
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

  (องค์การมหาชน) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 วัตถุประสงค์การจัดต้ัง ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญด่้าน

ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีปูองกันประเทศ และด าเนินการอื่น     
ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีปูองกัน
ประเทศ 

2. เป็นศูนย์ข้อมูลความรูด้้านเทคโนโลยีปูองกันประเทศให้แก่
กระทรวงกลาโหมเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยปีูองกันประเทศ 

3. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีปูองกันประเทศ       
กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง      
และภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยปีูองกันประเทศ 

5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ      
ด้านเทคโนโลยีปูองกันประเทศ และส่งเสรมิให้เกิดกจิกรรม
ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปูองกัน
ประเทศ 

 งบประมาณ                        1,227.19  ล้านบาท 
 รายได้                                   33.26  ล้านบาท 
 เงินทุนสะสม                          422.84  ล้านบาท 
 อัตราก าลัง (กรอบ/บรรจุจริง)        369/344  คน 
 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร              247.74  ล้านบาท 
 งบประมาณค่าใช้จ่าย             1,294.13  ล้านบาท 

ตามแผนการใช้จ่ายเงิน  
(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)                                                          

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร   ร้อยละ 19.14 
(ตามมติคณะรัฐมนตร ี28 พฤษภาคม 2561)                                              

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

คณะกรรมการองค์การมหาชน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 

 วันที่ได้รับแต่งต้ัง วันที่หมดวาระ 
ประธานกรรมการ 1. พลเอก พอพล มณีรินทร ์ 8 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2564 
กรรมการโดยต าแหน่ง 2. ปลัดกระทรวงกลาโหม 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 

3. เสนาธิการทหาร 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 

4. เสนาธิการทหารบก 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 
5. เสนาธิการทหารเรือ 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 

6. เสนาธิการทหารอากาศ 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 7. นาวาอากาศโท ศาสตราจารย์สราวุฒิ สุจิตจร 7 สิงหาคม 2561 7 สิงหาคม 2564 
8. นายบุญญรักษ์ ดวงรัตน ์ 8 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2564 
9. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล 8 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2564 

10. นายมนสั แจ่มเวหา 8 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2564 

กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้อ านวยการ)  

11. พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข 3 มกราคม 2561 2 มกราคม 2565 

 
 

วิสัยทัศน ์

เป็นผู้น าดา้นเทคโนโลยีปูองกันประเทศในภูมภิาค ตอบสนองความตอ้งการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซยีน 
 
 
 
 
 
 

    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 หมายเหตุ  

 * ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย ส านกังาน ป.ป.ช. 
 ** ระดับคุณภาพ 

 

 

 

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชน   
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 

องค์การมหาชน 
Function 

Base 
Agenda 
Base 

Area 
Base 

Innovation 
Base 

Potential 
Base 

สรุปผลประเมนิ
องค์กร 

คะแนน 
ITA* 

  สถาบันเทคโนโลยีปูองกัน
ประเทศ 

 (องค์การมหาชน) 

สูงกว่าเปูาหมาย 
 

สูงกว่าเปูาหมาย 
 

- สูงกว่าเปูาหมาย 
 

สูงกว่าเปูาหมาย 
 

ระดับคุณภาพ** 
 

(ระดับ 3) 

72.60 

ผู้อ านวยการองค์การมหาชน 
ผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะ 
สรุปผลประเมิน 
ผู้อ านวยการ สัญญาจา้ง ผลการประเมิน

องค์กร 
งานที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา 
 ประดับมุข 

สูงกว่าเปูาหมาย 
 

สูงกว่าเปูาหมาย 
 

สูงกว่าเปูาหมาย 
 

N/A 
(อยู่ระหว่างเสนอ 

คณะกรรมการบริหาร สทป.) 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 - องค์การมหาชนมีการก าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
- มีผลการประเมินสูงกว่าเปูาหมายทุกองค์ประกอบ 
- มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100 

ระดับ 2 - องค์การมหาชนมีการก าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกวา่ร้อยละ 80 
- มีผลการประเมินสูงกว่าเปูาหมายทุกองค์ประกอบ  
- มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100 

ระดับ 3 - องค์การมหาชนมีการก าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ Agenda/ Area น้อยกวา่ร้อยละ 80 
- มีผลการประเมินสูงกว่าเปูาหมายทุกองค์ประกอบ  
- มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกวา่ร้อยละ 100 

