สรุปรายงานการประเมินตนเองผลการดาเนินงานองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ 2562 ของ สทป. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) รอบ 6 เดือน
รายละเอียดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ และข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2562
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) มีดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน
องค์ประกอบ
การประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัด

1. Functional Based
1.1 มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
(Cost Benefit)
ตามหลั ก ภารกิ จ พื้ น ฐาน งาน 1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ประจางานตามหน้าที่ปกติ หรือ
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม
หลั ก งานตามกฎหมาย กฎ
นโยบายของรั ฐ บาล หรื อ มติ
1.2 ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
คณะรัฐมนตรี
1.2.1 จานวนต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จส่งมอบหน่วยงานภายนอกหรือกองทัพเพื่อ
ทดลองใช้งาน

ผลการดาเนินงาน ร่าง
ค่าเป้าหมาย
ปี 62
ประเมิน
(รอบ 6 เดือน) สถานะ

167.768
ล้านบาท
ร้อยละ 100

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ




อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(โครงการมีแผน
ส่งมอบในห้วงเดือน
มิ.ย.62)
1.2.2 ความสาเร็จตามแผนงานผลผลิต/ผลลัพธ์ ของการ
16 โครงการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาในปี 2562
ดาเนินการ

4 เรื่อง
อยู่ระหว่าง
1.3 การนาองค์ความรู้จากงานวิจัยโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic
ดาเนินการ
Research) ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์

1.4 ผลลัพธ์ความสาเร็จของการส่งเสริมความร่วมมือ
7 เรื่อง
อยู่ระหว่าง
(MOU/MOA) หรือกิจกรรมกับหน่วยงานภายในประเทศและ (ในประเทศ 4
ดาเนินการ
ต่างประเทศทีม่ ีผลงานเป็นรูปธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ
เรื่อง และ (ในปี 62 มีการลงนาม
ของสถาบันฯ
ต่างประเทศ MOU/MOA แล้ว
จานวน 6 ฉบับ)
3 เรื่อง)

1 ต้นแบบ

รายงานผลการประเมินตนเองการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 – มี.ค.62)

หน้าที่ 1 ของ 3 หน้า

องค์ประกอบ
การประเมิน
2. Agenda Based
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายพิเศษ

3. Area Based
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการดาเนินงานหลาย
พื้นที่หรือหลายหน่วยงาน
4. Innovation Based
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริ ห ารจั ด การระบบงาน
งบประมาณ ทรั พ ยากรบุ ค คล
และการให้ บ ริ ก ารประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียดตัวชี้วัด
2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์

ผลการดาเนินงาน ร่าง
ค่าเป้าหมาย
ปี 62
ประเมิน
(รอบ 6 เดือน) สถานะ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ร้อยละ 100 สทป. มีกลไก
ติดตามประเด็น
ข่าวทุกวัน โดยการ
สร้างกลุม่ ไลน์เพื่อ
ติดตามประเด็น
ข่าวที่ส่งมาให้
หน่วยงานชี้แจง
(ปัจจุบัน สทป. ยัง
ไม่มีประเด็นข่าวที่
ต้องชี้แจง)



4.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ 80



4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ 96

ร้อยละ 100



- สถาบันฯ ไม่มีตัวชี้วัดด้านพื้นที่ –

อยูร่ ะหว่าง
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
ร้อยละ 18.16
(243.954 ล้านบาท)

4.3 การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

4.00
คะแนน

4.4 ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรมขององค์การมหาชน
4.4.1 การจัดทาระบบฐานข้อมูลองค์กรในเรื่องโครงการวิจัย
และพัฒนา และข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ต่อเนื่องปี 6162)
4.4.2 การพัฒนาระบบงาน (Application) สาหรับการ
อบรมหรือเรียนรู้การฝึกบินอากาศยานเบื้องต้นแบบออนไลน์

ร้อยละ 100

5. Potential Based
5.1 การจัดทาแผนการปรับเปลี่ยนองค์การ (Transition
ร้อยละ 100
ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการ Plan) เพื่อรองรับการเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ
ที่ มี ความส าคั ญเชิ งยุ ทธศาสตร์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....
เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผน
- การจัดทาโครงสร้างและอัตรากาลังของ สทป. เพื่อ
หรือนโยบายระดับชาติ นโยบาย
รองรับ พ.ร.บ. เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ...
ของรัฐบาล

รายงานผลการประเมินตนเองการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 – มี.ค.62)

1.68 คะแนน
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



หน้าที่ 2 ของ 3 หน้า



ส่วนที่ 2 การประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชน
องค์ประกอบ
การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การ
ประเมินผลงานผู้อานวยการ
องค์การมหาชน
(Performance)

องค์ประกอบที่ 2 การ
ประเมินสมรรถนะทางการ
บริหารของผู้อานวยการ
องค์การมหาชน
(Competency)

รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินองค์กร
2. ผลการดาเนินงานตามสัญญาจ้างผูอ้ านวยการ
(ปี 62 กาหนดเป้าหมายดาเนินงาน จานวน 16 ข้อ)

ผลการดาเนินงาน ร่าง
ค่าเป้าหมาย
ปี 62
ประเมิน
(รอบ 6 เดือน) สถานะ
เป็นไปตาม รอผลประเมินจาก 
เป้าหมาย
ส่วนที่ 1

เป็นไปตาม
อยู่ระหว่าง
เป้าหมาย
ดาเนินการ

3. งานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ประกอบด้วย 4 เป็นไปตาม
อยู่ระหว่าง
เรื่อง ได้แก่
เป้าหมาย
ดาเนินการ
3.1 การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
3.2 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (โครงสร้างและ
อัตรากาลังเพื่อรองรับ 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 กาหนดการประเมิน
1. ภาวะผู้นา (Leadership)
เป้าหมาย เป็นไปตามกรอบ
เป็นไปตาม ระยะเวลาของฝ่าย
2. วิสัยทัศน์ (Visioning)
ทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
3. การวางกลยุทธ์ (Strategic Orientation)
(ในห้วงเดือน
เป้าหมาย
เป็นไปตาม ส.ค.-ก.ย. 2562)
4. ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
5. การควบคุมตนเอง (Self Control)
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and
เป้าหมาย
Empowering Others)

ทั้งนี้ รายละเอีย ดการประเมินองค์การมหาชนฯ ประจาปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่าง
สานักงาน ก.พ.ร. ส่งหนังสือเพื่อยืนยันรายละเอียดตัวชี้วัดให้ สทป. เพื่อยืนยันความถูกต้อง

รายงานผลการประเมินตนเองการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61 – มี.ค.62)

หน้าที่ 3 ของ 3 หน้า





