แผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

แผนงานพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2565
โครงการ
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (65018)
ผลผลิต 1 : การบริหารงานบุคคล
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารงานบุคคล
กิจกรรมยอย 1.1 : การสรรหาและบรรจุบุคคลเปนบุคลากรของ สทอภ.
กิจกรรมยอย 1.2 : การตอสัญญาเจาหนาที่ สทอภ. ที่ครบอายุสัญญาจาง
กิจกรรมยอย 1.3 : การจัดทําฐานขอมูลบุคลากร - ออกหนังสือรับรอง - การปฏิบัติงานนนอกสถานที่
กิจกรรมยอย 1.4 : การปฐมนิเทศบุคลากร สทอภ.
กิจกรรมยอย 1.5 : การตรวจสุขภาพประจําปบุคลากร สทอภ.
กิจกรรมยอย 1.6 : การจัดทําประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมูแกบุคลากร สทอภ.
กิจกรรมยอย 1.7 : การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ/คนดีศรี อว.
กิจกรรมยอย 1.8 : การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย/กิจกรรมสานสัมพันธ
ผลผลิต 2 : การสงเสริมและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
กิจกรรมที่ 2 : การสงเสริมและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
กิจกรรมยอย 2.1 : การประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจําป
กิจกรรมยอย 2.2 : การประเมินผลการปฎิบัติงานของ ผูอํานวยการ สทอภ.
กิจกรรมยอย 2.3 : ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผูอํานวยการ สทอภ.
กิจกรรมยอย 2.4 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
กิจกรรมยอย 2.5 : การจัดจาง/ตอสัญญา ที่ปรึกษา สทอภ.
กิจกรรมยอย 2.6 : การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
แผนงานพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร (65042)
ผลผลิต 3 : การพัฒนาองคกร
กิจกรรมที่ 3 : การจัดทําแผนแมบทพัฒนาองคกร พ.ศ. 2566 - 2570
กิจกรรมยอย 3.1 : การทบทวนแผน-ผลการดําเนินงานตามแผนเดิม
กิจกรรมยอย 3.2 : การจัดทําแผนแมบทพัฒนาองคกร พ.ศ. 2566 -2570
กิจกรรมยอย 3.3 : การสรุปผลการดําเนินงานและการสื่อสารแผน
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพองคกร
กิจกรรมยอย 4.1 : การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA)
กิจกรรมยอย 4.2 : การประเมินดานธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริต ความโปรงใส และการสงเสริมคุณธรรม และการ
ประเมินองคกรคุณธรรม (CG&CSR)
กิจกรรมยอย 4.3 : การจัดทําแผนและดําเนินการสื่อสารภายในองคกร (ไดแก PBM ควบคุมภายใน ความเสี่ยง แผนตางๆ
ขององคกร ฯลฯ)
กิจกรรมยอย 4.4 : การสงเสริมกระบวนการทํางานแบบ Project Based Management (การพัฒนาคน ระบบการจัดการ
องคความรู (KM) การสื่อสาร)
กิจกรรมยอย 4.5 : สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายประจําป

งบประมาณ
(บาท)
3,276,000 บาท

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

แผน/ผลการดําเนินงาน
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

ฝทบ./สจก.

300,000 บาท
300,000 บาท
800,000 บาท
866,000 บาท
ฝทบ./สจก.

250,000 บาท
480,000 บาท
280,000 บาท
3,060,000 บาท
ฝศอ./สยศ.
700,000 บาท
ฝศอ./สยศ.
100,000 บาท
70,000 บาท

แผนงานพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2565
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

กิจกรรมที่ 5 : การประเมินโครงสราง สทอภ.
กิจกรรมยอย 5.1 : การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง จัดทําแผนและผล การประเมินโครงสราง สทอภ. และจัดทําแผน
กิจกรรมยอย 5.2 : ดําเนินการประเมินโครงสราง สทอภ.
กิจกรรมยอย 5.3 : สรุปผลการการประเมินโครงสราง สทอภ. และขอเสนอ แนวทางการปรับปรุง และรายงานผลการ
ประเมินโครงสราง สทอภ.
กิจกรรมที่ 5 : การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
กิจกรรมยอย 5.1 : รวบรวมและกลั่นกรองประเด็นที่จะเสนอตอประธานแตละคณะเพื่อบรรจุเปนวาระ
กิจกรรมยอย 5.2 : รวบรวมวาระ ประสานนัดประชุม ออกหนังสือเชิญ เตรียมวาระการประชุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กิจกรรมยอย 5.3 : ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร คณะอนุ CG CSR และคณะทํางาน
กิจกรรมยอย 5.4 : สรุปมติการประชุม และรายงานการประชุม
กิจกรรมยอย 5.5 : แจงมติใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป
ผลผลิต 4 : การพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมที่ 6 : การจัดทําแผนและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับภารกิจของ สทอภ. (Upskill/Reskill)
กิจกรรมยอย 6.1 : การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของ สทอภ. และ Competenct Dictionary
กิจกรรมยอย 6.2 : การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับภารกิจของ สทอภ. (Upskill/Reskill)
กิจกรรมที่ 7 : การบริหารจัดการทุนการศึกษาและทุนฝกอบรมทั้งภายในและตางประเทศ
กิจกรรมยอย 7.1 : การบริหารจัดการทุนการศึกษาและทุนฝกอบรมทั้งภายในและตางประเทศ
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน (หกลานสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน)

ก.พ.

แผน/ผลการดําเนินงาน
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
ฝศอ./สยศ.

50,000 บาท

ฝศอ./สยศ.

248,000 บาท

ฝศอ./สยศ.
700,000 บาท
1,042,000 บาท
ฝศอ./สยศ.
150,000 บาท
6,336,000 บาท

หมายเหตุ : คณะกรรมการ สทอภ. ไดอนุมัติแผนปฏิบัติราชการรายปของ สทอภ. ประจําปงบประมาณ 2565 ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 (มติ 64/88)

