
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 
 

 



มติที่ประชุมและขอสังเกต
จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคลของ สทอภ. ครั้งที่ 4/2564 

มติที่ประชุม : 

เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคลของ สทอภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเห็นควร
นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อพิจารณาทักทวงตอไป และมอบหมายให สทอภ. ดําเนินการตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตามที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ :

1) เห็นควรให สทอภ. จัดทํา Work Breakdown Structure (WBS) ของแตละโครงการ เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปปรับใชกับโครงสรางปจจุบันให

สอดคลองกับ Project Based Management (PBM) และนํามาพิจารณาวาบุคลากรระดับไหนเหมาะสมกับการเปนผูจัดการโครงการ (Project Manager) 

ผูรวมงาน (Colleage) หรือ ผูทรงคุณวุฒิ (Supervisor) เพื่อให สทอภ. สามารถขับเคลื่อนองคกรดวย PBM อยางเต็มศักยภาพ จนนําไปสูการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานรายบุคคล การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินโครงการ และสามารถนําผลการประเมินขางตนมาเปนองคประกอบในการประเมินเขาสูตําแหนงใน

ระดับที่สูงขึ้นตามแผนเสนทางความกาวหนาได

2) เห็นควรเชิญ รศ.ดร. วีระพงษ แพสุวรรณ ประธานกรรมการ สทอภ. มาบรรยายใหความรูแกบุคลากร สทอภ. เกี่ยวกับ Cost Center และ 

Investment Center เพื่อใหเกิดความเขาใจและสราง Value ใหเกิดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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                              แผนงาน            ผลงาน 

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานภายใตโครงการพัฒนาองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ : ผลเบิกจายจริงและผูกพันขอมูลจากฝายการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

* ผลการเบิกจายจริงรวมเปนเงิน 5,123,327.93 บาท (รอยละ 76.09) 

     ผลเบิกจายจริงรวมผูกพันเปนเงิน 6,139,682.93 บาท (รอยละ 91.18) 
           แผนเงิน             ผลเงิน 

แผนงาน  100 %

ผลงาน   100 %

แผนเงิน 100% (6,466,125.76 บาท)

ผลเงิน 76.09% (5,123,327.93 บาท)*

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ/งบประมาณ

แผนงาน

(รอยละ)

ผลงาน

(รอยละ)

แผนเงิน

(บาท/รอยละ)

ผลจายจริง

(บาท/รอยละ)

ผูกพัน

(บาท/รอยละ)

ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผน แตผลการเบิกจายไมเปนไปตามแผน

โครงการพัฒนาองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคล 
ฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล 

สํานักบริหารกลาง (สุกันยา อินทรสวาท) 

งบประมาณ 6,466,125.76 บาท 

100.00 100.00 6,466,125.76 5,123,327.93 
(รอยละ 76.09)

1,016,355 
(รอยละ 15.09)

กิจกรรมที่เบิกจายไมเปนไปตามแผน : ยอดเงินคงเหลือ 326,442.83 บาท ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

1) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรฯ/คณะอนุกรรมการ CG&CSR/

คณะอนุกรรมการประเมิน ผสทอภ. มีการประชุมตามแผนงาน แตเบิกจายคาเบี้ยประชุม

นอยกวาแผนเงินที่กําหนดไว (ยอดเงินคงเหลือ 123,100 บาท)

2) คาตรวจสุขภาพประจําป เจาหนาที่เขารับการตรวจนอยลง เนื่องจากใชสิทธิสวัสดิการไป

ตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนจงึเบิกคาใชจายนอยกวาแผน (ยอดเงินคงเหลือ 88,836 บาท)

3) การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับภารกิจ สทอภ. ไดดําเนินการ Upskill/Reskill ตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ป 2564 เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหตองปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การฝกอบรมเปนออนไลนแทน ดังนั้น จึงเบิกจายงบประมาณนอยกวาแผนเงินที่ตั้งไว 

(ยอดเงินคงเหลือ 83,470.50 บาท)    

4) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหมีการเดินทางเพ่ือรวม

ประชุมลดลง จึงเบิกจายงบประมาณนอยกวาแผนเงินที่ตั้งไว (ยอดเงินคงเหลือ 18,846 บาท)    

5) คาเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู เบิกจายตามจริง (ยอดเงินคงเหลือ 12,190.33 บาท)



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคลปงบประมาณ 2564 
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

 

กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารงานบุคคล 
1.1 การสรรหาและบรรจุบุคคล
เปนเจาหนาที่ ลูกจาง และลูกจาง
โครงการ 

ผลผลิตที่ 1 : 
ความสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมบริหาร
บุคคล 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
ดำเนินการสรรหาบุคลากร สทอภ. ที่สอดคลองกับภารกิจและ
โครงสรางอัตรากำลัง ไดแก เจาหนาที่ ลูกจาง สทอภ. และลูกจาง
โครงการ 

1.2 การตรวจสุขภาพประจำป
บุคลากร สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากร สทอภ. ระหวางวันที ่
14-15 ธันวาคม 2563 ณ สทอภ. (ศูนยราชการ และศรรีาชา) ซึ่งมี
ผูเขารวมกิจกรรมดังกลาว รวมทั้งสิ้น 226 ราย 
ปญหา-อุปสรรค : เจาหนาทีเ่ขารับการตรวจนอยลง เนื่องจากใชสิทธิ
สวัสดิการไปตรวจที่รพ.เอกชน ทำใหเบิกจายคาตรวจสุขภาพต่ำกวาแผน 

1.3 การจัดทำประกันชีวิตและ
ประกันอุบัติเหตุหมูแกบุคลากร 
สทอภ.   

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
สทอภ. จัดทำประกันอุบัติเหตุหมู และประกันชีวิตใหแกบุคลากร สทอภ. 
แลว เนื่องจากการแพรระบาดของ COVID-19 สทอภ. จึงไดทำประกัน 
COVID-19 ใหแกบุคลากร สทอภ. ดวย  

1.4 การจัดกิจกรรมกีฬา     
สานสมัพันธกระทรวง อว.   

ผลการดำเนินงาน :  สทอภ. อนุมัติใหปรับแผนและยกเลิกกจิกรรมนี ้
ปญหา-อุปสรรค : โดยปกติทุกป อว. จะจัดงานในชวงเดือนธันวาคม  
แตเนื่องดวยสถานการณโควิดระบาด กทม. จึงขอใหหนวยงานภาครฐั
งดจัดกิจกรรม  สป.อว. จึงงดจัดกจิกรรมนี ้

1.5 การตอสัญญาเจาหนาที่ 
สทอภ. ท่ีครบอายุสัญญาจาง 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
ดำเนินการตอสญัญาจางใหแกเจาหนาที่ สทอภ. ซึ่งจะครบกำหนด
ในชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 จำนวน 68 ราย และจดัทำ
สัญญาปฏิบัติงานเพิ่มเติมเรียบรอยแลว  

1.6 การเสนอขอเคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
สทอภ. พิจารณาคัดเลือกผูมีคณุสมบัติขอเขารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ รวม 7 ราย และไดแจงเวียนรายชื่อผูไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ป 2560 -2563 แลว 

1.7 การจัดทำฐานขอมูลบุคลากร 
– การออกหนังสือรับรอง 
- การบันทึกระบบวันลา 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากร จัดทำหนังสือรับรองการทำงาน และจดัทำ
ฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อใชประกอบการพิจารณาจัด
บุคลากรลงโครงสรางใหม  รวมถึงพัฒนาระบบวันลาใหเปนการลา
ออนไลนแบบเต็มรูปแบบ  

1.8 กจิกรรม Big Cleaning Day ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2563  
ผูเขารวม จำนวน 317 คน ณ สทอภ. (ศูนยราชการ) 2. สทอภ. 
(บางเขน) 3. สทอภ. (ศรีราชา) 

1.9 การจัดจางตัดเย็บเสื้อสูทให
เจาหนาที่ และลูกจาง สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
สทอภ. ไดจัดจางราน สกล สยาม สูท ตัดเย็บเสื้อสูท จำนวน 42 ตัว
และดำเนินการตรวจรับงานเรียบรอยแลว  
 



กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินบุคคลและคาตอบแทน 
2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนง
ที่สูงขึ้น 

ผลผลิตที่ 2 : 
ความสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมการ
ประเมินบุคคลและ
คาตอบแทน 
 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
สทอภ. ไดแตงตั้งเจาหนาที่ดำรงตำแหนงที่สูงข้ึน รวม 9 ตำแหนง 
ไดแก ระดับชำนาญการ 3 ตำแหนง, ระดับหัวหนาฝาย 4 ตำแหนง, 
ระดับผอ.สำนัก 1 ตำแหนง และระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหนง  

