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 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สทอภ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าถ่วงน  าหนัก ระดับ ระยะเวลา/

รอบการประเมิน

Performance Competency 1 ตุลาคม  – 30 กันยายน

70 30

2

องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏบิัตงิานหรือสมรรถนะ (Competency) (น  าหนัก : 100 %)
Governance : G  มีจิตส านึกในหน้าท่ีปฏิบัติดีมีความเป็นธรรม
Integrity : I ซื่อสัตย์และจริงใจในการให้บริการ
Sustainability : S เป็นองค์กรท่ียั่งยืน
Tributary : T ร่วมรวมใจรินแผ่ไพศาล
Determination : D มีปณิธานมุ่งมั่น
Affection : A ต้องการส่ิงใดให้หัวใจน า
วิธีการประเมิน : การประเมิน 360 องศา

องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี วัดตามข้อตกลง (Performance KPI)
1.1 การประเมินผลการปฏิบตัิงานตาม Project Based Management :PBM)
(น  าหนัก : 80 %)

- การบริหารงาน (ผลสัมฤทธ์ิ ตามตัวชี้วัดหรือภารกิจท่ี ได้รับมอบหมาย)
- การบริหารงบประมาณ (ตามแผนปฏิบัตงิานประจ าปี )
- 1.2  การพัฒนากระบวนการท างาน (น  าหนัก : 20 %)
- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 
(แสดงความเชื่อมกระบวนการท างานกับหน่วยงานภายในสทอภ.) 

ผอ.ส านัก/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
เชี่ยวชาญ/
หัวหน้าฝ่าย/ช านาญการพิเศษ/
ช านาญการ/อาวุโส/ช านาญงาน/
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/
ลูกจ้าง สทอภ.



ยุทธศาสตร์และตัวชี วัดระดับองค์กร

ผลสัมฤทธิ์ที่สนบัสนุนตอ่
เป้าหมายระดับองค์กร

ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและ
แผนปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ในระดับส านัก

ตัวชี วัดในระดับส านัก

ผลสัมฤทธิ์ที่สนับสนุนต่อเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์
ตามหน้าที่

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ

เป้าประสงค์ในระดับบุคคล

ตัวชี วัดในระดับบุคคล

ระดับองค์กร

ระดับส านัก

ระดับบุคคล

ขั นตอนที่ 1 : ก าหนด และสื่อสารทิศทางการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ

● ก าหนดเป้าหมายขององค์กร 
(เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน ผสทอภ.)

ขั นตอนที่ 2 : ถ่ายทอดผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร
สู่ระดับกลุ่มภารกิจและส านัก

● ถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติงานของ    
ผสทอภ. ลงไปเป็นเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของ      
รอง ผสทอภ. / ผอ. ส านัก 

● ก าหนดเป้าประสงค์ และตัวชี วัด             
ตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน บทบาทหน้าท่ี และ
ภารกิจ ของส านัก รวมทั งภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

ขั นตอนที่ 3 : ถ่ายทอดผลการปฏิบัติงานจากระดับ
ส านักสู่ระดับฝ่ายและระดับบุคคล

● ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน
ในแต่ละส านักสู่ระดับฝ่ายและระดับบุคคล ลงไปเป็น
เป้าหมายผล   การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

● ก าหนดเป้าประสงค์ และตัวชี วัด
เพ่ิมเติม   ตามหน้าท่ีและภารกิจ ของต าแหน่งงาน 
รวมทั งภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
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ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่บุคคล : BPM 

Project Based Management : PBM



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2565 : Project

Competency
30%

KPI
70%

Project
Manager 

1……

Project
Manager 

2……
ผู้บังคับบัญชา

องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี วัดตามข้อตกลง (Performance KPI) / องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (Competency)

วิธีการประเมินแบบ 360 องศา

(Boss + Self + Peer + Subordinate etc.)
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องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี วัดตามข้อตกลง (Performance KPI) / องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (Competency)

ผู้ประเมิน ถ่วงน  าหนักการประเมิน (ร้อยละ)

KPI 70% Competency 30%

ผู้บังคับบัญชา 50 100

Project Manager 1…. 30

Project Manager 2…. 20

ค่าน  าหนักสามารถปรับเปลีย่น
ตามปริมาณงานที่ร่วมปฏิบัตใินโครงการ

ประเมินโดย
PM1..+PM2..+PM3………+ผู้บังคับบัญชา

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2565 : Project



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2565 : Function

Competency
30%

KPI
70%

ผูบ้งัคบับญัชา

องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี วัดตามข้อตกลง (Performance KPI) / องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (Competency)

วิธีการประเมินแบบ 360 องศา

(Boss + Self + Peer + Subordinate etc.)
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องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (Competency)



วัฒนธรรมองค์กร G-I-S-T-D-A (Corporate Value)

วิธีการประเมินแบบ 360 องศา (Boss + Self + Peer + Subordinate etc.)

Others
Boss

Self

Peer Sub-ordinate

20% 20% 20% 20%

หมายเหตุ
▪ Boss หมายถึง ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
▪ Self หมายถึง ตนเอง
▪ Peer หมายถึง เพื่อนร่วมงาน
▪ Subordinate หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชา
▪ Others หมายถึง ผู้ใช้บริการทั้งภายในสทอภ. และ/

หรือ ภายนอก สทอภ. 

ผู้ประเมิน (Assessor) 

8

20%

องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (Competency)
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องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏบิัตงิานหรือสมรรถนะ (Competency)

มาตรวัดสมรรถนะ
มาตรวัดสมรรถนะ เป็นมาตรวัดที่ใช้ประเมินว่าผู้รับการประเมินได้แสดงพฤติกรรมได้

ตามระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

ระดับ ต ำแหน่ง
 Level 1  ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ
 Level 2  ช านาญงาน/ อาวุโส/ ช านาญการ/
Level 3  หัวหนา้ฝ่าย/ช านาญการพิเศษ
Level 4 ผอ.ส านกั/ผู้ทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญ

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังแตกต่างกันไปตามระดับต าแหนง่งาน โดยสามารถ

ตรวจสอบได้จากตารางจัดเทียบต าแหนง่งานตามโครงสร้างต าแหนง่งาน 

(Competency Job Mapping)  ดังต่อไปนี้
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Governance

We uphold our management 
approach to life and work 

balance on such governance 
issues as collaboration, 

accountability and ethics in 
our  service.

