กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สานักจัดการองค์กรส่วนกลาง

1

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สทอภ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ค่าถ่วงนาหนัก

ระดับ

Performance Competency

องค์ประกอบที่ 1 ตัวชีวัดตามข้อตกลง (Performance KPI)
1.1 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม Project Based Management :PBM)
(นาหนัก : 80 %)
- การบริหารงาน (ผลสัมฤทธิ์ ตามตัวชี้วัดหรือภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย)
- การบริหารงบประมาณ (ตามแผนปฏิบัตงิ านประจาปี )
- 1.2 การพัฒนากระบวนการทางาน (นาหนัก : 20 %)
- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)

70

30

ระยะเวลา/
รอบการประเมิน

1 ตุลาคม – 30 กันยายน
ผอ.สานัก/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
เชี่ยวชาญ/
หัวหน้าฝ่าย/ชานาญการพิเศษ/
ชานาญการ/อาวุโส/ชานาญงาน/
ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/
ลูกจ้าง สทอภ.

(แสดงความเชื่อมกระบวนการทางานกับหน่วยงานภายในสทอภ.)

องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัตงิ านหรือสมรรถนะ (Competency) (นาหนัก : 100 %)
Governance : G
มีจิตสานึกในหน้าที่ปฏิบัติดีมีความเป็นธรรม
Integrity : I
ซื่อสัตย์และจริงใจในการให้บริการ
Sustainability : S
เป็นองค์กรที่ยั่งยืน
Tributary : T
ร่วมรวมใจรินแผ่ไพศาล
Determination : D
มีปณิธานมุ่งมั่น
Affection : A
ต้องการสิ่งใดให้หัวใจนา
วิธีการประเมิน : การประเมิน 360 องศา
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ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชีวัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่บุคคล : BPM

ระดับองค์กร

ยุทธศาสตร์และตัวชีวัดระดับองค์กร
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและ
แผนปฏิบัติงาน

ผลสัมฤทธิ์ที่สนับสนุนต่อ
เป้าหมายระดับองค์กร

เป้าประสงค์ในระดับสานัก

ระดับสานัก

ตัวชีวัดในระดับสานัก

ผลสัมฤทธิ์ที่สนับสนุนต่อเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์

ระดับบุคคล

ผลสัมฤทธิ์
ตามหน้าที่

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ

เป้าประสงค์ในระดับบุคคล
ตัวชีวัดในระดับบุคคล

ขันตอนที่ 1 : กาหนด และสื่อสารทิศทางการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ
● กาหนดเป้าหมายขององค์กร
(เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน ผสทอภ.)
ขันตอนที่ 2 : ถ่ายทอดผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร
สู่ระดับกลุ่มภารกิจและสานัก
● ถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
ผสทอภ. ลงไปเป็นเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของ
รอง ผสทอภ. / ผอ. สานัก
● กาหนดเป้าประสงค์ และตัวชีวัด
ตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ และ
ภารกิจ ของสานัก รวมทังภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
ขันตอนที่ 3 : ถ่ายทอดผลการปฏิบัติงานจากระดับ
สานักสู่ระดับฝ่ายและระดับบุคคล
● ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน
ในแต่ละสานักสู่ระดับฝ่ายและระดับบุคคล ลงไปเป็น
เป้าหมายผล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
● กาหนดเป้าประสงค์ และตัวชีวัด
เพิ่มเติม ตามหน้าที่และภารกิจ ของตาแหน่งงาน
รวมทังภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

Project Based Management : PBM
23/12/64
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องค์ประกอบที่ 1 ตัวชีวัดตามข้อตกลง (Performance KPI) / องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (Competency)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2565 : Project

KPI

Competency
70%

30%

วิธีการประเมินแบบ 360 องศา
Project
Manager
1……

Project
Manager
2……

ผู้บังคับบัญชา

(Boss + Self + Peer + Subordinate etc.)

องค์ประกอบที่ 1 ตัวชีวัดตามข้อตกลง (Performance KPI) / องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (Competency)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2565 : Project
ผู้ประเมิน

23/12/64

ถ่วงนาหนักการประเมิน (ร้อยละ)

KPI 70%

Competency 30%

ผู้บังคับบัญชา

50

100

Project Manager 1….

30

Project Manager 2….

20

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

ค่านาหนักสามารถปรับเปลีย่ น
ตามปริมาณงานที่ร่วมปฏิบัตใิ นโครงการ
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องค์ประกอบที่ 1 ตัวชีวัดตามข้อตกลง (Performance KPI) / องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (Competency)

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2565 : Function

KPI

Competency
70%

ผูบ้ งั คับบัญชา

30%

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

กรอบการประเมินผลการด
าเนินงานรายบุ
คลของเจ้าหน้
่ และลูอสมรรถนะ
กจ้าง สทอภ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์ประกอบที
่ 2 พฤติกครรมการปฏิ
บัตาิงทีานหรื
(Competency)

12/23/2021
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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.)