2.2 การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย 
/ กิจกรรมสานสมัพันธ ไดแก 
กิจกรรมปใหม กิจกรรมสงกรานต 
และกจิกรรมอื่นๆ 
 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
- การจัดกิจกรรมสานสมัพันธปใหม เนื่องจากในชวงเดือนธันวาคม 
2563 เกิดการระบาดระลอกใหมของเชื้อไวรัสโควดิ-19 สทอภ.  
จึงยกเลิกจัดกจิกรรมขางตน 
- กิจกรรมสงกรานต กำหนดจัดในวันท่ี 8 เมษายน 2564 โดยขอความ
รวมมือใหแตงกายผาไทย และจดังานในลักษณะ New Normal 

2.3 จัดทำเกณฑ/แนวทางการ
เลื่อนเงินเดือนประจำป 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
จัดทำกรอบการเลื่อนเงินเดือนประจำปงบประมาณ 2565 และเสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและบริหารงาน
บุคคล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และเสนอคณะกรรมการ สทอภ. 
ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 

2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
รอง ผสทอภ. / อสวภ.  

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
- ดำเนินการประเมินสมรรถนะของ รอง ผสทอภ. ทั้ง 3 ราย และ
จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการ สทอภ. พิจารณา
ใหความเห็นชอบในเดือนตลุาคม 

2.5 ประเมินผลการปฎิบัติงานของ 
ผสทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
- ดำเนินการจดัประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ผสทอภ. และเสนอคณะกรรมการ สทอภ. ใหความเห็นชอบ 

2.6 การจัดจาง/ตอสัญญา 
ที่ปรึกษา สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
ป 2565 สทอภ. จัดจางที่ปรึกษา สทอภ. รวม 6 ราย ดังนี ้
1. นางเปรมจิตต  ปทมจิตร ที่ปรกึษาดานการจดัทำโครงสราง
สำนักงานกำกับกิจการอวกาศแหงชาต ิ
2. น.ส.นารี  ตณัฑเสถียร ท่ีปรึกษาดานสญัญาและกฎหมาย  
3. นางเยาวลักษณ จำปรัตน ท่ีปรกึษาดานยุทธศาสตรและการบริหาร
งบประมาณ 
4. นางแนงนอย เวทยพงษ ที่ปรึกษา สทอภ. ดานการขับเคลื่อนและ
สรางคณุคาการประยุกตใชเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ  
5. ดร.สุวิทย วิบูลยเศรษฐ ที่ปรึกษา สทอภ. ดานการขับเคลื่อนการ
พัฒนานวัตกรรมดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
6. นายเชาวลิต ศิลปทอง ที่ปรึกษาดานการบริหารงานแบบ Project 
Based (PMO)   
- ลำดับที่ 1-5 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
- ลำดับที่ 6 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 กันยายน 2565 
- ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัตงิานของท่ีปรึกษา สทอภ. ป 2564 
รายไตรมาส ตอคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและบรหิารงานบุคคล
เรียบรอยแลว  
 
 



กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
กิจกรรมที่  3  การพัฒนาบุคลากร 
3.1 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ผลผลิตที่ 3 :  

บุคลากรไดรับการพัฒนา 
เพื่อไปนำสู VBO 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 สทอภ. ไดอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำป 2564 แลว โดยที่การพฒันาบุคลากรในปนี้แบงได 2 กลุม 
ไดแก กลุมที่ 1 ตามความตองการของ สทอภ. และกลุมที่ 2 ตาม
หนาที่และความรับผิดชอบ อยางไรก็ตาม โดยที่อยูในชวงปรับ
โครงสรางองคกร ซึ่งเริ่มใชวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะไดดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ป 2565 ตอไป 