ยดึมั่นในการบรหิารและจัดการทีม่ี
สมดลุทัง้ในชวีติและงาน 

โดยเฉพาะในประเด็นของการรว่ม
แรงรว่มใจ โปรง่ใส ไวใ้จได ้และ
มจีรรยาบรรณในการใหบ้รกิาร

ระดบั 1: ปฏบิตัหินา้ทีต่ามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณ
▪ รู ้เขา้ใจ และท าหนา้ทีต่ามพันธกจิ ภารกจิ วัตถปุระสงคข์ององคก์ร ท างานและรับผดิชอบตามที่

ไดรั้บมอบหมาย 
▪ มนี ้าใจใหค้วามรว่มมอืชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ในการท างานรว่มกนัเพือ่ใหไ้ดผ้ลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
▪ เคารพและปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ค าสัง่ ขอ้บงัคับ ของส านักงานอยา่งเครง่ครัด

ระดบั 2: ค านงึถงึสว่นรวมและยดึม ัน่ในจรรยาบรรณ
▪ ค านงึถงึประโยชนส์ว่นรวม รว่มใจในการท างานโดยมุง่ประสทิธผิล
▪ ท างานอยา่งโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ไมแ่สวงหาผลประโยชนท์างตรงและทางออ้ม  
▪ วางแผน จัดการงาน โดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณ

ระดบั 3: เป็นแบบอยา่งและชีแ้นะใหผู้ก้บัอืน่
▪ เป็นตัวอยา่งทีด่ใีนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
▪ ชีแ้นะ สนับสนุน โนม้นา้วใหผู้อ้ ืน่มสีว่นรว่มในการออกความเห็น
▪ ไมเ่ลอืกทางเลอืกทีข่ดัตอ่จรรยาบรรณอาจจะท าใหห้น่วยงาน/องคก์รไดรั้บผลประโยชนม์าก
▪ สรา้งบรรยากาศ และบรหิารจัดการใหพ้นักงานในหน่วยงานปฏบิตังิานโดยค านงึถงึความเหมาะสม

และสมดลุระหวา่งการด าเนนิชวีติ และการท างาน(work life balance) รวมทัง้ตระหนักถงึความ
แตกตา่ง/ ขอ้จ ากดัของพนักงานแตล่ะคน

ระดบั 4: ปลกูฝงัวฒันธรรมการยดึม ัน่ใน governance
▪ ปลกูฝังวัฒนธรรมความรับผดิชอบและรว่มแรงรว่มใจในงาน มุง่เนน้การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

จรรยาบรรณ และขอ้บงัคับตา่งๆ ขององคก์ร
▪ สรา้งชือ่เสยีงใหก้บัองคก์ร 
▪ ก าหนดวธิกีารหรอืขัน้ตอนการด าเนนิงานและการตรวจสอบไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่

ไมม่กีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ และจรรยาบรรณ

องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (Competency)
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Integrity

Our mindset is consciously 
embedded in due respect to 
mutual honoring our clients.

มจีติส านกึทีซ่ ือ่ตรงคงมั่นในความ
ถกูตอ้งเทีย่งธรรม อยา่งจรงิใจใน

การบรกิารของเรา

ระดบั 1: ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์
▪ ด าเนนิการอยา่งทันทว่งท ีปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งตัง้ใจและเต็มความสามารถเพือ่ใหเ้กดิผลดี
▪ ซือ่สตัย ์ตรงไปตรงมา รักษาค าพดู 
▪ แสดงออกถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะท างานใหเ้ป็นไปตามทีต่กลงกนัไว ้

ระดบั 2: จรงิใจ ปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจ และใหเ้กยีรตผิูอ้ ืน่
▪ ปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจ ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นความจรงิถกูตอ้งแมน่ย าอยา่งเหมาะสม
▪ ปฏบิตัติอ่บคุคลอืน่อยา่งเทา่เทยีมและเหมาะสมบนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง
▪ เคารพในความคดิเห็นและใหเ้กยีรตผิูอ้ ืน่ เปิดกวา้ง นกึถงึใจเขาใจเรา 

ระดบั 3: เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการยดึถอืความถกูตอ้งเทีย่งธรรม
▪ เป็นแบบอยา่งทีด่ ี(Role Model) ในการด ารงชวีติทีม่เีกยีรติ ศักดิศ์ร ีและใหเ้กยีรตผิูอ้ ืน่
▪ ปฏบิตัตินใหผู้อ้ ืน่เชือ่ใจ และมัน่ใจในความถกูตอ้งเทีย่งธรรม
▪ ใหค้ าแนะน าและถา่ยทอดวธิกีารปฏบิตัใิหผู้อ้ ืน่เชือ่มัน่ในความถกูตอ้งเทีย่งธรรม 
▪ แสดงออกถงึความมัน่คงในหลกัการและสามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่งๆอยา่งสรา้งสรรค์

ระดบั 4: เป็นผูน้ า ขบัเคลือ่นใหอ้งคก์รยดึถอืความถกูตอ้งเทีย่งธรรม
▪ สรา้งเสรมิบรรยากาศในการยดึถอืความถกูตอ้งเทีย่งธรรม
▪ ขบัเคลือ่นใหค้นในองคก์รยดึถอืความถกูตอ้งเทีย่งธรรมและเป็นทีน่่าเชือ่ถอืตอ่สาธารณะ
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Sustainability

We formulate solutions with a 
view to balanced values in 

environment, economics, and 
social dimension.

คดิค านงึถงึสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ
และสงัคมในทกุมติขิอง

การท างาน

ระดบั 1: เขา้ใจบทบาทของตนตอ่ความย ัง่ยนืขององคก์ร และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลง
▪ ท างานตามความรับผดิชอบโดยเชือ่มโยงถงึความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสงัคม 
▪ พรอ้มทีจ่ะปรับตัวและเปลีย่นแปลงตนเอง ใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง

ระดบั 2: สนบัสนนุการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
▪ วางแผนจัดการและกจิกรรมโดยค านงึถงึผลกระทบตอ่ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และ

สงัคม 
▪ สง่เสรมิการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง  

ระดบั 3: พฒันาศกัยภาพบคุลากร
▪ เป็นแบบอยา่งทีท่ างานโดยค านงึถงึประโยชนต์อ่เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม เพือ่การเตบิโตอยา่ง

ยัง่ยนื
▪ พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในดา้นทีรั่บผดิชอบโดยเฉพาะและโดยเชือ่มโยงกบัความยัง่ยนื

ระดบั 4: สรา้งความเตบิโตอยา่งย ัง่ยนื
▪ บรหิารงานโดยยดึหลกัการเรือ่งจรรยาบรรณ (Code of Conduct) การก ากบัดแูลทีด่ี (Corporate 

Governance) การบรหิารจัดการความเสีย่ง เพือ่สนับสนุนการเป็นองคก์รทีย่ัง่ยนื
▪ สรา้งการเรยีนรูแ้ละสรา้งจติส านกึรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสงัคม แกค่นในองคก์ร
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Tributary

Our contribution are made to 
downflow to broad and wide 

beneficiaries

ตระหนักรูถ้งึหนา้ที ่             
ความรับผดิชอบ มสีว่นรว่มใน   
การท างานและการใชท้รัพยากร
ซึง่มาจากงบประมาณแผน่ดนิ