ผู้ประเมิน (Assessor)

20%

20%

20%

20%

20%

Self
Boss

Peer

Sub-ordinate

Others

หมายเหตุ
▪ Boss หมายถึง ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
▪ Self หมายถึง ตนเอง
▪ Peer หมายถึง เพื่อนร่วมงาน
▪ Subordinate หมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชา
▪ Others หมายถึง ผู้ใช้บริการทั้งภายในสทอภ. และ/
หรือ ภายนอก สทอภ.
8

องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัตงิ านหรือสมรรถนะ (Competency)

มาตรวัดสมรรถนะ
มาตรวัดสมรรถนะ เป็นมาตรวัดที่ใช้ประเมินว่าผู้รับการประเมินได้แสดงพฤติกรรมได้
ตามระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

ระดับสมรรถนะที่คาดหวังแตกต่างกันไปตามระดับตาแหน่งงาน โดยสามารถ
ตรวจสอบได้จากตารางจัดเทียบตาแหน่งงานตามโครงสร้างตาแหน่งงาน
(Competency Job Mapping) ดังต่อไปนี้
ระดับ
ตำแหน่ง
Level 1
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ
Level 2
ชานาญงาน/ อาวุโส/ ชานาญการ/
Level 3
หัวหน้าฝ่าย/ชานาญการพิเศษ
Level 4
ผอ.สานัก/ผูท้ รงคุณวุฒ/ิ เชี่ยวชาญ
23/12/64
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องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ (Competency)

Governance
We uphold our management
approach to life and work
balance on such governance
issues as collaboration,
accountability and ethics in
our service.
ยึดมั่นในการบริหารและจัดการทีม
่ ี
สมดุลทัง้ ในชวี ต
ิ และงาน
โดยเฉพาะในประเด็นของการร่วม
แรงร่วมใจ โปร่งใส ไว ้ใจได ้ และ
มีจรรยาบรรณในการให ้บริการ

ระด ับ 1: ปฏิบ ัติหน้าทีต
่ ามระเบียบ ข้อบ ังค ับ และจรรยาบรรณ
▪
รู ้ เข ้าใจ และทาหน ้าทีต
่ ามพันธกิจ ภารกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กร ทางานและรับผิดชอบตามที่
ได ้รับมอบหมาย
▪
มีน้ าใจให ้ความร่วมมือช่วยเหลือผู ้อืน
่ ในการทางานร่วมกันเพือ
่ ให ้ได ้ผลงานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
▪
เคารพและปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ คาสัง่ ข ้อบังคับ ของสานักงานอย่างเคร่งครัด
ระด ับ 2: คานึงถึงสว่ นรวมและยึดมน
่ ั ในจรรยาบรรณ
▪
คานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม ร่วมใจในการทางานโดยมุง่ ประสิทธิผล
▪
ทางานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ทางตรงและทางอ ้อม
▪
วางแผน จัดการงาน โดยยึดมัน
่ ในจรรยาบรรณ
ี้ นะให้ผก
ระด ับ 3: เป็นแบบอย่างและชแ
ู ้ ับอืน
่
▪
เป็ นตัวอย่างทีด
่ ใี นการปฏิบต
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณ
้ นะ สนับสนุน โน ้มน ้าวให ้ผู ้อืน
▪
ชีแ
่ มีสว่ นร่วมในการออกความเห็น
▪
ไม่เลือกทางเลือกทีข
่ ด
ั ต่อจรรยาบรรณอาจจะทาให ้หน่วยงาน/องค์กรได ้รับผลประโยชน์มาก
▪
สร ้างบรรยากาศ และบริหารจัดการให ้พนักงานในหน่วยงานปฏิบต
ั งิ านโดยคานึงถึงความเหมาะสม
และสมดุลระหว่างการดาเนินชีวต
ิ และการทางาน(work life balance) รวมทัง้ ตระหนักถึงความ
แตกต่าง/ ข ้อจากัดของพนักงานแต่ละคน
ระด ับ 4: ปลูกฝังว ัฒนธรรมการยึดมน
่ ั ใน governance
▪
ปลูกฝั งวัฒนธรรมความรับผิดชอบและร่วมแรงร่วมใจในงาน มุง่ เน ้นการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ
จรรยาบรรณ และข ้อบังคับต่างๆ ขององค์กร
่ เสียงให ้กับองค์กร
▪
สร ้างชือ
▪
กาหนดวิธก
ี ารหรือขัน
้ ตอนการดาเนินงานและการตรวจสอบได ้อย่างเหมาะสม เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจได ้ว่า
ไม่มก
ี ารปฏิบต
ั ท
ิ ผ
ี่ ด
ิ กฎระเบียบ ข ้อบังคับ และจรรยาบรรณ
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กรอบการประเมิ
กรอบการประเมิ
นผลการด
นผลการปฏิ
าเนินงานรายบุ
บตั ิงาน
คคลของเจ้
เจ้าหน้าาทีหน้
่ และลู
าที่ และลู
กจ้าง กสทอภ.
จ้าง สทอภ.
ประจาปี
ประจ
งบประมาณ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2565