3.2 กิจกรรมการใหทุนการศึกษา /
ทุนฝกอบรม 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
1. การจัดสรรทุนรัฐบาล ดังนี้ 
- ทุนรัฐบาล ก.พ. รวม 2 ทุน 1) ทุนบุคคลทั่วไปบรรจุกอนเดินทางไป
ศึกษา ปริญญาเอก สาขา Aerospace Engineering หรือ Aerospace 
Mechanics และ 2) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ปริญญาโท สาขา
Science Technology and Innovation Policy 
ทุนรัฐบาลดาน วท. รวม 2 ทุน  ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 1) ปริญญา
โท-เอก หรือเอก สาขาวิชา Aerospace Engineering 2) ปริญญาโท สาขา 
Survey Engineering/Electrical Engineering/Computer Science  
2. ทุนรฐับาล ก.พ อยูระหวางศกึษาในตางประเทศ (ในเวลาปฏิบตัิงาน) 
รวม 2 ราย ดังนี ้
- ปริญญาเอก สาขา Management Science 
- ปริญญาโท สาขา Strategic Innovation Management 
3. ทุนรัฐบาลดาน วท. อยูระหวางศึกษา (ในเวลาปฏิบัติงาน) รวม 9 
ราย ดังนี ้
- ปริญญาเอกศึกษาในตางประเทศ รวม 6 ราย สาขา 1) Innovation 
Management 2) Information Technology 3) Computational 
Science 4) Mobile and Satellite Communication 5) Geo-
Informatics Technology 6) System Design and Integration 
- ปริญญาโทศึกษาในตางประเทศ รวม 1 ราย สาขา Data Science / 
Data Engineering 
- ปริญญาเอกศึกษาในประเทศ รวม 1 ราย สาขาการจัดการสมารตซิตี้และ
นวัตกรรมดิจิทัล 
-ปริญญาโทศึกษาในประเทศ รวม 1 ราย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ทุนการศึกษา สทอภ. ดังนี ้
- ศึกษาในประเทศระดับปรญิญาเอก (นอกเวลาปฏิบัติงาน) สาขา
วิศวกรรมไฟฟา รวม 1 ราย 
- ศึกษาในประเทศระดับปรญิญาโท (นอกเวลาปฏิบัติงาน) รวม 4 ราย 
ในสาขาวิชา 1) การพัฒนาสังคม 2) การเมืองการปกครอง 3) การ
จัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ และ 4) การบริหารคนและกลยุทธองคการ 
- ศึกษาในประเทศระดับปรญิญาตรี (นอกเวลาปฏิบตัิงาน) รวม 1 ราย 
สาขาการจดัการ 
- ศึกษาในตางประเทศระดับปริญญาโท (ในเวลาปฏิบัติงาน) รวม 4 
ราย ในสาขาวิชา 1) Artificial Intelligence and Business 
Analytics 2) Marketing Management & Communication 3) 



กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
Big Data, Marketing and Management และ 4) Aerospace 
Management    
- สำเร็จการศึกษา รวม 3 ราย ในระดับปริญญาเอก สาขาธรุกิจ
เทคโนโลยี และการจดัการนวัตกรรม และปริญญาโท สาขา 1) ธุรกิจ
เทคโนโลยี และการจดัการนวัตกรรม และ 2) การจดัการภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
5. ศึกษาดวยทุนสวนตัว ในระดับปริญญาโท สาขากฎหมาย รวม 3 ราย 
และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ รวม 1 ราย 
6. ทุนฝกอบรม สทอภ. ไดสนบัสนุนทุนฝกอบรมแกเจาหนาทีเ่พื่อ
ศึกษาหลักสตูร สสสส. รุนที่ 12 และหลักสตูร ปนป. รุนที่ 11 
หลักสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุนที่ 8 และ
หลักสตูรการเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษของนักเรียนทุน
รัฐบาล รวม 6 ราย  

3.3 การประเมินผลปฏิบัติงานเพ่ือ 
เลื่อนเงินเดือนประจำป 
ของเจาหนาท่ีและลูกจาง สทอภ. 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัตริายบุคคลของเจาหนาที่ และลูกจาง 
สทอภ. ตามตัวชี้วัดและภาระงานที่ไดรับมอบหมายเรียบรอยแลว 

3.4 การชี้แจงเจาหนาที่ถึง 
กรอบการประเมินและขอใหจัดทำ 
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน 

 
 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
เจาหนาที่ และลูกจาง สทอภ. ไดจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลเรียบรอยแลว  