อยา่งคุม้คา่และมุง่สรา้งประโยชน์
ไปสูป่ระชาชนอยา่งท่ัวถงึ

ระดบั 1: ท างานโดยค านงึถงึประโยชนข์ององคก์รและประชาชน
▪ ใหค้วามรว่มมอืและสนับสนุนการท างานและกจิกรรมของสว่นรวม 
▪ ใสใ่จในบทบาทหนา้ที ่ตระหนักวา่ความส าเร็จขององคก์รคอืความส าเร็จของตนเอง ตลอดจน

ท างานโดยค านงึถงึประโยชนข์องผลงานทีม่ตีอ่องคก์ร และประชาชน
▪ ใชท้รัพยากรในองคก์รอยา่งคุม้คา่และสมเหตสุมผล
▪ ใหแ้ละแบง่ปันขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนแ์กเ่พือ่นรว่มงาน และประชาชน

ระดบั 2: อทุศิตนและชีแ้นะผูอ้ ืน่เกีย่วกบัการท างานใหเ้กดิประโยชนต์อ่องคก์รและประชาชน
▪ อทุศิตน เสยีสละเพือ่ความส าเร็จของงานทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่องคก์ร และประชาชน
▪ บรหิารจัดการทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
▪ ชีแ้นะผูอ้ ืน่เกีย่วกบัการท างานใหเ้กดิประโยชนต์อ่องคก์รและประชาชน

ระดบั 3: เป็นตวัอยา่งและสง่เสรมิการปฏบิตังิานใหเ้กดิประโยชนต์อ่องคก์รและประชาชน
▪ เป็นแบบอยา่งทีด่ ี(Role Model) ในการท างานเพือ่สรา้งประโยชนต์อ่องคก์รและประชาชน
▪ จัดสรรทรัพยากรใหน้ าไปใชอ้ยา่งคุม้คา่และเป็นประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ
▪ ใหค้ าแนะน าและตอ่ยอดการปฏบิตังิานโดยมุง่หวังใหผ้ลงานเป็นประโยชนต์อ่องคก์รและประชาชน

ระดบั 4: ขบัเคลือ่นคณุคา่ขององคก์รตอ่ประชาชน
▪ ก าหนดทศิทาง เป้าหมาย และแผนงาน ทีท่ าใหเ้กดิประโยชนต์อ่ประชาชนอยา่งทั่วถงึ
▪ สรา้งวัฒนธรรมการรว่มใจท างานเพือ่เป้าหมายเดยีวกนั และปลกูฝังความตระหนักรูถ้งึการใช ้

ทรัพยากรอยา่งคุม้คา่เพือ่ประโยชนต์อ่องคก์รและประชาชน
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Determination

It is our enhancing forces for 
achievement.

มุง่มั่นรว่มกันปฏบิัตงิานอยา่งเต็ม
ความสามารถ ปรับปรงุมาตรฐาน
และวธิกีารเพือ่สรา้งผลสมัฤทธิ์
และผลส าเร็จสงูขึน้อยูเ่สมอ

ระดบั 1: มุง่ม ัน่ปฏบิตังิานและปรบัปรงุวธิกีารท างานอยูเ่สมอ
▪ มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างานอยา่งเต็มความสามารถ
▪ ตดิตามและประเมนิผลงานของตนเองเพือ่ปรับปรงุวธิกีารท างานและผลงานใหด้ขี ึน้อยูเ่สมอ
▪ เต็มใจทีจ่ะท างานเรง่ดว่น

ระดบั 2: มุง่ม ัน่ท างานไดเ้หนอืกวา่ความคาดหวงัทีก่ าหนดไว้
▪ มมีาตรฐานหรอืเป้าหมายในการท างานของตนเองและทมีงานทีด่ขี ึน้ตลอดเวลา
▪ สรา้งผลงานไดเ้หนอืกวา่ความคาดหวงั (Beyond Expectation) ทีก่ าหนดไว ้
▪ เพยีรพยายามใฝ่หาความรู ้และไมท่อ้ถอยตอ่อปุสรรค เพือ่ใหง้านบรรลเุป้าหมาย

ระดบั 3: เป็นแบบอยา่งในความมุง่ม ัน่ท างานใหส้ าเร็จ 
▪ เป็นแบบอยา่งทีด่แีกผู่อ้ ืน่ในการมุง่มัน่ท างานใหส้ าเร็จ และกระตุน้ใหผู้อ้ ืน่เป็นเชน่เดยีวกนั
▪ มุง่มัน่ทีจ่ะวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งไมท่อ้ถอย และตัดสนิใจไปสูค่วามส าเร็จ
▪ สง่เสรมิ สนับสนุนและชีแ้นะแนวทางใหผู้อ้ ืน่มุง่มัน่ท างานใหส้ าเร็จ

ระดบั 4: สรา้งและผลกัดนัคา่นยิมความมุง่ม ัน่ท างานใหส้ าเร็จ
▪ สรา้งคา่นยิมและบรรยากาศการท างานแบบมุง่มัน่ท างานใหส้ าเร็จ
▪ ยกระดับองคก์รใหม้ผีลงานทีด่ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง
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Affection

Our life long for love, 
passion, and affection in our 
works forms inspiration for 

motivation to any innovation. 
Love to successes leads       

the way. 

ท างานดว้ยใจรัก และมแีรง             
บันดาลใจทีจ่ะสรา้งสรรค์

นวตักรรมอยูเ่สมอ

ระดบั 1: ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยใจรกั เอาใจใส ่และใฝ่รู ้
▪ ทุม่เท เอาใจใส ่ในงานทีท่ า
▪ ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิและแสดงความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ
▪ มไีมตรจีติใหค้วามรว่มมอืชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงานนอกเหนอืจากหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย

ระดบั 2: ทุม่เท กลา้ทีจ่ะเปลีย่นแปลง ทดลองสิง่ใหม่ๆ  ทีไ่มเ่คยท า 
▪ เปิดใจและคดิบวก ไมย่ดึมัน่ในอตัตา มุง่ประโยชนข์องสว่นรวมเป็นหลกั
▪ กลา้เปลีย่นแปลง ทดลองสิง่ใหม่ๆ  และพัฒนา/ปรับปรงุงาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ/ประสทิธผิล 
▪ ทุม่เทใหอ้งคก์ร มองปัญหาสว่นรวมและแสดงความคดิเห็นเพือ่แกปั้ญหาในเชงิสรา้งสรรค ์หรอื

รว่มรับผดิชอบในการแกไ้ข

ระดบั 3: ท าตนเป็นแบบอยา่ง รวมท ัง้สง่เสรมิและสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ
▪ ท าตนเป็นแบบอยา่งแกผู่อ้ ืน่ในการทุม่เท ท างานดว้ยใจรักและและเอาใจใสใ่นงาน 
▪ สรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้จัดกระบวนการหรอืกจิกรรมของ