Integrity
Our mindset is consciously
embedded in due respect to
mutual honoring our clients.
ื่ ตรงคงมั่นในความ
มีจต
ิ สานึกทีซ
่ อ
ถูกต ้องเทีย
่ งธรรม อย่างจริงใจใน
การบริการของเรา

ั
ื่ สตย์
ระด ับ 1: ปฏิบ ัติหน้าทีด
่ ว้ ยความซอ
▪
ดาเนินการอย่างทันท่วงที ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีอ
่ ย่างตัง้ ใจและเต็มความสามารถเพือ
่ ให ้เกิดผลดี
่ สัตย์ ตรงไปตรงมา รักษาคาพูด
▪
ซือ
▪
แสดงออกถึงความมุง่ มัน
่ ทีจ
่ ะทางานให ้เป็ นไปตามทีต
่ กลงกันไว ้
ระด ับ 2: จริงใจ ปฏิบ ัติตนให้เป็นทีไ่ ว้วางใจ และให้เกียรติผอ
ู้ น
ื่
▪
ปฏิบต
ั ต
ิ นให ้เป็ นทีไ่ ว ้วางใจ ให ้ข ้อมูลทีเ่ ป็ นความจริงถูกต ้องแม่นยาอย่างเหมาะสม
▪
ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ บุคคลอืน
่ อย่างเท่าเทียมและเหมาะสมบนพืน
้ ฐานของความถูกต ้อง
▪
เคารพในความคิดเห็นและให ้เกียรติผู ้อืน
่ เปิ ดกว ้าง นึกถึงใจเขาใจเรา

ระด ับ 3: เป็นแบบอย่างทีด
่ ใี นการยึดถือความถูกต้องเทีย
่ งธรรม
▪
เป็ นแบบอย่างทีด
่ ี (Role Model) ในการดารงชีวต
ิ ทีม
่ เี กียรติ ศักดิศ
์ รี และให ้เกียรติผู ้อืน
่
่ ใจ และมัน
▪
ปฏิบต
ั ต
ิ นให ้ผู ้อืน
่ เชือ
่ ใจในความถูกต ้องเทีย
่ งธรรม
่ มัน
▪
ให ้คาแนะนาและถ่ายทอดวิธก
ี ารปฏิบต
ั ใิ ห ้ผู ้อืน
่ เชือ
่ ในความถูกต ้องเทีย
่ งธรรม
▪
แสดงออกถึงความมัน
่ คงในหลักการและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ตา่ งๆอย่างสร ้างสรรค์
ระด ับ 4: เป็นผูน
้ า ข ับเคลือ
่ นให้องค์กรยึดถือความถูกต้องเทีย
่ งธรรม
▪
สร ้างเสริมบรรยากาศในการยึดถือความถูกต ้องเทีย
่ งธรรม
่ ถือต่อสาธารณะ
▪
ขับเคลือ
่ นให ้คนในองค์กรยึดถือความถูกต ้องเทีย
่ งธรรมและเป็ นทีน
่ ่าเชือ
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กรอบการประเมิ
กรอบการประเมิ
นผลการด
นผลการปฏิ
าเนินงานรายบุ
บตั ิงาน
คคลของเจ้
เจ้าหน้าาทีหน้
่ และลู
าที่ และลู
กจ้าง กสทอภ.
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Sustainability
We formulate solutions with a
view to balanced values in
environment, economics, and
social dimension.
คิดคานึงถึงสงิ่ แวดล ้อม เศรษฐกิจ
และสงั คมในทุกมิตข
ิ อง
การทางาน

ระด ับ 1: เข้าใจบทบาทของตนต่อความยง่ ั ยืนขององค์กร และพร้อมทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลง
่ มโยงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อม เศรษฐกิจ และสังคม
▪
ทางานตามความรับผิดชอบโดยเชือ
▪
พร ้อมทีจ
่ ะปรับตัวและเปลีย
่ นแปลงตนเอง ให ้เหมาะสมกับการเปลีย
่ นแปลง
ระด ับ 2: สน ับสนุนการปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรม
▪
วางแผนจัดการและกิจกรรมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อ ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย สิง่ แวดล ้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม
▪
ส่งเสริมการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมและสถานการณ์ทเี่ ปลีย
่ นแปลง
ั
ระด ับ 3: พ ัฒนาศกยภาพบุ
คลากร
▪
เป็ นแบบอย่างทีท
่ างานโดยคานึงถึงประโยชน์ตอ
่ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล ้อม เพือ
่ การเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน
่ วชาญในด ้านทีร่ ับผิดชอบโดยเฉพาะและโดยเชือ
่ มโยงกับความยัง่ ยืน
▪
พัฒนาบุคลากรให ้มีความเชีย
ระด ับ 4: สร้างความเติบโตอย่างยง่ ั ยืน
▪
บริหารงานโดยยึดหลักการเรือ
่ งจรรยาบรรณ (Code of Conduct) การกากับดูแลทีด
่ ี (Corporate
่ ง เพือ
Governance) การบริหารจัดการความเสีย
่ สนับสนุนการเป็ นองค์กรทีย
่ งั่ ยืน
▪
สร ้างการเรียนรู ้และสร ้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อม เศรษฐกิจ และสังคม แก่คนในองค์กร