ภาพรวม 

ผลประเมินรายองค์ประกอบ        หมายถึง  ผลด าเนินงานสูงกว่าเปูาหมาย (รอ้ยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกวา่รอ้ยละ 67 ) 
                                     หมายถึง  ผลด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย (ร้อยละตวัชี้วัดที่ผ่านการประเมนิอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67) 
                                      หมายถึง  ผลด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมาย (ร้อยละตวัชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ ากว่ารอ้ยละ 50) 
 
สรุปผลประเมินภาพรวม  หมายถึง  ระดับคุณภาพ  เป็นองคก์ารมหาชนทีม่ีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเปูาหมาย ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน 
 หมายถึง  ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนทีม่ีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเปูาหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมนิ
             แต่ไม่มอีงค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมนิในระดับต่ ากว่าเปูาหมาย 
 หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับต่ ากว่าเปูาหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง   
                                                        (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเปน็ไปตามเปูาหมายหรือสูงกว่าเปูาหมาย) 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลประเมิน 
 (รายตัวชี้วัด) 

สรุปผลประเมิน 
(รายองค์ประกอบ) 

1. Function 
Base 

 

1.1 มูลคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจและสงัคม    สูงกว่า 
เป้าหมาย 

     1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ 547.10  
ล้านบาท 

382.924 
ล้านบาท 

() 

     1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม ด าเนินงานตาม
เปูาหมายทีต่ั้งไว้

ส าเรจ็ 

ด าเนินงานตาม
เปูาหมายทีต่ั้งไว้

ส าเรจ็ 

() 

1.2 ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ 

   

   1.2.1 จ านวนต้นแบบงานวิจัย
และพัฒนาท่ีด าเนินการแล้ว
เสร็จส่งมอบหน่วยงานภายนอก
หรือกองทัพเพื่อทดลองใช้งาน 

2 ต้นแบบ 4 ต้นแบบ () 

1.2.2 ความส าเร็จตามแผนงาน
ผลผลติ/ผลลัพธ์ ของการด าเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาในปี 
2561 

13 โครงการ 9 โครงการ จาก 
13 โครงการ 

(ร้อยละ 69.23) 

() 

1.3 การน าองค์ความรู้จากงาน
โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic 
Research) ไปพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ 

2 เรื่อง 4 เรื่อง  

1.4 ผลลัพธ์ความส าเรจ็ของการ
ส่งเสริมความร่วมมือ 
(MOU/MOA) หรือกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีผลงานเป็น
รูปธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของสถาบันฯ 

 
 

5 เรื่อง 
(ในปท. 3 และ 
ตปท. 2 เรื่อง) 

7 เรื่อง 
(ในปท. 4 และ ตปท.  

3 เร่ือง) 

 

Function 
Base 

Agenda 
Base 

Area 
Base 

Innovation 
Base 

Potential 
Base 

สรุปผลประเมิน 
องค์กร 

คะแนน 
 ITA 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

- สูงกว่าเป้าหมาย 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 
 

(ระดับ 3) 

72.60 

 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลประเมิน 
 (รายตัวชี้วัด) 

สรุปผลประเมิน 
(รายองค์ประกอบ) 

2. Agenda  
Base 

 

2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

   สูงกว่า 
เป้าหมาย 

2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 () 

2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็น
ส าคัญที่ทันต่อสถานการณ ์

ร้อยละ 100 ไม่มีประเด็น
ส าคัญต้องช้ีแจง 

() 

3.  Area Base ไม่มตีัวช้ีวัด      
4. Innovation  
   Base 
 

4.1 ระดับความส าเร็จของการส ารวจ
ความพึงพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 80 
และองค์การมหาชน
เสนอรายงานผลการ
ปรับปรุงงานตาม       
ผลการส ารวจของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ต่อคณะกรรมการ

องค์การมหาชน ภายใน
ปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละ 80.40  สูงกว่า 
เป้าหมาย 

4.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 67.83  

4.3 ระดับการพัฒนาดา้นการก ากบั
ดูแลกิจการ 

4.0000 
 คะแนน 

4.1500  
คะแนน 

 