หน่วยงานทีส่นับสนุนการปรับปรงุประสทิธภิาพ/ประสทิธผิลอยา่งสม า่เสมอ

ระดบั 4: สรา้งแรงบนัดาลใจ และขบัเคลือ่นใหเ้กดิความรกัและเอาใจใสใ่นงาน 
▪ สรา้งบรรยากาศใหเ้กดิแรงบนัดาลใจและท างานดว้ยใจรัก
▪ ผลักดันนวัตกรรม และใหโ้อกาสกบัคนในองคก์รเพือ่การสรา้งสรรคแ์ละผลส าเร็จทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ
▪ กลา้ทีจ่ะยอมรับความลม้เหลวจากการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ ของคนในองคก์ร 



วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร เปาหมายยุทธศาสตร (ใหม) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ

65053 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศใหม (New 
Space Economy) ของประเทศไทย (เงินกองทุน ววน.)

สยศ.

65037 แผนงานสงเสริมภูมิสารสนเทศแหงชาติ สยศ.
65052 แผนงานพัฒนานโยบายและกฏหมายเพื่อขับเคลื่อน
กิจการอวกาศ

สยศ.

1.2.1 พัฒนา THEOS-2 ใหสําเร็จตามแผนที่กําหนด (รอยละ 90) 65022 โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2)

สธอ.-2

65022 โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2)

สธอ.-2

65031  โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
จัดการไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองเชิงพื้นที่ แบบมีสวนรวม

สปภ.

65016  โครงการ การพัฒนาตนแบบเพ่ือการเฝาระวังเพื่อลด
ผลกระทบของการแพรกระจายเชื้อโควิด 19 และการเกิด
สถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญดวยระบบ
เฝาระวังจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สปภ.

2.1.1 สทอภ. เปน One stop service ในการสงเสริม สนับสนุน
การสราง New Space Economy (1 ศูนย)

2.1.2 มีการบริการโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรมอวกาศของ สทอภ. 
(10 ลานบาท)

65015 แผนงานขับเคลื่อนการสรางคุณคาและรายได สสพ.

65041 โครงการศูนยทดสอบมาตรฐานช้ินสวนอากาศยานและ
ดาวเทียมแหงชาติ

สพก.

65017  โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
เพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

สพก.

ยุทธศาสตร 2 : สงเสริมใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ

ของประเทศในองครวม รวมทั้ง
การพัฒนาผาน THEOS-2 

System

2.1 มี Ecosystem นวัตกรรม และการ
บริการที่เอื้อตอการสราง New Space 
Economy ของประเทศ

2.1.3 จํานวนของผูประกอบการไทยที่สามารถผลิตช้ินสวนอากาศ
ยานหรือดาวเทียมภายในประเทศ เพ่ือตอบสนองความตองการทั้ง
ในและภายนอกประเทศ โดยใชงานโครงสรางพื้นฐานตางๆ หรือ
ขอกําหนดของ สทอภ. (20 ราย)

การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 กับ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565)
เปนองคกรในการนําคุณคาจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสูสังคม

ยุทธศาสตร 1 : ขับเคลื่อน
นโยบายดวยอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ

1.1 สทอภ. เปนองคกรหลักในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายดานอวกาศ
และภูมิสารสนเทศเพื่อสรางความยั่งยืน
ของประเทศ

1.1.1 จํานวนแผนระดับชาติ กฎหมาย หลักเกณฑ นโยบาย ท่ี 
สทอภ. เปนผูดําเนินการไดรับความเห็นชอบหรือเสนอใน
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมของประเทศ 
(2 แผน/เรื่อง)

1.2 รัฐบาลนําองคความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรมดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
และ AIP ไปใชในการขับเคลื่อนนโยบาย
และการตัดสินใจ

1.2.2 จํานวนมาตรการทางนโยบายหรือขอเสนอเพื่อการตัดสินใจ
ดําเนินนโยบายของรัฐ หรือบริหารจัดการพื้นที่ ที่เกิดจากการใช GI
 หรือ AIP Platform (4 มาตรการ)

คณะกรรมการ สทอภ. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ สทอภ. ระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ.2563-2565) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 updata ณ 31 สิงหาคม 2564



วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร เปาหมายยุทธศาสตร (ใหม) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ

การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 กับ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565)
เปนองคกรในการนําคุณคาจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสูสังคม

2.2.1 มูลคาการลงทุนในอุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวของ จาก
บริษัทเอกชน Startup ที่ สทอภ. สนับสนุน  (40 ลานบาท)

2.2.2 จํานวนตนแบบผลิตภัณฑที่พัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัย
อวกาศท่ีมีความรวมมือกับผูประกอบการระดับ Startup/SMEs 
ของประเทศ ท่ีเกิดจากการสนับสนุนสงเสริมของ สทอภ. (6 
นวัตกรรม)

3.1.1 จํานวนการนําขอมูลท่ีเปน High Value Data Set ในทุก 
Platform ที่ใหบริการของ สทอภ. ไปใชงานผานการ Download 
หรือเชื่อมโยงผานระบบ Application Programming Interface 
(API) (มากกวา 500 ครั้ง)

3.1.2 จํานวน Appliations ที่เกิดจากการนําขอมูลจากระบบ 
Open Platform ของ สทอภ.ไปใชประโยชน (ไมนอยกวา 50 
Applications)

65025 โครงการพัฒนาระบบสรางและจัดการขอมูลภูมิ
สารสนเทศรายละเอียดสูงเพื่อ Smart City Applications

สพก.

65026  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหวงอากาศแบบ
บูรณาการ

สพก.

65027 โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศ (GISAVIA) ระยะที่ 5

สพก.

65028 โครงการพัฒนาระบบแจงเตือนลวงหนาและระบุ
ตําแหนงการเผาในที่โลง โดยใชโครงขายสื่อสาร อุปกรณ
เซ็นเซอรและอากาศยานซ่ึงไมมีนักบิน (Drones)

สพก.

65033 แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพ้ืนดิน สปท.
65035 โครงการใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ดานสิ่งแวดลอมและ
ภัยพิบัติเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน (GI Disaster 
Services for All)

สปภ.

2.2 มีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อใหเกิดการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมอวกาศ

ยุทธศาสตร 3 : สรางคุณคา
และมูลคาจากระบบภูมิ
สารสนเทศองครวม

3.1 มี Open Platform เพ่ือใหบริการภูมิ
สารสนเทศ ที่สามารถเขาถึงไดจากทุกภาค
สวน

65014  โครงการพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลมหภาคเชิงพื้นที่
แบบเปดของคนไทยทุกคน : Open Platform Spatial Big 
Data for all Thailand

3.2 มี Solutions ที่ตอบโจทยประเทศทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder)

3.2.1 จํานวน Solution ที่เกิดจากการความรวมมือในการพัฒนา
ระหวาง สทอภ. และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ซ่ึง
สามารถสรางคุณคาและมูลคาจากการใชประโยชน (4 Solutions)

สปภ.