12/23/2021

12

กรอบการประเมิ
กรอบการประเมิ
นผลการด
นผลการปฏิ
าเนินงานรายบุ
บตั ิงาน
คคลของเจ้
เจ้าหน้าาทีหน้
่ และลู
าที่ และลู
กจ้าง กสทอภ.
จ้าง สทอภ.
ประจาปี
ประจ
งบประมาณ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564

Tributary
Our contribution are made to
downflow to broad and wide
beneficiaries

ตระหนักรู ้ถึงหน ้าที่
ความรับผิดชอบ มีสว่ นร่วมใน
้ พยากร
การทางานและการใชทรั
ซงึ่ มาจากงบประมาณแผ่นดิน
อย่างคุ ้มค่าและมุง่ สร ้างประโยชน์
่ ระชาชนอย่างทั่วถึง
ไปสูป

ระด ับ 1: ทางานโดยคานึงถึงประโยชน์ขององค์กรและประชาชน
▪
ให ้ความร่วมมือและสนับสนุนการทางานและกิจกรรมของส่วนรวม
▪
ใส่ใจในบทบาทหน ้าที่ ตระหนักว่าความสาเร็จขององค์กรคือความสาเร็จของตนเอง ตลอดจน
ทางานโดยคานึงถึงประโยชน์ของผลงานทีม
่ ต
ี อ
่ องค์กร และประชาชน
▪
ใช ้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ ้มค่าและสมเหตุสมผล
▪
ให ้และแบ่งปั นข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่เพือ
่ นร่วมงาน และประชาชน
ี้ นะผูอ
ระด ับ 2: อุทศ
ิ ตนและชแ
้ น
ื่ เกีย
่ วก ับการทางานให้เกิดประโยชน์ตอ
่ องค์กรและประชาชน
▪
อุทศ
ิ ตน เสียสละเพือ
่ ความสาเร็จของงานทีก
่ อ
่ ให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ องค์กร และประชาชน
▪
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
้ นะผู ้อืน
▪
ชีแ
่ เกีย
่ วกับการทางานให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ องค์กรและประชาชน
่ เสริมการปฏิบ ัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ
ระด ับ 3: เป็นต ัวอย่างและสง
่ องค์กรและประชาชน
▪
เป็ นแบบอย่างทีด
่ ี (Role Model) ในการทางานเพือ
่ สร ้างประโยชน์ตอ
่ องค์กรและประชาชน
▪
จัดสรรทรัพยากรให ้นาไปใช ้อย่างคุ ้มค่าและเป็ นประโยชน์อย่างแท ้จริง
▪
ให ้คาแนะนาและต่อยอดการปฏิบต
ั งิ านโดยมุง่ หวังให ้ผลงานเป็ นประโยชน์ตอ
่ องค์กรและประชาชน

ระด ับ 4: ข ับเคลือ
่ นคุณค่าขององค์กรต่อประชาชน
▪
กาหนดทิศทาง เป้ าหมาย และแผนงาน ทีท
่ าให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ ประชาชนอย่างทั่วถึง
▪
สร ้างวัฒนธรรมการร่วมใจทางานเพือ
่ เป้ าหมายเดียวกัน และปลูกฝั งความตระหนักรู ้ถึงการใช ้
ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าเพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ องค์กรและประชาชน
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Determination
It is our enhancing forces for
achievement.
มุง่ มั่นร่วมกันปฏิบัตงิ านอย่างเต็ม
ความสามารถ ปรับปรุงมาตรฐาน
ั ฤทธิ์
และวิธก
ี ารเพือ
่ สร ้างผลสม
และผลสาเร็จสูงขึน
้ อยูเ่ สมอ