4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ
องค์การมหาชน 

     เร่ือง การจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์กรในเรื่องโครงการวิจยัและ
พัฒนา และข้อมูลเทคโนโลยีปูองกนั
ประเทศ (ต่อเนื่องปี 61-62) 

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอของ

องค์การมหาชน 
ร้อยละ 100 

ด าเนินการตาม
ข้อเสนอของ

องค์การมหาชน 
ร้อยละ 100 

 

5.  Potential  
Base 

5.1 การจดัท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร
แบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)    

ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากร 

ร้อยละ 100   

ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา
องค์กรและ
บุคลากร 

ร้อยละ 100   

 สูงกว่า 
เป้าหมาย 

 

  

 

 

 

 

 

 
ผลประเมินรายตัวชีว้ัด      หมายถงึ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายหรือสูงกวา่เปูาหมาย (ผ่าน) 
                                  หมายถงึ ผลด าเนินงานต่ ากว่าเปาูหมาย (ไม่ผ่าน) 
 
ผลประเมินรายองค์ประกอบ      หมายถึง  ผลด าเนินงานสูงกว่าเปูาหมาย (ร้อยละตัวชีว้ัดที่ผ่านการประเมินสูงกวา่ร้อยละ 67 ) 
                                     หมายถึง  ผลด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย (ร้อยละตัวชีว้ัดที่ผา่นการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67) 
                                      หมายถึง  ผลด าเนินงานต่ ากวา่เปูาหมาย (รอ้ยละตวัชี้วัดที่ผ่านการประเมินต่ ากวา่ร้อยละ 50) 
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ผลการปฏิบัตงิาน 

สมรรถนะ 
สรุปผลประเมิน 
ผู้อ านวยการ สัญญาจา้ง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
สูงกว่าเปูาหมาย 
 

สูงกว่าเปูาหมาย 
 

สูงกว่าเปูาหมาย 
 

N/A 
(อยู่ระหว่างเสนอ 

คณะกรรมการบริหาร สทป.) 

ระดับคณุภาพ 

 
 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

 (รายตัวชี้วัด) 
สรุปผลประเมิน 
(รายองค์ประกอบ) 

2.1 ผลงานของผู้อ านวยการองค์การมหาชน (Performance) 
2.1.1 สัญญาจ้าง   
       ผู้อ านวยการ 
       องค์การมหาชน 

1) จ านวนต้นแบบวิจัยท่ี สทป.
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ต้นแบบ/
วาระการด ารงต าแหน่ง 

1 ต้นแบบ 4 ต้นแบบ  สูงกว่า
เป้าหมาย 

2) จ านวนต้นแบบยุทโธปกรณ์      
ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้          
และเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ต้นแบบ/วาระการด ารงต าแหน่ง 

N/A 
ไม่ประเมิน    
ในปี 61 

N/A 
ไม่ประเมิน
ในปี 61 

- 

3) พัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยี
เปูาหมาย อย่างน้อย                    
2 กลุ่มเปูาหมาย ให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

2 
แผนแม่บท 

2 
แผนแม่บท 

 

4) มีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
ปูองกันประเทศ จ านวน 4 เรื่อง/ป ี

4 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

 

5) จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย  
4 เรื่อง/วาระการด ารงต าแหน่ง 

1 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

 

6) ก าหนดให้มีทุนวิจัย                     
ด้านเทคโนโลยีปูองกันประเทศ 
(การศึกษาและโครงการวิจัย) 
อย่างน้อยปีละ 10 ทุน/ ป ี

10 
ทุน 

10 
ทุน 

 

7) จ านวนการจัดประชุม สมัมนา
เชิงวิชาการกับเครือข่ายความ
ร่วมมือ หรือสถาบันการศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

 

8) จัดท าบันทึกความร่วมมือ หรือ
สัญญาร่วมวิจยั หรือสญัญาการ
รักษาความลบัในการร่วมมือวิจัย
และพัฒนาโครงการ อย่างน้อย 
4 ฉบับ/ปี 

4 
ฉบับ 

6 
ฉบับ 

 

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อ านวยการ : พลอากาศเอก ดร.ปรีชา  ประดับมุข 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

 (รายตัวชี้วัด) 
สรุปผลประเมิน 
(รายองค์ประกอบ) 

9) ผลผลติ/กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก
การบันทึกความร่วมมือ หรือ
สัญญาร่วมวิจยั สัญญารักษา
ความลับ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ ท่ีน าไปสู่   
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