สพก.65017  โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
เพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

คณะกรรมการ สทอภ. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ สทอภ. ระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ.2563-2565) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 updata ณ 31 สิงหาคม 2564



วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร เปาหมายยุทธศาสตร (ใหม) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ

การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 กับ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565)
เปนองคกรในการนําคุณคาจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสูสังคม

65040  โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและ
คุณคาของระบบนิเวศเชิงพื้นที่

สปภ.

65047  โครงการพัฒนาการจัดเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรมแบบพลวัต สพน.

65007  แผนงานจัดหาระบบคลาวดและโคโลเคชัน พรอมการ
บํารุงรักษาระบบโครงสรางพื้นฐานการบริการภูมิสารสนเทศ
แบบออนไลน

สปภ.

65048  แผนงานภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานแผนที่และความม่ันคง สปภ.
65051  แผนงานประเมินมลภาวะทางอากาศดวยนวัตกรรม
เชิงพื้นที่จากอวกาศสูชุมชน

สปภ.

65032  โครงการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงและความเสียหาย
ของพืชเกษตรรายแปลงดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สพน.

65057 แผนงานใหบริการขอมูลจากดาวเทียมเรดาร สสพ.
65046 โครงการสรางคุณคาและมูลคาจาก GI Technology 
เพื่อสังคมและชุมชน

สปภ.

3.2.3 จํานวนตนแบบผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นใหมจากการพัฒนา
โครงการ THEOS-2 (6 ผลิตภัณฑ)

65038  โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝง เพ่ือรองรับการเติบโตดานสังคมและ
เศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ

สปภ.

4.1.1 จํานวนบทความวิชาการดาน Earth Space System ที่
ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (8 
บทความ)

65006 แผนงานศึกษาความแปรปรวนของสภาพอากาศตอชีพ
ลักษณ สมดุลนํ้า สมดุลคารบอนในระบบนิเวศเกษตรและ
บริหารจัดการน้ําทวม

สพก.

4.1.2 จํานวนงานวิจัยทั้งในดาน Hardware (วัสดุ/อุปกรณ/
sensors) และ Software (coding/programming) ที่ถูกนํามาใช
ประโยชนภายใน สทอภ. หรือ หนวยงานภายนอกนําไปใช
ประโยชน (4 ผลงาน)

4.1.3 จํานวนงานวิจัยที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาดวยบุคลากร 
สทอภ. เพื่อสงเสริมการพึ่งพาตนเองในดานเทคโนโลยี (4 ผลงาน)

65005 โครงการวิจัยพัฒนาระบบเฝาระวังและแจงเตือนความ
ปลอดภัยจากอวกาศภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

สพก.

3.2.2 จํานวนพื้นที่ชุมชนที่นํา Solutions ไปใชประโยชน เพื่อ
แกไขปญหา เชน ความยากจน ความเหล่ือมล้ําเชิงพ้ืนท่ี การ
จัดการทรัพยากร (16 พื้นที่ ชุมชน)

ยุทธศาสตร 4 : สรางองค
ความรูและงานวิจัยในระดับสูง
ดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ

4.1 มีงานวิจัยดาน Earth Space System
 ท่ีอยูในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

คณะกรรมการ สทอภ. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ สทอภ. ระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ.2563-2565) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 updata ณ 31 สิงหาคม 2564



วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร เปาหมายยุทธศาสตร (ใหม) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผูรับผิดชอบ

การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 กับ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565)
เปนองคกรในการนําคุณคาจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสูสังคม

4.1.4 มี Satellite Development Ecosystem และผลงานวิจัย
ดาน Space exploration กับสถาบันการศึกษา  ภาคเอกชน และ
หนวยงานของรัฐ (1 ดวง / 1 เรื่อง)

65004 แผนงานพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ

สคร.

65036 โครงการการพัฒนากําลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม 
Aerospace โดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)

สพก.

4.2.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเขารวมโปรแกรมพัฒนา
ดาวเทียมขนาดเล็กหรือพัฒนาชิ้นสวนอุปกรณดาวเทียม (100 คน)

65001 แผนงานการบริหารจัดการการใหบริการ Space 
Inspirium

สคร.

65002 โครงการยกระดับขีดความสามารถศูนยกลางการเรียนรู
 Space Inspirium

สคร.

5.1.1 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมจาก
ผลการดําเนินงานของ สทอภ. (3,500 ลานบาท)

65039  แผนงานขับเคลื่อนการบริหารโครงการ (PBM) สยศ.

5.1.2 รายไดจากดําเนินงานของ สทอภ. และเพียงพอตอการสราง
ความยั่งยืนใหองคกร (รายได 121.38 ลานบาท / Margin ที่
เพียงพอตอการดําเนินงาน 40 ลานบาท)

65015  แผนงานขับเคลื่อนการสรางคุณคาและรายได สสพ.

65008  แผนงานเสริมสรางความเชื่อมั่นภาพลักษณองคกร สสพ.

65009  โครงการสรางความเชื่อมั่นในศักยภาพการดําเนินงาน
 THEOS-2 ดวยกลยุทธการสื่อสารเชิงรุก

สสพ.

 5.2.1 ระดับความสําเร็จในการคัดเลือก สรรหาบุคลากรที่
สอดคลองและเหมาะสมตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเปนองคกร
แหงคุณคา

65018 แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล สจก.

5.2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผน 65042  แผนงานพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร สยศ.

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและ
สรางความเขมแข็งองคกร

5.1 เปนองคกรแหงคุณคา (Value Based
 Organization) ที่เปนที่รับรูแกสังคม

5.1.3 มีการรับรูการสรางคุณคาของ สทอภ. (Brand Awareness)
 ท่ีเพิ่มขึ้น 
 - มูลคาจาก PR Value 
 - จํานวน web visitors จํานวน 2 ลานคน
 - จํานวน followers ในชองทาง Social Media เพิ่มขึ้น 50%5.2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ

ตอบสนองเปาหมายองคกรและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก

4.2 ประเทศมีบุคลากรพรอมใชสําหรับ
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอนาคตใน
ดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ

4.2.1 จํานวนคนที่ผานการฝกอบรม ที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางสทอภ.และสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ/เอกชน เพื่อผลิต
บุคลากร คุณภาพสูงรองรับ ความตองการและเปนท่ียอมรับใน
ระดับประเทศและสากล (250 คน)

4.3 ประชาชนมีองคความรูดานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศที่สามารถใช
ประโยชนอยางแพรหลาย

4.3.1 จํานวนผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ (500,000 คน)
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การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 กับ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565)
เปนองคกรในการนําคุณคาจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสูสังคม

5.3.1 ประเด็นกลยุทธจากการวิเคราะหดวยเครื่องมือทาง
ยุทธศาสตร ที่นําไปสูการสรางคุณคา (5 เรื่อง)

65011  แผนงานบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร สยศ.