ระด ับ 1: มุง
่ มน
่ ั ปฏิบ ัติงานและปร ับปรุงวิธก
ี ารทางานอยูเ่ สมอ
▪
มีความกระตือรือร ้นในการทางานอย่างเต็มความสามารถ
▪
ติดตามและประเมินผลงานของตนเองเพือ
่ ปรับปรุงวิธก
ี ารทางานและผลงานให ้ดีขน
ึ้ อยูเ่ สมอ
▪
เต็มใจทีจ
่ ะทางานเร่งด่วน
ระด ับ 2: มุง
่ มน
่ ั ทางานได้เหนือกว่าความคาดหว ังทีก
่ าหนดไว้
▪
มีมาตรฐานหรือเป้ าหมายในการทางานของตนเองและทีมงานทีด
่ ข
ี น
ึ้ ตลอดเวลา
▪
สร ้างผลงานได ้เหนือกว่าความคาดหวัง (Beyond Expectation) ทีก
่ าหนดไว ้
▪
เพียรพยายามใฝ่ หาความรู ้ และไม่ท ้อถอยต่ออุปสรรค เพือ
่ ให ้งานบรรลุเป้ าหมาย
ระด ับ 3: เป็นแบบอย่างในความมุง
่ มน
่ ั ทางานให้สาเร็ จ
▪
เป็ นแบบอย่างทีด
่ แ
ี ก่ผู ้อืน
่ ในการมุง่ มัน
่ ทางานให ้สาเร็จ และกระตุ ้นให ้ผู ้อืน
่ เป็ นเช่นเดียวกัน
่ วามสาเร็จ
▪
มุง่ มัน
่ ทีจ
่ ะวิเคราะห์และแก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ อย่างไม่ท ้อถอย และตัดสินใจไปสูค
้
▪
ส่งเสริม สนับสนุนและชีแนะแนวทางให ้ผู ้อืน
่ มุง่ มัน
่ ทางานให ้สาเร็จ
ระด ับ 4: สร้างและผล ักด ันค่านิยมความมุง
่ มน
่ ั ทางานให้สาเร็ จ
▪
สร ้างค่านิยมและบรรยากาศการทางานแบบมุง่ มัน
่ ทางานให ้สาเร็จ
▪
ยกระดับองค์กรให ้มีผลงานทีด
่ ข
ี น
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ ง
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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.
ทางานด ้วยใจรัก และมีแรง
บันดาลใจทีจ
่ ะสร ้างสรรค์
นวัตกรรมอยูเ่ สมอ

ระด ับ 1: ปฏิบ ัติหน้าทีด
่ ว้ ยใจร ัก เอาใจใส ่ และใฝ่รู ้
▪
ทุม
่ เท เอาใจใส่ ในงานทีท
่ า
▪
ศึกษาหาความรู ้เพิม
่ เติมและแสดงความกระตือรือร ้นทีจ
่ ะสร ้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆอยูเ่ สมอ
▪
มีไมตรีจต
ิ ให ้ความร่วมมือช่วยเหลือเพือ
่ นร่วมงานนอกเหนือจากหน ้าทีท
่ ไี่ ด ้รับมอบหมาย

ระด ับ 2: ทุม
่ เท กล้าทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลง ทดลองสงิ่ ใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยทา
▪
เปิ ดใจและคิดบวก ไม่ยด
ึ มัน
่ ในอัตตา มุง่ ประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นหลัก
▪
กล ้าเปลีย
่ นแปลง ทดลองสิง่ ใหม่ๆ และพัฒนา/ปรับปรุงงาน เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
▪
ทุม
่ เทให ้องค์กร มองปั ญหาส่วนรวมและแสดงความคิดเห็นเพือ
่ แก ้ปั ญหาในเชิงสร ้างสรรค์ หรือ
ร่วมรับผิดชอบในการแก ้ไข
่ เสริมและสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
ระด ับ 3: ทาตนเป็นแบบอย่าง รวมทงส
ั้ ง
▪
ทาตนเป็ นแบบอย่างแก่ผู ้อืน
่ ในการทุม
่ เท ทางานด ้วยใจรักและและเอาใจใส่ในงาน
▪
สร ้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ
่ ง รวมทัง้ จัดกระบวนการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงานทีส
่ นับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลอย่างสมา่ เสมอ
ระด ับ 4: สร้างแรงบ ันดาลใจ และข ับเคลือ
่ นให้เกิดความร ักและเอาใจใสใ่ นงาน
▪
สร ้างบรรยากาศให ้เกิดแรงบันดาลใจและทางานด ้วยใจรัก
▪
ผลักดันนวัตกรรม และให ้โอกาสกับคนในองค์กรเพือ
่ การสร ้างสรรค์และผลสาเร็จทีด
่ ข
ี น
ึ้ กว่าเดิม
▪
กล ้าทีจ
่ ะยอมรับความล ้มเหลวจากการสร ้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆของคนในองค์กร
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วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1 : ขับเคลื่อน
นโยบายดวยอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ

การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 กับ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป (ในวาระแรก 3 ป พ.ศ. 2563 – 2565)
เปนองคกรในการนําคุณคาจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสูสังคม
เปาหมายยุทธศาสตร (ใหม)
1.1 สทอภ. เปนองคกรหลักในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายดานอวกาศ
และภูมิสารสนเทศเพื่อสรางความยั่งยืน
ของประเทศ

1.2 รัฐบาลนําองคความรู เทคโนโลยี
นวัตกรรมดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ
และ AIP ไปใชในการขับเคลื่อนนโยบาย
และการตัดสินใจ

ยุทธศาสตร 2 : สงเสริมใหเกิด 2.1 มี Ecosystem นวัตกรรม และการ
การพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ บริการที่เอื้อตอการสราง New Space
ของประเทศในองครวม รวมทั้ง Economy ของประเทศ
การพัฒนาผาน THEOS-2
System

