รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายองค์กร ประจาปี
งบประมาณ 2564 ของ สทป. (รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2564)
ตามที่ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายองค์กร (ตัวชี้วัด ก.พ.ร. และตัวชี้วัดผู้อานวยการฯ) ประจาปีงบประมาณ
2564 ของ สทป. ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณฯ และตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายองค์กร ที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ แล้วนั้น
สรุปความก้าวหน้าการติดตามผลการดาเนินงานฯ ดังนี้
1. ความคืบหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
ผลการดาเนินงานของ สทป. ในขณะนี้ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของโครงการและ
ส่วนงานต่าง ๆ โดยผลการประเมินตนเองและข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประจาเดือน มี.ค. 2564 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2564) สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบ
การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1
ประสิทธิผลการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง

ผลการ
ร่าง
ดาเนินงาน ประเมิน
ปี 64
สถานะ
(รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งฯ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ความสาเร็จ
ตามแผนงานผลผลิต/ผลลัพธ์ของการ
ประเมินการบรรลุ
ดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาในปี
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
2564 และมีรายงานผลการดาเนินงาน
ประเมินการบรรลุ
โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว ณ ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์ตาม
(โครงการที่ปิดแล้วย้อนหลัง 3 ปี)
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จานวนต้นแบบ
งานวิจัยและพัฒนาที่ส่งมอบให้
ชาติ แผนแม่บทภายใต้
หน่วยงานภายนอกหรือกองทัพเพื่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ทดลองใช้งาน หรือ ต้นแบบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ยุทโธปกรณ์ที่ สทป. ดาเนินการร่วม
ทุน/ถือหุ้น/เป็นตัวแทน ร่วมกับ
12 นโยบายและแผน
หน่วยงานรัฐอื่นหรือนิติบุคคลภายนอก
ระดับชาติ ว่าด้วยความ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 การนาองค์ความรู้จาก
มั่นคงแห่งชาติ และ
งานวิจัยโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic
แผนปฏิบัติการของ
Research) ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์
องค์การมหาชน
(น้าหนักร้อยละ 40)

น้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ผลลัพธ์ความสาเร็จ
ของการส่งเสริมความร่วมมือ
(MOU/MOA) หรือกิจกรรมกับ
หน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีผลงานเป็นรูปธรรม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันฯ

10

ร้อยละ 100
จานวน 15
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



10

2 ต้นแบบ
และส่งมอบให้
หน่วย
ผู้ใช้ได้ภายใน
30 ก.ย.64

ดาเนินการส่งมอบ
ต้นแบบฯ จานวน
2 ต้นแบบ
เรียบร้อยแล้ว



5

6 เรื่อง



5

8 เรื่อง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(กำหนดชื่อเรื่อง
เรียบร้อยแล้ว)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2564 ของ สทป. รอบ 6 เดือน

หน้าที่ 1 ของ 6 หน้า



องค์ประกอบ
การประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัด

น้าหนัก

ค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง

ผลการ
ร่าง
ดาเนินงาน ประเมิน
ปี 64
สถานะ
(รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง/นโยบายสาคัญ
หรือเร่งด่วนของรัฐบาล
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ประเด็นการปฏิรูป
5
1 แผนงาน
อยู่ระหว่าง

ประเทศ ในเรื่องการบริหารราชการ
และเสนอ
ดาเนินการ
แผ่นดิน ได้แก่ ดาเนินการจัดทาแผน
คณะกรรมการ
ปฏิรูปองค์กร
สถาบันฯ
1 แผนงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จัดทาแผนธุรกิจ
5
อยู่ระหว่าง

และเสนอ
สาหรับต้นแบบโครงการเพื่อส่งเสริม
ดาเนินการ
คณะกรรมการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 1
สถาบันฯ และมี
โครงการ
การรายงานผล
การดาเนินการ
ตามแผนธุรกิจฯ

องค์ประกอบที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพและความ ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ความสามารถ
10
มากกว่า
3.181
คุ้มค่าในการดาเนินงาน ในการหารายได้เพื่อลดภาระ
4 ล้านบาท
ล้านบาท
ประเมินประสิทธิภาพใน
การบริหารงานและความ
คุ้มค่าในการดาเนินงาน
การลดภาระค่าใช้จ่าย
ภาครัฐและความคุ้มค่า
ในการบริหารและใช้
ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
(น้าหนักร้อยละ 30)