3.5 การพัฒนาบุคลากร 
ที่เกี่ยวของกับภารกิจ สทอภ.  
(Upskill/Reskill) 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
ไดดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป 2564 
จำนวน 307 ราย (รอยละ 96) จากจำนวนบุคลากร จำนวน 320 ราย  
(ตัวชี้วัดยุทธศาสตร สทอภ. ที่ 26 กำหนดระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม
นอยกวารอยละ 80) ดังนี้  
1.การพัฒนาบุคลากรตามความตองการของ สทอภ. (Core Competency)  
1.1 ทุนรัฐบาลตามความตองการของ สทอภ. ประกอบดวย 
- การขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล ไดรบัการจัดสรรทุนรัฐบาล จำนวน 3 
ทุน ไดแก ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1 ทุน และทุนบุคคล
ทั่วไประดับปรญิญา จำนวน 2 ทุน 
- ทุนการศึกษา มีเจาหนาที่ซึ่งไดรบัอนุมัติใหศึกษาดวยทุนรัฐบาล ก.พ. 
ทุนรัฐบาลดาน วท. และทุน สทอภ. จำนวน 23 หลักสูตร รวม 23 ราย 
- การฝกอบรมภายใน (In House Training) จำนวน 16 หลักสูตร รวม 
247 ราย 
2. การพัฒนาบุคลากรตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Functional 
Competency) 
- การฝกอบรมหลักสูตรซึ่งสถาบันภายนอกจัด (Public House 
Training) จำนวน 22 หลักสูตร รวม 32 ราย 
- การศึกษาดวยทุนสวนตัว จำนวน 5 หลักสูตร รวม 5 ราย 
ปญหา-อุปสรรค : การ Upskill/Reskill สามารถดำเนินการไดตาม
แผนงาน เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ทำใหตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ฝกอบรมเปนออนไลนแทน ดังนั้น จึงเบิกจายงบประมาณนอยกวาแผนเงิน
ที่ต้ังไว  



กิจกรรม ผลผลิต ผลการดำเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค/ผลกระทบ 
3.6 การดำเนินโครงการดาน 
ธรรมาภิบาล การปองกันทุจริต 
ความโปรงใสและการสงเสริม 
คุณธรรม 

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 
ผลการประเมิน ITA ป 2564 สทอภ. ไดระดับคะแนนที่ 93.88  

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

ผลผลิตที่ 4 :  
การประชุม 
คณะอนุกรรมการฯ 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกบัดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม จำนวน 12 ครั้ง ในเดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
- จัดประชุมอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ผสทอภ. จำนวน  
4 ครั้ง ในเดือน ต.ค. 63 – พ.ค. 64 
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล 
จำนวน 7 ครั้ง ในเดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
ปญหา-อุปสรรค : การประชุมตามแผนงาน แตเบิกจายคาเบี้ยประชุมนอย
กวาแผนเงินที่กำหนดไว 

4.2 คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก 
ยานพาหนะ  

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแลวเสร็จ 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาองคกรและระบบการจัดการ 
5.1 จางเหมาดำเนินโครงการ 
Recheck Mindset และพัฒนา 
กรอบความคิดบุคลากร สทอภ. 

ผลผลิตที่ 5 : 
พัฒนาองคกรและระบบ
การจัดการ 
 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
ไดเชิญนายพัชรพล ชาญอุไร ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ Recheck 
Mindset และพัฒนาแนวความคดิบุคลากร สทอภ. มารวมโครงการ 

5.2 การสนับสนนุการดำเนินงาน 
Recheck Mindset และพัฒนา 
กรอบความคิดบุคลากร สทอภ. 
 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
สทอภ. ไดดำเนินโครงการ Recheck Mindset ซึ่งไดพัฒนา
แนวความคิดบุคลากร สทอภ. ใหตระหนักรูในตนเอง เตรียมความ
พรอมทางความคิด ไมหยดุที่จะพฒันาตนเอง และพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง   

5.3 การปรับโครงสราง 
(Structure) ภารกจิ (Mission) 
และการบริหารระบบงาน 
(Job Management) 
ภายหลังจากการปรับโครงสราง 
องคกร 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
สทอภ. ปรับโครงสรางใหมตามขอบังคับคณะกรรมการสำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศวาดวยการจัดแบงสวนงาน
และขอบเขตหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต         
1 ตุลาคม 2564 และมคีำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ใหดำรงตำแหนง สั่ง ณ 30 
กันยายน 2564 และใหมีผลตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2564 

5.4 การประเมินสถานะของ 
หนวยงานภาครัฐในการเปนระบบ 
ราชการ 4.0 (PMQA) 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
ผลการประเมิน PMQA ป 2564 สทอภ. ไดระดับคะแนนท่ี 387.33 

5.5 การพัฒนาและสงเสริม 
การใชงานระบบการจัดการความรู
ภายในองคกร 

ผลการดำเนินงาน :  ดำเนินการแลวเสร็จ 
ระบบการจัดการความรูภายในองคกรสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และจดัเตรียมการจัดกิจกรรมสงเสรมิการใชระบบการ
จัดการความรู 

 