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

โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ผูรับผิดชอบ

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

65037 แผนงานสงเสริมภูมิสารสนเทศแหงชาติ
65052 แผนงานพัฒนานโยบายและกฏหมายเพื่อขับเคลื่อน
กิจการอวกาศ
1.2.1 พัฒนา THEOS-2 ใหสําเร็จตามแผนที่กําหนด (รอยละ 90) 65022 โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา
(THEOS-2)
1.2.2 จํานวนมาตรการทางนโยบายหรือขอเสนอเพื่อการตัดสินใจ 65022 โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา
ดําเนินนโยบายของรัฐ หรือบริหารจัดการพื้นที่ ที่เกิดจากการใช GI (THEOS-2)
หรือ AIP Platform (4 มาตรการ)
65031 โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
จัดการไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองเชิงพื้นที่ แบบมีสวนรวม

2.1.1 สทอภ. เปน One stop service ในการสงเสริม สนับสนุน
การสราง New Space Economy (1 ศูนย)
2.1.2 มีการบริการโครงสรางพื้นฐานนวัตกรรมอวกาศของ สทอภ.
(10 ลานบาท)
2.1.3 จํานวนของผูประกอบการไทยที่สามารถผลิตชิ้นสวนอากาศ
ยานหรือดาวเทียมภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความตองการทั้ง
ในและภายนอกประเทศ โดยใชงานโครงสรางพื้นฐานตางๆ หรือ
ขอกําหนดของ สทอภ. (20 ราย)

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

สยศ.

สยศ.
สยศ.
สธอ.-2
สธอ.-2
สปภ.

65016 โครงการ การพัฒนาตนแบบเพื่อการเฝาระวังเพื่อลด
ผลกระทบของการแพรกระจายเชื้อโควิด 19 และการเกิด
สถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญดวยระบบ
เฝาระวังจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สปภ.

65015 แผนงานขับเคลื่อนการสรางคุณคาและรายได

สสพ.

65041 โครงการศูนยทดสอบมาตรฐานชิ้นสวนอากาศยานและ
ดาวเทียมแหงชาติ
65017 โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
เพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

สพก.
สพก.

updata ณ 31 สิงหาคม 2564

วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร 3 : สรางคุณคา
และมูลคาจากระบบภูมิ
สารสนเทศองครวม

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

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ผูรับผิดชอบ

2.2 มีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 2.2.1 มูลคาการลงทุนในอุตสาหกรรมอวกาศและที่เกี่ยวของ จาก
นวัตกรรม เพื่อใหเกิดการลงทุนดาน
บริษัทเอกชน Startup ที่ สทอภ. สนับสนุน (40 ลานบาท)
อุตสาหกรรมอวกาศ
2.2.2 จํานวนตนแบบผลิตภัณฑที่พัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัย
อวกาศที่มีความรวมมือกับผูประกอบการระดับ Startup/SMEs
ของประเทศ ที่เกิดจากการสนับสนุนสงเสริมของ สทอภ. (6
นวัตกรรม)
3.1 มี Open Platform เพื่อใหบริการภูมิ 3.1.1 จํานวนการนําขอมูลที่เปน High Value Data Set ในทุก
สารสนเทศ ที่สามารถเขาถึงไดจากทุกภาค Platform ที่ใหบริการของ สทอภ. ไปใชงานผานการ Download
สวน
หรือเชื่อมโยงผานระบบ Application Programming Interface
(API) (มากกวา 500 ครั้ง)
3.1.2 จํานวน Appliations ที่เกิดจากการนําขอมูลจากระบบ
Open Platform ของ สทอภ.ไปใชประโยชน (ไมนอยกวา 50
Applications)

65017 โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
เพื่อการลงทุนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

สพก.

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

สปภ.

3.2 มี Solutions ที่ตอบโจทยประเทศทั้ง 3.2.1 จํานวน Solution ที่เกิดจากการความรวมมือในการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ระหวาง สทอภ. และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ซึ่ง
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับความ
สามารถสรางคุณคาและมูลคาจากการใชประโยชน (4 Solutions)
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder)

65025 โครงการพัฒนาระบบสรางและจัดการขอมูลภูมิ
สารสนเทศรายละเอียดสูงเพื่อ Smart City Applications
65026 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหวงอากาศแบบ
บูรณาการ
65027 โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศ (GISAVIA) ระยะที่ 5
65028 โครงการพัฒนาระบบแจงเตือนลวงหนาและระบุ
ตําแหนงการเผาในที่โลง โดยใชโครงขายสื่อสาร อุปกรณ
เซ็นเซอรและอากาศยานซึ่งไมมีนักบิน (Drones)
65033 แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน
65035 โครงการใหบริการขอมูลเชิงพื้นที่ดานสิ่งแวดลอมและ
ภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (GI Disaster
Services for All)

สพก.

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

สพก.
สพก.
สพก.