2 
เรื่อง 

7 
เรื่อง 

 

10) ผลการส ารวจการรับรู้ความ
เข้าใจของประชาชน และผู้ถือ
ผลประโยชน์ร่วมของ สทป.    
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80/ปี 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
95.15 

 

11) ผลงานวิจัยท่ีให้ทุนอุดหนุน      
/สนับสนุน ที่สามารถเป็น
โครงการวิจัยของ สทป. ได้ 
อย่างน้อย 2 โครงการ/วาระ 
การด ารงต าแหน่ง 

N/A 
ไม่ประเมิน     
ในปี 61 

N/A 
ไม่ประเมิน
ในปี 61 

- 

12) จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่ตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและ
พัฒนาของ สทป. และเริ่ม
ด าเนินการภายในปี 2561 

1 
แผนงาน 

1 
แผนงาน 

 

13) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 96 ปี 

ร้อยละ 
96 

ร้อยละ 
67.83 

  

14) ผลักดันใหเ้กิดรายได้สะสม
นอกจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
อย่างน้อย 15 ล้านบาท/วาระ
การด ารงต าแหน่ง 

1 
ล้านบาท 

6.09 
ล้านบาท 

  

15) ระดับอัตราการลาออกของ
เจ้าหน้าท่ี ไมเ่กินร้อยละ 10/ปี 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 
4.45 

  

16) มีแผนพัฒนาองค์กร และ
แผนพัฒนาบุคลากร ของ สทป. 
ภายในป2ี561 

1 
แผนงาน 

1 
แผนงาน 

  

17) จัดท าและด าเนินการได้ตามแผน
ปูองกันและปรามปรามการ
ทุจริต และแผนแมบ่ทคุณธรรม 
สทป. เป็นไปตามที่ ปปช. 
ก าหนด และเริ่มด าเนินการ
ภายในปี 2561 

 
 

1 
แผนงาน 

1 
แผนงาน 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

 (รายตัวชี้วัด) 
สรุปผลประเมิน 
(รายองค์ประกอบ) 

18) แผนพัฒนากฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ให้สนองต่อการ
ด าเนินงานของ สทป. และ 
เร่ิมด าเนินการภายในปี 2561 

1 
แผนงาน 

1 
แผนงาน 

  

2.1.2 ผลการประเมิน 
        องค์กร 

1) การด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
   ส านักงาน ก.พ.ร. 

 ระดับมาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 

2.1.3 งานทีค่ณะกรรมการ 
        มอบหมาย 

1) รายการเงินกันข้าม
ปีงบประมาณ (เงินกันเหลื่อมปี) 
จ านวน 415 รายการ วงเงิน 
918.769 ล้านบาท 
 

ลดลงจากปี                
ที่ผ่านมา 

ลดลงจากปี    
ที่ผ่านมา 

 สูงกว่า
เป้าหมาย 

2) ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เพื่อเตรียมองค์กรเข้าประกวด 
ในรางวัล TQA (Thailand 
Quality Award) หรือ รางวัล
คุณภาพแห่งชาตเิป็นหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจท่ี
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของ
ประเทศ โดยใช้รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบการ
บริหารจดัการที่ครอบคลมุทุกมิต ิ

จัดท าแผน/                     
การฝึกอบรม                  
เพื่อเตรียม                   
ความพร้อม 

จัดท าแผน/   
การฝึกอบรม 
เพื่อเตรียม  
ความพร้อม 

 

3) บทบาทการท าหน้าท่ีในฐานะ
เลขานุการคณะท างาน
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกัน
ประเทศเป็นอุตสาหกรรม
เปูาหมายใหม่ที่ 11  
(S-Curve ที่ 11) เพื่อสร้างความ
มั่นคงประเทศและลดการพึ่งพา
การน าเข้ายุทโธปกรณ์ทีต่้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ 

ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานฯ 

ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานฯ 

 

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อ านวยการองค์การมหาชน (Competency) 
สมรรถนะทางการบริหาร 
ของผู้อ านวยการองค์การ 
มหาชน 

1) ภาวะผู้น า ตามที่ กพม.ก าหนด 
ระดับ 1  

ต่ ากวา่เปูาหมาย 
ระดับ 2  

เป็นไปตามเปูาหมาย 
ระดับ 3  

สูงกว่าเปูาหมาย 

- - N/A 
(อยู่ระหว่าง

เสนอ 
คณะกรรมการ
บริหาร สทป.) 