5.3.2 จํานวนความรวมมือภายในประเทศและ/หรือระหวาง
ประเทศ ท่ีมีผลตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
(จํานวน 4 ความรวมมือ)

65044  แผนงานยกระดับความสามารถของ สทอภ. ดวยความ
รวมมือตางประเทศ

สสพ.

65010  แผนงานบริหารจัดการฝายการคลังและบริหารงาน
ทั่วไป

สจอ.

65013  แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
สทอภ.

สจก.

65019  แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา สจก.
65020  แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ

สจก.

65021  แผนงานบริหารจัดการงานคลัง สจก.
65023  แผนงานตรวจสอบภายใน สตส.
65024 แผนงานเลขานุการ และบริหารงานท่ัวไป สจก.
65029  แผนงานฝายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
กลาง.

สจก.

65030  โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่
ทันสมัย ม่ันคงปลอดภัย อยางเพียงพอและคุมคา

สจก.

65034  แผนงานฝายจัดการพื้นที่และโครงสรางพื้นฐาน สจอ.
65054  โครงการเงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด สยศ.
65055  โครงการงบกลาง สทอภ. เพื่อ สํารองจายกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน

สผอ.

65049  แผนงานสนับสนุนและขับเคล่ือนนโยบายของ ผสทอภ. สผอ.

65043  แผนบริหารงานฝายพัสดุ (ศรีราชา) สจอ.

5.3 มีขีดความสามารถดานยุทธศาสตร
รองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
รักษาบทบาทนําขององคกร

5.4 มีระบบบริหารจัดการที่นําไปสูองคกร
ดิจิทัล

5.4.1 เปนองคกรดิจิทัลโดยบูรณาการขอมูลบริหารจัดการผาน
ระบบดิจิทัลอัจฉริยะ เชื่อมโยงกันทุกระบบงาน ลดกระบวนการ
ทํางานในระบบที่ซํ้าซอน 
(กระบวนที่เชื่อมโยงขอมูลระบบงานดานบริหารจัดการองคกร 4 
กระบวนงาน ไดแก ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/ระบบที่เกี่ยวกับเจาหนาท่ี ระบบ PBM 
ระบบการเงิน ระบบพัสดุ)

คณะกรรมการ สทอภ. มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ สทอภ. ระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ.2563-2565) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 updata ณ 31 สิงหาคม 2564



เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

1.1
1.1.1 ความสําเร็จในการใชขอมูลภูมิ

สารสนเทศนํามาแกไขปญหา
ระดับประเทศ

7 มีฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการไฟปา หมอกควัน และ

ฝุนละออง

มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อ
การบริหารจัดการไฟปา หมอกควัน 

และฝุนละอองเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม
 จํานวน 1 ระบบ

จัดทํารายงานประเมินผลการใช
ประโยชนของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจฯ โดยตองจัดทําเปนราย

หนวยงานครบทุกหนวยงาน ที่แสดง
ถึงความตองการ/ความคาดหวัง

เพิ่มเติมจากที่มีระบบ และการใชงาน
ที่แสดงถึงผลลัพธที่ดี และเผยแพร

ผานเว็บไซดของ สทอภ.

65031 - โครงการระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
บริหารจัดการไฟปา หมอกควัน
 และฝุนละอองเชิงพื้นที่ แบบมี
สวนรวม

สปภ.

1.1.2 ความสําเร็จการเตรียมการรองรับการใช
ประโยชนจากโครงการพัฒนาระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2)

1.1.2.1 การพัฒนาดาวเทียมและระบบ
ภาคพื้นดิน

2 ระบบภาคพื้นดินดาวเทียมดวงหลัก
และดวงเล็กติดตั้ง ณ SKP แลวเสร็จ

ดาวเทียมดวงหลักและดาวเทียมดวง
เล็กประกอบและทดสอบแลวเสร็จ 

พรอมนําสงขึ้นสูวงโคจร

ระบบดาวเทียมดวงเล็ก (ดาวเทียม
และระบบภาคพื้นดิน) พรอมนําสง

ขึ้นสูวงโคจร

65022 - โครงการระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2)

สธอ.-2

1.1.2.2 การพัฒนากระบวนงานการใช
ประโยชนระบบ Solution

2 การพัฒนากระบวนงานการใช
ประโยชนระบบ Solution ทั้ง 3 

Solution

การพัฒนากระบวนงานการใช
ประโยชนระบบ Solution ทั้ง 5 

Solution

การพัฒนากระบวนงานการใช
ประโยชนระบบ Solution ทั้ง 6 

Solution

65022 - โครงการระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2)

สธอ.-2

1.1.2.3 จัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับอาคาร
ประกอบและทดสอบดาวเทียม พรอม
ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุน

2 สงมอบ ติดตั้ง และจัดฝกอบรม
อุปกรณครบตามสัญญา

ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จและมีความ
พรอมในการประกอบและทดสอบ

ดาวเทียมตามกําหนด

ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จและมีความ
พรอมในการประกอบและทดสอบ

ดาวเทียมกอนกําหนด

65022 - โครงการระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2)

สธอ.-2

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคการจัดตั้งที่แสดงใหเห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ

การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) 

องคประกอบ/ตัวชี้วัด
น้ําหนัก 
(รอยละ)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก
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เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องคประกอบ/ตัวชี้วัด
น้ําหนัก 
(รอยละ)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

1.1.2.4 จัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่นํา
ซอฟตแวรมาบริหารจัดการเครื่องแม
ขาย (HCI : Hyper-converged 
Infrastructure) เครื่องแมขายและลูก
ขายประมวลผลเสมือนระบบ (Virtual
 Desktop Infrastructure)

2 สงมอบและ ติดตั้งระบบแลวเสร็จ 
รอยละ 80

สงมอบและ ติดตั้งระบบแลวเสร็จ มีการอบรมการใชงานระบบแมขาย-
ลูกขายกับหนวยงานภายนอกที่เปน 

Key

65022 - โครงการระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2)

สธอ.-2

1.1.3 ระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารหวงอากาศ และแนวทางการ
รองรับการใชงานเทคโนโลยีศักยภาพสูง
ในอนาคต

5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ
บริหารจัดการพื้นที่บริเวณเขต

ปลอดภัยสนามบิน (LANKA) แลว
เสร็จ จํานวน 1 ระบบ

จัดทํารายงานการประเมินผลของ
หนวยงานท่ีนําระบบหรือขอมูลไปใช
เพื่อวางแผนและเพิ่มความปลอดภัย

ในการจราจรทางอากาศ และ
เผยแพรผานเว็บไซดของ สทอภ.

