
 

รายงานผลการประเมินตนเองการด าเนินงานตามตัวชี้วดั ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดอืน (ต.ค.61 – มี.ค.62)        หน้าที ่1 ของ 3 หน้า 

 
 

สรุปรายงานการประเมินตนเองผลการด าเนินงานองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ สทป. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) รอบ 6 เดือน 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ และข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) มีดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน  

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 62 
(รอบ 6 เดือน) 

ร่าง
ประเมิน
สถานะ 

1. Functional Based 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นฐาน งาน
ประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรือ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี 

1.1 มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงาน 
(Cost Benefit)  

   

   1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 167.768  
ล้านบาท 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

   1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม 
 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

1.2 ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ    

   1.2.1 จ านวนต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จส่งมอบหน่วยงานภายนอกหรือกองทัพเพื่อ
ทดลองใช้งาน 

1 ต้นแบบ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(โครงการมีแผน    
ส่งมอบในห้วงเดือน 

มิ.ย.62) 

 

   1.2.2 ความส าเร็จตามแผนงานผลผลติ/ผลลัพธ์ ของการ
ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาในปี 2562 

16 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

1.3  การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic 
Research) ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 

4 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

1.4  ผลลัพธ์ความส าเร็จของการส่งเสริมความร่วมมือ 
(MOU/MOA) หรือกิจกรรมกับหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีผลงานเป็นรูปธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของสถาบันฯ 
 

7 เรื่อง 
(ในประเทศ 4 

เรื่อง และ  
ต่างประเทศ 

3 เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(ในปี 62 มีการลงนาม 
MOU/MOA แล้ว
จ านวน 6 ฉบับ) 

 

 



 

รายงานผลการประเมินตนเองการด าเนินงานตามตัวชี้วดั ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดอืน (ต.ค.61 – มี.ค.62)        หน้าที ่2 ของ 3 หน้า 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 62 
(รอบ 6 เดือน) 

ร่าง
ประเมิน
สถานะ 

2. Agenda Based 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายพิเศษ 

2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน    

2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวท่ีทันต่อสถานการณ ์
 
 

ร้อยละ 100 สทป. มีกลไก
ติดตามประเด็น
ข่าวทุกวัน โดยการ
สร้างกลุม่ไลน์เพื่อ
ติดตามประเด็น
ข่าวที่ส่งมาให้
หน่วยงานช้ีแจง 
(ปัจจุบัน สทป. ยัง
ไม่มีประเด็นข่าวท่ี
ต้องช้ีแจง) 

 

3. Area Based 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการด าเนินงานหลาย
พื้นที่หรือหลายหน่วยงาน 

- สถาบันฯ ไมม่ีตัวช้ีวัดด้านพื้นท่ี –  
 

  

4.  Innovation Based 
 ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ 

4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ  
 

ร้อยละ 80 อยูร่ะหว่าง
กระบวนการจดัซื้อ

จัดจ้าง 

 

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 18.16 
(243.954 ล้านบาท) 

 

4.3 การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 

4.00 
คะแนน 

1.68 คะแนน 
(อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

 

4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน  
   4.4.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์กรในเรื่องโครงการวิจัย
และพัฒนา และข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ต่อเนื่องปี 61-
62) 
   4.4.2 การพัฒนาระบบงาน (Application) ส าหรับการ
อบรมหรือเรียนรู้การฝึกบินอากาศยานเบื้องต้นแบบออนไลน ์
 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

5. Potential Based 
  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการ
ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผน
หรือนโยบายระดับชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล 
 

5.1 การจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนองค์การ (Transition 
Plan) เพื่อรองรับการเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบญัญัติ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 

- การจัดท าโครงสร้างและอัตราก าลังของ สทป. เพ่ือ
รองรับ พ.ร.บ. เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ... 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผู้อ านวยการองค์การมหาชน 
 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดการประเมินองค์การมหาชนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่าง
ส านักงาน ก.พ.ร. ส่งหนังสือเพ่ือยืนยันรายละเอียดตัวชี้วัดให้ สทป. เพ่ือยืนยันความถูกต้อง 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 62 
(รอบ 6 เดือน) 

ร่าง
ประเมิน
สถานะ 

องค์ประกอบท่ี 1 การ
ประเมินผลงานผู้อ านวยการ
องค์การมหาชน 
(Performance) 
 
 
 
 

1. ผลการประเมินองค์กร 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

รอผลประเมินจาก
ส่วนท่ี 1 

 

2. ผลการด าเนินงานตามสัญญาจ้างผูอ้ านวยการ 
(ปี 62 ก าหนดเป้าหมายด าเนินงาน จ านวน 16 ข้อ) 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

3. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ประกอบด้วย 4 
เรื่อง ได้แก่ 
3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
3.2 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (โครงสร้างและ
อัตราก าลังเพื่อรองรับ พ.ร.บ. เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
พ.ศ. ...) 
3.3 การพัฒนาปรับปรุงระบบ ERP (ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้าง) 
3.4 ก า ร ด า เ นิ น ง า น ติ ด ต า ม ร า ย ก า ร เ งิ น กั น ข้ า ม
ปีงบประมาณ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

องค์ประกอบท่ี 2 การ
ประเมินสมรรถนะทางการ
บริหารของผู้อ านวยการ
องค์การมหาชน 
(Competency) 
 

1. ภาวะผู้น า (Leadership) 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ก าหนดการประเมิน
เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 

 
(ในห้วงเดือน 

ส.ค.-ก.ย. 2562) 

 

2. วิสัยทัศน์ (Visioning) 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

3. การวางกลยุทธ์ (Strategic Orientation) 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

4. ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

5. การควบคุมตนเอง (Self Control) 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and 
Empowering Others) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 