2) วิสัยทัศน์ - - 

3) การวางกลยุทธ์ - - 

4) ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน - - 

5) การควบคุมตนเอง - - 

6) การสอนงานและการมอบหมายงาน - - 
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สรุปผลงานส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.         สถาบันเทคโนโลยปีูองกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีบทบาทภารกิจในการศึกษา ค้นควา้ วิจัย และพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีปูองกันประเทศ และด าเนินการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ปูองกันประเทศ  เป็นศูนย์ข้อมลูความรู้ด้านเทคโนโลยีปูองกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย
และแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปูองกันประเทศ  ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยปีูองกันประเทศกับ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบันการศกึษาอื่นที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สง่เสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยีปูองกันประเทศ  และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและ
สารสนเทศด้านเทคโนโลยีปูองกันประเทศ และส่งเสรมิให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ปูองกันประเทศ 

          ปี พ.ศ. 2561 สถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีผลงานท่ีส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

          การด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปูองกันประเทศ (องค์การมหาชน) ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 382.924 
ล้านบาท และสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมจากผลการด าเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่  

1. การสนับสนุนการท าแผนที่ 3 มิติด้วยอากาศยานไร้นักบินในพ้ืนท่ีดอยตุงและจังหวัดน่าน ท าให้เกิดความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีปูองกันประเทศ น ามาประยุกต์ใช้ในงานอื่นนอกจากด้านการทหารได้ ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า
มากขึ้น และสร้างผลตอบแทนจากการวิจัยเทคโนโลยีปูองกันประเทศให้กับงานด้านการอนุรักษ์และช่วยสนับสนุน
หน่วยงานพลเรือนให้สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานต่อไป 

2. ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความรู้และความสนใจด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์จรวดในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมากที่สุด โดย สทป. จะสนับสนุนให้ 
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

3. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 เป็นการแสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่น าสมัย 
สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาส
ประชาชนและเยาวชนท่ัวไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ในรูปแบบที่สนุกสนาน  

4. งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 เป็นเวทีเช่ือมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 
ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

การจัดท าต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาให้หน่วยงานภายนอกหรือกองทัพเพ่ือทดลองใช้งาน จ านวน 4 ต้นแบบ  
ได้แก่ 1) ต้นแบบ UAV ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพ้ืนฐานระบบอากาศยานไร้คนขับ ต้นแบบระบบ 
Mini UAV ส่งมอบให้หน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (น.ย.ทร.) 2) ต้นแบบ SIM ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
สนามฝึกยิงปืนเสมือนจริง (SIM) ส่งมอบให้โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) 3) ต้นแบบระบบอ่านปูายทะเบียน ภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์และโปรแกรมประยุกต์ ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ส่งมอบให้ สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และ             
4) ต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8x8 (AAPC) ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยางส าหรับปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยนาวิกโยธิน (น.ย.) ส่งมอบให้หน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (น.ย.ทร.)  
สทป. ด าเนินการตามแผนงานผลผลิต/ผลลัพธ์ ของการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาในปี 2561 จ านวน 13 
โครงการ ดังนี้  
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โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดแบบน าวิถี DTI-1G 

ระยะที่ 2 (D1G) 
4 รายการ 1 รายการ 

2) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ 
DTI-2 (D2) 

2 รายการ 2 รายการ 

3) โครงการพัฒนาสนามทดสอบจรวด และอาวุธน าวิถี (D9) 3 รายการ 3 รายการ 
4) โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ

ยานไร้คนขับ (D43) 
9 รายการ 6 รายการ 

5) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบ
รวมศูนย์และโปรแกรมประยุกต์ฯ ระยะที่ 2 (D22) 

2 รายการ 2 รายการ 

6) โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยางส าหรับ
ปฏิบัติภารกิจของ นย. (D64) 

2 รายการ 2 รายการ 

7) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอาวธุควบคุมระยะไกล 
(Remote Controlled  Weapon System) (D66) 

4 รายการ 4 รายการ 

8) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลาย    ล ากล้องน าวิถี 
ระยะ 80 กม. (D11A) 

3 รายการ 3 รายการ 

9) โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบดิ 7 รายการ 7 รายการ 
10) โครงการวิจัยพัฒนาระบบจรวดดดัแปรสภาพอากาศ 3 รายการ 2 รายการ 
11) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง 5 รายการ 5 รายการ 
12) โครงการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณร์่วมเพื่อจ าลอง

ภารกิจการช่วยเหลือ ทางทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3 รายการ 3 รายการ 

13) โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยาง (ต่อยอด
องค์ความรู้) 

3 รายการ 2 รายการ 

 
การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยโครงการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
สามารถด าเนินการได้สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีสรุปองค์ความรู้จากโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 

ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจหรือโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป. จ านวน 4 เรื่อง ได้แก ่
1) การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ ส าหรับผู้ฝึกสอนรถยานรบเสมือนจริง 
2) การวิจัยและพัฒนาระบบสาธิตการแสดงภาพบนจอแบบโดม โดยใช้ชุดโปรเจ็กเตอร์หลายตัว 
3) การวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ แบบใช้ไฟฟูาจาก Fuel Cell 
4) การวิจัยและพัฒนา Focal Plane Array Imaging Infrared (FPA IIR) 

           การด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือ (MOU/MOA) หรือกิจกรรมกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศที่มี
ผลงานเป็นรูปธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันฯ  โดยสามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานฯ จ านวน 7 เรื่อง 
แบ่งเป็นภายในประเทศ 4 เรื่อง และต่างประเทศ 3 เรื่อง เสนอคณะกรรมการบริหาร สทป.  
 สรุปผลงานผลลพัธ์ความส าเร็จของการส่งเสริมความร่วมมือ (MOU/MOA) หรือกิจกรรมกับหน่วยงานภายในประเทศ        
ที่มีผลงานเป็นรูปธรรม จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตามแนวทางประชารัฐเพื่อการบริหารจัดการปุาชุมชน 
กรณีศึกษา ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน จากความร่วมมือระหว่าง สทป. – กรมปุาไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมยานเกราะล้อยางส าหรับปฏิบัติภารกิจของ นย. (ยานเกราะสะเทินน้ าสะเทินบก : 
AAPC) กับหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (น.ย.ทร.) 
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3. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง (Virtual Tank SIM) จากความร่วมมือระหว่าง สทป. กับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. กิจกรรมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ จากความร่วมมือระหว่าง สทป. กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
          สรุปผลงานผลลัพท์ความส าเร็จของการส่งเสริมความร่วมมือ (MOU/MOA) หรือกิจกรรมกับหน่วยงานที่มีผลงานเป็น
รูปธรรม จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่   

1. กิจกรรมความร่วมมือกับบริษัท BAE Systems สหราชอาณาจักร 
2. กิจกรรมความร่วมมือกับบริษัท Aerospace Long-march International Trade Co., Ltd. (ALIT) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
3. กิจกรรมความร่วมมือกับบริษัท KOSO KEIKAKU ENGINEERING (KKE) ประเทศญี่ปุุน 

  สทป. มีการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม เรื่อง การจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์กรในเรื่องโครงการวิจัยและ
พัฒนา และข้อมูลเทคโนโลยีปูองกันประเทศ (ต่อเนื่องปี 61-62) สามารถด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีปูองกัน
ประเทศ รวมทั้งบทวิเคราะห์เทคโนโลยีปูองกันประเทศที่ด าเนินการโดย สทป. และจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และด าเนินการออกแบบระบบฐานข้อมูลฯ เพื่อเตรียมการเผยแพร่ด้านเทคโนโลยีปูองกันประเทศเสร็จสิ้น 

การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบกา้วกระโดด ระยะ 5 ปี                             
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

               ผลการด าเนินงานคือ ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร ร้อยละ 100  สรุปผลการด าเนินได้ ดังนี้ 
1)  งานพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีเปูาหมาย 
2)  งานปรับปรุงกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ตลาด 
3)  งานสร้างเครือข่ายข้อมูลและความรู้ 
4)  งานโครงสร้างและแผนอัตราก าลัง 
5)  งานการพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
6)  งานส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กร 
7)  งานระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
8)  งานปรับปรุงระบบบริหารผลการด าเนินงาน 
9)  งานระบบการพัฒนาบุคลากร 
10) งานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