งบประมาณภาครัฐ หรือ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่ สทป. ดาเนินการร่วมทุน/
ถือหุ้น/เป็นตัวแทน ร่วมกับหน่วยงาน
รัฐอื่นหรือนิติบุคคลภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การพัฒนาระบบงาน
ร้อยละ 100
อยู่ระหว่าง
10
(Application) สาหรับคลังข้อมูล
ของแผน
ดาเนินการ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (Defence
ปฏิบัติงาน
Technology Repository)
(ดาเนินการต่อเนื่องปี 2563-2564)
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 ความสาเร็จ
5
จัดทารายงาน
อยู่ระหว่าง
ในการดาเนินการเสนอการรับรองระบบ
สรุปผล
ดาเนินการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
การปรับปรุงฯ
กระบวนการวิ จั ยและพั ฒนาต้ นแบบ
เสนอ ผอ.สทป.
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ การให้บริการ
และองค์ ความรู้ ทางเทคโนโลยี ป้ องกั น
ประเทศ ของ สทป.
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)
ร้อยละค่าใช้จ่าย
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
5
ประมาณ
บุคลากรไม่เกิน
บุคลากรขององค์การมหาชน
ร้อยละ 19.92
กรอบวงเงินรวมฯ และอยู่ระหว่าง
ที่คณะรัฐมนตรี
ปรับปรุงข้อมูล
กาหนด (ร้อยละ
30) และค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรจริง

รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2564 ของ สทป. รอบ 6 เดือน

หน้าที่ 2 ของ 6 หน้า









องค์ประกอบ
การประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัด

น้าหนัก

ค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง

ผลการ
ร่าง
ดาเนินงาน ประเมิน
ปี 64
สถานะ
(รอบ 6 เดือน)

ไม่สูงกว่า
งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
จากสานัก
งบประมาณ

องค์ประกอบที่ 3
ศักยภาพขององค์การ
มหาชน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดบังคับ)
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 การพัฒนาระบบ
10
เปิดเผยข้อมูลใน
อยู่ระหว่าง

ข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อนาไปสู่การ
รูปแบบ
ดาเนินการ
ประเมินพัฒนาศักยภาพ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
มาตรฐานแบบ
องค์การสู่การเป็นระบบ
เปิด (Open
ราชการ 4.0
Format) และไม่
จากัดสิทธิโดย
บุคคลใด และ
(น้าหนักร้อยละ 20)
เครื่องอ่านได้
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 การประเมินสถานะ
10
350 คะแนน
อยู่ระหว่าง

ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ดาเนินการ
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
องค์ประกอบที่ 4 การ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลกิจการของ องค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)
คณะกรรมการองค์การ (พิจำรณำจำกควำมสำเร็จของกำรควบคุมดูแลกิจกำรฯ จำนวน 9 ประเด็น คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้)
มหาชน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 การวางแผนปฏิบัติ
15
รายละเอียดตาม
อยู่ระหว่าง

ประเมินบทบาทและการ ราชการ 5 ปี
เกณฑ์ที่
ดาเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
สานักงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 การบริหารทางการเงิน
10
คณะกรรมการองค์การ
ก.พ.ร. กาหนด
มหาชน ในการทบทวนผล ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 การบริหารทรัพยากร
15
การดาเนินงานของ
บุคคล
องค์การมหาชนเพื่อ
ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การควบคุมภายใน
10
กาหนดทิศทางและ
นโยบายการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.1.5 การบริหารทั่วไป
15
ขององค์การมหาชนและ
ตัวชี้วัดที่ 4.1.6 การคานึงถึงผู้มีส่วนได้
15
การควบคุมดูแลการ
ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน
ดาเนินงานให้บรรลุ
5
วัตถุประสงค์การจัดตั้งและ ตัวชี้วัดที่ 4.1.7 การบริหารการประชุม
ตอบสนองต่อสภาพการณ์
10
ปัจจุบันและความต้องการ ตัวชี้วัดที่ 4.1.8 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานองค์การมหาชน
ของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ 4.1.9 การประเมินผลการ
5
ปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การ
มหาชน
(น้าหนักร้อยละ 10)

รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2564 ของ สทป. รอบ 6 เดือน

หน้าที่ 3 ของ 6 หน้า

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน และส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด Monitor เป็นตัวชี้วัดประกอบการ
ประเมินโดยไม่นามาคานวณคะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
องค์ประกอบ
การประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 64
(รอบ 6 เดือน)

ร่าง
ประเมิน
สถานะ

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(ประเมินโดยสำนักงำน
ป.ป.ช.)
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด Monitor
คือตัวชี้วัดที่แสดงผล
กระทบ (Impact) เพื่อ
ติดตามผลสาเร็จของ
องค์การมหาชนเป็นรายปี
(Monitoring KPI)

ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ สทป.
(การประเมิน ITA)

ร้อยละ 85
(สานักงาน ป.ป.ช.
กาหนด)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม
ปฏิทินการประเมิน
ที่สานักงาน ป.ป.ช.
กาหนด



ผลการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ สทป.
ปี 64 - ผลกำรดำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม
1 โครงกำร
ปี 65 - ผลกำรดำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม
2 โครงกำร
ปี 66 - ผลกำรดำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม
3 โครงกำร

ผลการดาเนินงานที่เป็น
รูปธรรม 1 โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ตามแผนงานที่
กาหนดไว้



หมายเหตุ : สรุปร่างประเมินสถานะผลการดาเนินงานฯ
 หมายถึง ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
 หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
 หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ มีความล่าช้าจากแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้เล็กน้อย
 หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ มีความล่าช้าจากแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้มาก และมีแนวโน้มไม่สาเร็จ

สรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและแนวทางการติดตามแก้ไข
ฝ่ายนโยบายและแผน โดยส่วนติดตามประเมินผล ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ สทป. ได้ดาเนินการติดตามประเมินผล สอบถาม สอบทาน
และตรวจสอบผลการดาเนินงานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ณ 31 มี.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้
การดาเนินงานในภาพรวมของ สทป. สามารถดาเนินการได้ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 43 ตัวชี้วัด โดยอาจมีบางตัวชี้วัดที่ต้องเร่งรัดดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้แก่
1) ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ความสาเร็จตามแผนงานผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
ในปี 2564 และมีรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว ณ ปี 2564 (โครงการที่ปิดแล้วย้อนหลัง 3 ปี)
มีความล่าช้าในการดาเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากการระบาดระลอกใหม่ในห้วงเดือน ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ทาให้ส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติงานของโครงการวิจัย
และพัฒนาที่ได้กาหนดไว้
แนวทางการติดตามแก้ไข ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ดาเนินการปรับวิธีการปฏิบัติงานโดยนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งดาเนินการอื่น ๆ ในด้าน
เอกสารภายในองค์กร และในปั จจุบั นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในสถานการณ์ที่บรรเทาลงและอยู่ใน
วงจากัด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้มีการเร่งรัดดาเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2564 ของ สทป. รอบ 6 เดือน

หน้าที่ 4 ของ 6 หน้า

2) ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ หรือ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่ สทป. ดาเนินการร่วมทุน/ถือหุ้น/เป็นตัวแทนร่วมกับหน่วยงานรัฐอื่นหรือนิติบุคคลภายนอก ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการระบาดระลอกใหม่
ในห้วงเดือน ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ทาให้การประสานงานและติดตามงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
แนวทางการติดตามแก้ไข ผู้รับผิดชอบฯ ดาเนินการเร่งประสานหน่วยงานที่ สทป. มีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU/MOA) เพื่อให้มีการสั่ งซื้อหรือสนับสนุนงบประมาณส าหรับต้นแบบงานวิจั ยและ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ สทป.
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างประสานผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อเร่งรัดดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้กับผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาของตัวชี้วัดที่มีความล่าช้า
และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และจะเสนอสรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนวทางการติดตามตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายต่อคณะกรรมการกาหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ สทป. ต่อไป
2. ความคืบหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผู้อานวยการฯ
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้อานวยการฯ ในขณะนี้ได้ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ของโครงการและส่ วนงานต่าง ๆ โดยผลการประเมินตนเองและข้อมูลผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2564 รอบ 6 เดือน ประจาเดือน มี.ค. 2564 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2564) สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบ
การประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัด

น้าหนัก

ค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง

ผลการ
ร่าง
ดาเนินงาน ประเมิน
ปี 64
สถานะ
(รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดที่ 1 ความสาเร็จในการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



ตัวชี้วัดที่ 2 ความสาเร็จในการดาเนินงานตามสัญญาจ้าง
ผู้อานวยการฯ
ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
ความสาเร็จของการ
จัดทาแผนธุรกิจสาหรับต้นแบบโครงการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ

15

ระดับดีมาก
(90-100
คะแนน)
ดาเนินการได้
8-9 เรื่อง
จานวน 1
แผนงานแล้ว
เสร็จและเสนอ
คณะกรรมการ
สทป.

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



คะแนนรวมเฉลี่ย
2.51 ขึ้นไป

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน
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ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดสมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการฯ
ประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะทางการบริหารใน 6 ด้าน
ประกอบด้วย
เกณฑ์การประเมิน
1. ภาวะผู้นา
สมรรถนะทางการ
2. วิสัยทัศน์
บริหารของ
3. การวางกลยุทธ์
ผู้อานวยการฯ
4. ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน
ประกอบด้วย 3 ระดับ 5. การควบคุมตนเอง
คือ
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน
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รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2564 ของ สทป. รอบ 6 เดือน

หน้าที่ 5 ของ 6 หน้า

องค์ประกอบ
การประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัด

น้าหนัก

ค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง

ผลการ
ร่าง
ดาเนินงาน ประเมิน
ปี 64
สถานะ
(รอบ 6 เดือน)

1) ระดับที่ 1 ต่ากว่า
เป้าหมาย
2) ระดับที่ 2 เป็นไป
ตามเป้าหมาย
3) ระดับที่ 3 สูงกว่า
เป้าหมาย
(รำยละเอียดและ
หลักฐำนประกอบกำร
ประเมินเป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรสถำบันฯ
อนุมัติ)

หมายเหตุ : สรุปร่างประเมินสถานะผลการดาเนินงานฯ
 หมายถึง ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
 หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
 หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ มีความล่าช้าจากแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้เล็กน้อย
 หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ มีความล่าช้าจากแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว้มาก และมีแนวโน้มไม่สาเร็จ

สรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและแนวทางการติดตามแก้ไข
ฝ่ายนโยบายและแผน โดยส่วนติดตามประเมินผล ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ สทป. ได้ดาเนินการติดตามประเมินผล สอบถาม สอบทาน
และตรวจสอบผลการดาเนินงานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ณ 31 มี.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้
การดาเนินงานในภาพรวมของ สทป. สามารถดาเนินการได้ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ผู้อานวยการฯ ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยอาจมีบางตัวชี้วัดที่ต้องเร่งรัดดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ได้แก่
ตัวชี้วัดตามสัญญาจ้างผู้อานวยการฯ ในเรื่องประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 96 /ปี โดยปัจจุบันมีความล่าช้าจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการระบาดระลอกใหม่ในห้วงเดือน ธ.ค. 2563 และ มี.ค.
2564 ที่ผ่ านมา ทาให้ ส่ งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้กาหนดไว้ และมีความล่ าช้าในการ
ดาเนินการด้านเอกสาร (TOR)
แนวทางการติ ดตามแก้ ไข ส่ วนแผนและงบประมาณร่ วมกั บส่ วนจั ดหาพั สดุ แจ้ งผู้ รั บผิ ดชอบ
โครงการ/ฝ่าย/ส่วนงาน ดาเนินการเร่งรัดเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างประสานผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อเร่งรัดดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้กับผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาของตัวชี้วัดที่มีความล่าช้า
และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และจะเสนอสรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนวทางการติดตามตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายต่อคณะกรรมการกาหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ สทป. ต่อไป

รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2564 ของ สทป. รอบ 6 เดือน

หน้าที่ 6 ของ 6 หน้า