จัดทําแผนงานการขยายผลในการ
สนับสนุนการดําเนินการดานการ
คมนาคมทางอากาศของประเทศ
ใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ ในพื้นที่อื่นตอไป

65027 - โครงการพัฒนา
เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อ
ความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ ระยะที่ 5

สพก.

1.1.4 ความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศ

5 มีฐานขอมูล และแบบจําลองการ
วิเคราะหพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศ

มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวทั้ง
ประเทศในรูปแบบ Web และ 

Mobile Application

จัดทํารายงานการใชประโยชนของ
รายหนวยงานที่ไดนําขอมูลและ

ระบบฯ ไปใชเพื่อการดูแลอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ

เผยแพรผานเว็บไซดของ สทอภ.

65040 - โครงการเพิ่มศักยภาพ
ของประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดวย
แนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียว
และคุณคาของระบบนิเวศเชิง
พื้นที่

สปภ.

1.1.5 ระดับความสําเร็จในการมีฐานขอมูลการ
วิจัยดาน Earth Space System 
Frontier Research

5 มีผลงานวิจัยตามเปาหมายระยะสั้น
ของ National Roadmap การวิจัย
ขั้นแนวหนาระบบโลกและอวกาศ
อยางนอย 1 เรื่อง

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เห็นชอบ 
National Roadmap  การวิจัยขั้น
แนวหนาระบบโลกและอวกาศ (Earth
 Space System Frontier 
Research)

คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เห็นชอบ
โครงการและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานตาม 

Roadmap

65005 - โครงการวิจัยพัฒนา
ระบบเฝาระวังและแจงเตือน
ความปลอดภัยจากอวกาศ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

สพก.
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เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องคประกอบ/ตัวชี้วัด
น้ําหนัก 
(รอยละ)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

1.2
1.2.1 อันดับความสามารถการแขงขันดาน 

Scientific Infrastructure ของประเทศ
ไทยตามการจัดอันดับของ IMD (ภาพรวม)

5 อันดับที่ 38 อันดับที่ 37 อันดับที่ 36

1.2.2 การพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลมหภาคเชิง
พื้นที่แบบเปดของคนไทยทุกคน

5 1. มีระบบเพื่อจัดการขอมูลใหมี
ความพรอมและมีมาตรฐานในการใช
งานขอมูล
2. มีระบบ Data Cube ที่พรอม
ใหบริการ

1. มีแพลตฟอรมขอมูลแบบเปดที่มี
สวนประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
พรอมใหบริการ
2. ขับเคลื่อนกับหนวยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษาอยาง 3 หนวยงาน

1. มีจํานวนผูใชงาน ณ วันที่ 30 ก.ย.
 2565 ไมนอยกวา 10,000 คน
2. มีรอยละความพึงพอใจจากผูใชงาน
ไมนอยกวารอยละ 80

65014 - โครงการแพลตฟอรม
ขอมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปด
ของคนไทยทุกคน (Open 
Platform Spatial Big Data 
for all Thailand)

สปภ.

ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับนโยบายสําคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงที่มุงเนนการขับเคลื่อนการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภายในกระทรวงเพื่อบรรลุ
โครงการที่ตอบตัวชี้วัด อว.
1. จํานวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอม
ใชที่ถูกนําไปใชในการสรางมูลคา เชิง
พาณิชยใหกับภาคการผลิตและบริการ 
และภาคธุรกิจ
3. มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช
ประโยชนในเขตนวัตกรรม
โครงการที่ตอบตัวชี้วัด สงป.
1. โครงสรางพื้นฐานการทดสอบชิ้นสวน
อากาศยานและดาวเทียมที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานการบินและอวกาศใน
ระดับสากล
(ไมตองเพิ่มในระบบ)

3



เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องคประกอบ/ตัวชี้วัด
น้ําหนัก 
(รอยละ)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

2.1
2.1.1 ความสามารถในการหารายไดเพื่อลด

ภาระงบประมาณภาครัฐ
5

123.5 ลานบาท 139.46 ลานบาท 153.40 ลานบาท
65015 - แผนงานขับเคลื่อน
การสรางคุณคาและรายได

สสพ.

2.1.2 การประเมินความคุมคาการดําเนิน
โครงการ

10 จัดทํารายงานผลการประเมินความ
คุมคาของแตละโครงการ (3 

โครงการ) โดยมีประเด็นการประเมิน
และชุดขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

และ สงมายังสํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

เปาหมายขั้นต่ํา + 
เขารวมการประชุมเพื่อนําเสนอ

ผลการประเมิน
ความคุมคาในการนําดําเนินโครงการ 

และไดรับผลการประเมิน
เฉลี่ย 75 คะแนน

เปาหมายขั้นต่ํา + 
เขารวมการประชุมเพื่อนําเสนอ

ผลการประเมิน
ความคุมคาในการนําดําเนินโครงการ 

และไดรับผลการประเมิน
เฉลี่ย 95 คะแนน

65039 - แผนงานขับเคลื่อน
การบริหารโครงการ (PBM)

สยศ.

2.1.3 กระบวนงานที่มีการนํา IT มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

10 ความสําเร็จในการนํา IT มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนงาน

จํานวน 5 กระบวนงาน

ความสําเร็จในการนํา IT มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนงาน 

จํานวน 8 กระบวนงาน

ความสําเร็จในการนํา IT มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนงาน 

จํานวน 12 กระบวนงาน

65030 - การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT ที่ทันสมัย 
มั่นคงปลอดภัย อยางเพียงพอ
และคุมคา

สจก.

2.2 รอยละคาใชจายดานบุคลากรของ
องคการมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)

5 - รอยละคาใชจายดานบุคลากรไมเกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด

1. รอยละคาใชจายดานบุคลากรไม
เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด และ
2. รอยละคาใชจายดานบุคลากร ไม
สูงกวารอยละคาใชจายดานบุคลากร
ในปงบประมาณท่ีผานมา

65018 - แผนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สจก.