สปท.
สปภ.

updata ณ 31 สิงหาคม 2564

วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร

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

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

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

3.2.3 จํานวนตนแบบผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นใหมจากการพัฒนา
โครงการ THEOS-2 (6 ผลิตภัณฑ)
4.1 มีงานวิจัยดาน Earth Space System 4.1.1 จํานวนบทความวิชาการดาน Earth Space System ที่
ยุทธศาสตร 4 : สรางองค
ความรูและงานวิจัยในระดับสูง ที่อยูในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (8
บทความ)
ดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ

โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ผูรับผิดชอบ

65040 โครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดวยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและ
คุณคาของระบบนิเวศเชิงพื้นที่
65047 โครงการพัฒนาการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมแบบพลวัต

สปภ.

65007 แผนงานจัดหาระบบคลาวดและโคโลเคชัน พรอมการ
บํารุงรักษาระบบโครงสรางพื้นฐานการบริการภูมิสารสนเทศ
แบบออนไลน
65048 แผนงานภูมิสารสนเทศพื้นฐานแผนที่และความมั่นคง
65051 แผนงานประเมินมลภาวะทางอากาศดวยนวัตกรรม
เชิงพื้นที่จากอวกาศสูชุมชน
65032 โครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลงและความเสียหาย
ของพืชเกษตรรายแปลงดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
65057 แผนงานใหบริการขอมูลจากดาวเทียมเรดาร
65046 โครงการสรางคุณคาและมูลคาจาก GI Technology
เพื่อสังคมและชุมชน
65038 โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝง เพื่อรองรับการเติบโตดานสังคมและ
เศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ
65006 แผนงานศึกษาความแปรปรวนของสภาพอากาศตอชีพ
ลักษณ สมดุลน้ํา สมดุลคารบอนในระบบนิเวศเกษตรและ
บริหารจัดการน้ําทวม

สปภ.

4.1.2 จํานวนงานวิจัยทั้งในดาน Hardware (วัสดุ/อุปกรณ/
sensors) และ Software (coding/programming) ที่ถูกนํามาใช
ประโยชนภายใน สทอภ. หรือ หนวยงานภายนอกนําไปใช
ประโยชน (4 ผลงาน)
4.1.3 จํานวนงานวิจัยที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาดวยบุคลากร 65005 โครงการวิจัยพัฒนาระบบเฝาระวังและแจงเตือนความ
สทอภ. เพื่อสงเสริมการพึ่งพาตนเองในดานเทคโนโลยี (4 ผลงาน) ปลอดภัยจากอวกาศภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

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

สพน.

สปภ.
สปภ.
สพน.
สสพ.
สปภ.
สปภ.

สพก.

สพก.

updata ณ 31 สิงหาคม 2564

วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร

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

4.2 ประเทศมีบุคลากรพรอมใชสําหรับ
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอนาคตใน
ดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
4.1.4 มี Satellite Development Ecosystem และผลงานวิจัย
ดาน Space exploration กับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ
หนวยงานของรัฐ (1 ดวง / 1 เรื่อง)
4.2.1 จํานวนคนที่ผานการฝกอบรม ที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางสทอภ.และสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ/เอกชน เพื่อผลิต
บุคลากร คุณภาพสูงรองรับ ความตองการและเปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและสากล (250 คน)
4.2.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโปรแกรมพัฒนา
ดาวเทียมขนาดเล็กหรือพัฒนาชิ้นสวนอุปกรณดาวเทียม (100 คน)

4.3 ประชาชนมีองคความรูดานเทคโนโลยี 4.3.1 จํานวนผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขา
อวกาศและภูมิสารสนเทศที่สามารถใช
รวมกิจกรรมตางๆ (500,000 คน)
ประโยชนอยางแพรหลาย

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและ 5.1 เปนองคกรแหงคุณคา (Value Based 5.1.1 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมจาก
ผลการดําเนินงานของ สทอภ. (3,500 ลานบาท)
สรางความเขมแข็งองคกร Organization) ที่เปนที่รับรูแกสังคม

5.1.2 รายไดจากดําเนินงานของ สทอภ. และเพียงพอตอการสราง
ความยั่งยืนใหองคกร (รายได 121.38 ลานบาท / Margin ที่
เพียงพอตอการดําเนินงาน 40 ลานบาท)
5.1.3 มีการรับรูการสรางคุณคาของ สทอภ. (Brand Awareness)
ที่เพิ่มขึ้น
- มูลคาจาก PR Value
- จํานวน web visitors จํานวน 2 ลานคน
-5.2.1
จํานวน
องทางดSocial
Media คเพิลากรที
่มขึ้น 50%
5.2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ
ระดัfollowers
บความสําเร็ในช
จในการคั
เลือก สรรหาบุ
่
ตอบสนองเปาหมายองคกรและทันตอการ สอดคลองและเหมาะสมตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเปนองคกร
เปลี่ยนแปลงภายนอก
แหงคุณคา
5.2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผน

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

โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ผูรับผิดชอบ

65004 แผนงานพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
65036 โครงการการพัฒนากําลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม
Aerospace โดยใชเทคโนโลยี Augmented Reality (AR)

สคร.
สพก.

