทางไปศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปนุ
- สทอภ. เสนอชื่อเจาหนาที่เพื่อเขารับการคัดเลือกใหฝกอบรมใน
หลักสูตรระยะยาว (เกิน 15 วัน) จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก ปปร. รุนที่ 26,
นงส. รุนที่ 9, บงส รุนที่ 9, นงก รุนที่ 4 , CDA รุนที่ 2 , ปธส. รุนที่ 9

แนวโนมที่จะเกิดในไตรมาสถัดไป ผลการดําเนินงานและผลการใชจายอาจจะมีแนวโนมต่ํากวาแผนดําเนินงานและ
แผนการใชจายบางกิจกรรม ในขณะที่บางกิจกรรมอาจจะตองของบประมาณเพิ่มเติม จึงจําเปนตองปรับแผนการดําเนิน
กิจกรรมในชวงการทบทวนแผนการดําเนินงานประจําป ไดแก การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของ สทอภ. และ
Competency การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวของกับภารกิจ สทอภ. (Upskill/Reskill) เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ