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุมคาในการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุมคาในการดําเนินงาน

4



เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องคประกอบ/ตัวชี้วัด
น้ําหนัก 
(รอยละ)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

3.1
3.1.1 การพัฒนาองคการสูดิจิทัล 10

การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data 
Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data)
 ประเด็นการดําเนินงาน : การ
ประมวลผลขอมูลพื้นที่น้ําทวมรายวัน

มีรายชื่อชุดขอมูล (Data Set) ที่
สัมพันธกับกระบวนการทํางานตาม
ประเด็นการดําเนินงานภายใต Focus
 Area

1. มีคําอธิบายขอมูล (Metadata) 
ที่สอดคลองตามมาตรฐานที่ สพร. 
กําหนด (14 รายการ) ของทุกชุด
ขอมูล (15 คะแนน)

1.  นําขึ้นชุดขอมูล metadata 
และระบุแหลงขอมูล สําหรับชุด
ขอมูลที่ถูกจัดในหมวดหมูสาธารณะ
 รอยละ 100 ของชุดขอมูลเปด
ทั้งหมดบนระบบบัญชีขอมูลของ
หนวยงาน  เพื่อใหสามารถเขาถึง
ขอมูลได ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปดที่ สพร.
กําหนด (20 คะแนน)

2. มีระบบบัญชีขอมูลของ
หนวยงาน  (Agency Data 
Catalog) พรอมแจง URL ระบบ
บัญชีขอมูลของหนวยงาน  (10 
คะแนน)

2. นําขอมูลเปดไปใชประโยชนได
อยางเปนรูปธรรม ตอบโจทยตาม
ประเด็นภายใตของ focus area 
อยางนอย 1 ชุดขอมูล (5 คะแนน)

3.1.2 การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐ
ในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0)

10 65042 - แผนงานพัฒนา
องคกรและพัฒนาบุคลากร

สยศ.หมายเหตุ : สํานักงาน ก.พ.ร. มีกําหนดจัดคลินิกชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน PMQA 4.0 และจะแจงขอมูล
 X, Y, Z, A, B ใหองคการมหาชนทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2564

องคประกอบที่ 3 ศักยภาพขององคการมหาชน
ผลการพัฒนาศักยภาพองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดบังคับ)

3.1.1.1 65029 - แผนงานฝายจัดการ
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศกลาง

สจก./
CIO 

สทอภ.

หมายเหตุ : กระบวนงานที่ สทอภ. เลือก
กระบวนการทํางานหลัก : 1. กระบวนการประมวลผลขอมูลดานภัยพิบัติจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียม
กระบวนการทํางานยอย 1.1 การประมวลผลปรับแกความถูกตองขอมูลภาพถายดาวเทียมสําหรับประมวลผลพื้นที่นํ้า
ทวม  (ชุดขอมูล : ขอมูลภาพถายดาวเทียมสําหรับประมวลผลพื้นที่นํ้าทวม)
                           1.2 การประมวลผลพื้นที่น้ําทวมจากขอมูลภาพถายดาวเทียม   (ชุดขอมูล : ขอมูลพื้นที่น้ํา
ทวมรายวัน จากขอมูลภาพถายดาวเทียม)
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เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องคประกอบ/ตัวชี้วัด
น้ําหนัก 
(รอยละ)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาดาน
การควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน 
(ตัวชี้วัดบังคับ)

10

50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน

ประเด็น 1 การวางแผนยุทธศาสตร (รอยละ 15) 65011 - แผนงานบริหารและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

สยศ.

ประเด็น 2 การบริหารทางการเงิน (รอยละ 10) 65021 - แผนงานบริหาร
จัดการงานคลัง

สจก.

ประเด็น 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (รอยละ 15) 65018 - แผนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สจก.

65042 - แผนงานพัฒนา
องคกรและพัฒนาบุคลากร

สยศ.

ประเด็น 4 การควบคุมภายใน (รอยละ 10) 65039 - แผนงานขับเคลื่อน
การบริหารโครงการ (PBM)

สยศ.

ประเด็น 5 การบริหารทั่วไป (รอยละ 15) 65013 - แผนงานการ
ปฏิบัติงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ สทอภ.

สจก.

65042 - แผนงานพัฒนา
องคกรและพัฒนาบุคลากร

สยศ.

65029 - แผนงานฝายจัดการ
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศกลาง

สจก.

65030 - การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT ที่ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย อยางเพียงพอและคุมคา

สจก.

1. กํากับใหฝายบริหารมีการควบคุมภายใน
2. พิจารณาแผนและผลการควบคุมภายใน
3. กํากับใหหนวยงานที่รับผิดชอบมีการตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาแผนและผลการตรวจสอบภายใน

1. กํากับใหมีการจัดการความรูกับคณะกรรมการ

2. กํากับใหมีการจัดการความรูแกองคกร

3. ใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแสดงความโปรงใส

4. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน

1. ทบทวนแผนเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และพิจารณาแผน 5 ป  และแผนประจําป (2564) และใหขอสังเกต 
2. กํากับคุณภาพของแผน
3. กํากับใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดทําแผน
4. กํากับใหมีการติดตามรายงานผลตามแผน

1. พิจารณารายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานใหระบุปญหาอุปสรรค
2. กํากับใหมีเบิกจายอยางมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย เปนตน

1. กําหนดใหมีการจัดทําและทบทวนระเบียบบุคคล
2. กํากับใหมีการประเมินผูบริหารอยางเปนระบบ
3. กํากับใหมีการประเมินผลเจาหนาที่เพื่อตอสัญญาจาง

4. กํากับใหมีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว
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เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องคประกอบ/ตัวชี้วัด
น้ําหนัก 
(รอยละ)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

ประเด็น 6 การคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย/การ
ตอบสนองตอประชาชน (รอยละ 15)

65015 - แผนงานขับเคลื่อน
การสรางคุณคาและรายได

สสพ.

65019 - แผนงานบริหาร
กฎหมายและสัญญา

สจก.

ประเด็น 7 การบริหารการประชุม (รอยละ 5) 65013 - แผนงานการ
ปฏิบัติงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ สทอภ.

สจก.

ประเด็น 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานองคการ
มหาชน (รอยละ 10)

65039 - แผนงานขับเคลื่อน
การบริหารโครงการ (PBM)

สยศ.

ประเด็น 9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการองคการมหาชน (รอยละ 5)

65013 - แผนงานการ
ปฏิบัติงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ สทอภ.

สจก.

3. กํากับใหมีชองทางการรองเรียน

1. ในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ รอยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป
2. กําหนดใหมีการประชุมที่ไมมีฝายบริหาร (ผอ.) อยูดวยอยางนอย 1 ครั้ง
3. มีการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการประชุม

1. กํากับใหองคการมหาชนดําเนินการตรงตามวัตถุประสงคจัดตั้ง
2. กํากับใหมีการายงานผลการปฏิบัติงานพรอมขอเสนอแนะไปยัง รมว.

1. มีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคล และแบบทั้งคณะ หรือในรูปแบบอื่น เชน การประเมิน 360 องศา
2. มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในท่ีประชุม

1. กํากับใหองคการมหาชนคํานึงถึงผูรับบริการ
2. กํากับใหมีการนําผลความพึงพอใจมาใชในการพัฒนางานบริการขององคการมหาชน
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