65001 แผนงานการบริหารจัดการการใหบริการ Space
Inspirium
65002 โครงการยกระดับขีดความสามารถศูนยกลางการเรียนรู
Space Inspirium
65039 แผนงานขับเคลื่อนการบริหารโครงการ (PBM)

สคร.

สยศ.

65015 แผนงานขับเคลื่อนการสรางคุณคาและรายได

สสพ.

65008 แผนงานเสริมสรางความเชื่อมั่นภาพลักษณองคกร

สสพ.

65009 โครงการสรางความเชื่อมั่นในศักยภาพการดําเนินงาน
THEOS-2 ดวยกลยุทธการสื่อสารเชิงรุก
65018 แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สสพ.

65042 แผนงานพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร

สยศ.

สคร.

สจก.
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วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร

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

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

5.3 มีขีดความสามารถดานยุทธศาสตร
รองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
รักษาบทบาทนําขององคกร

5.3.1 ประเด็นกลยุทธจากการวิเคราะหดวยเครื่องมือทาง
ยุทธศาสตร ที่นําไปสูการสรางคุณคา (5 เรื่อง)
5.3.2 จํานวนความรวมมือภายในประเทศและ/หรือระหวาง
ประเทศ ที่มีผลตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
(จํานวน 4 ความรวมมือ)
5.4 มีระบบบริหารจัดการที่นําไปสูองคกร 5.4.1 เปนองคกรดิจิทัลโดยบูรณาการขอมูลบริหารจัดการผาน
ดิจิทัล
ระบบดิจิทัลอัจฉริยะ เชื่อมโยงกันทุกระบบงาน ลดกระบวนการ
ทํางานในระบบที่ซ้ําซอน
(กระบวนที่เชื่อมโยงขอมูลระบบงานดานบริหารจัดการองคกร 4
กระบวนงาน ไดแก ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/ระบบที่เกี่ยวกับเจาหนาที่ ระบบ PBM
ระบบการเงิน ระบบพัสดุ)

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

โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ผูรับผิดชอบ

65011 แผนงานบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร

สยศ.

65044 แผนงานยกระดับความสามารถของ สทอภ. ดวยความ
รวมมือตางประเทศ

สสพ.

65010 แผนงานบริหารจัดการฝายการคลังและบริหารงาน
ทั่วไป
65013 แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการ
สทอภ.
65019 แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา
65020 แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
65021 แผนงานบริหารจัดการงานคลัง
65023 แผนงานตรวจสอบภายใน
65024 แผนงานเลขานุการ และบริหารงานทั่วไป
65029 แผนงานฝายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
กลาง.
65030 โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่
ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย อยางเพียงพอและคุมคา
65034 แผนงานฝายจัดการพื้นที่และโครงสรางพื้นฐาน
65054 โครงการเงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด
65055 โครงการงบกลาง สทอภ. เพื่อ สํารองจายกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน
65049 แผนงานสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของ ผสทอภ.

สจอ.

65043 แผนบริหารงานฝายพัสดุ (ศรีราชา)

สจอ.

สจก.
สจก.
สจก.
สจก.
สตส.
สจก.
สจก.
สจก.
สจอ.
สยศ.
สผอ.
สผอ.
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การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)
องคประกอบ/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคการจัดตั้งที่แสดงใหเห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ
1.1
1.1.1 ความสําเร็จในการใชขอมูลภูมิ
7
มีฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการ มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อ
จัดทํารายงานประเมินผลการใช
สารสนเทศนํามาแกไขปญหา
บริหารจัดการไฟปา หมอกควัน และ การบริหารจัดการไฟปา หมอกควัน ประโยชนของระบบสนับสนุนการ
ระดับประเทศ
ฝุนละออง
และฝุนละอองเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม ตัดสินใจฯ โดยตองจัดทําเปนราย
จํานวน 1 ระบบ
หนวยงานครบทุกหนวยงาน ที่แสดง
ถึงความตองการ/ความคาดหวัง
เพิ่มเติมจากที่มีระบบ และการใชงาน
ที่แสดงถึงผลลัพธที่ดี และเผยแพร
ผานเว็บไซดของ สทอภ.
ความสําเร็จการเตรียมการรองรับการใช
ประโยชนจากโครงการพัฒนาระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา
(THEOS-2)
1.1.2.1 การพัฒนาดาวเทียมและระบบ
ภาคพื้นดิน

โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

65031 - โครงการระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ
บริหารจัดการไฟปา หมอกควัน
และฝุนละอองเชิงพื้นที่ แบบมี
สวนรวม

สปภ.

65022 - โครงการระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา
(THEOS-2)
65022 - โครงการระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา
(THEOS-2)
65022 - โครงการระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา
(THEOS-2)

สธอ.-2

1.1.2

2

1.1.2.2 การพัฒนากระบวนงานการใช
ประโยชนระบบ Solution

2

1.1.2.3 จัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับอาคาร
ประกอบและทดสอบดาวเทียม พรอม
ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุน

2

ระบบภาคพื้นดินดาวเทียมดวงหลัก ดาวเทียมดวงหลักและดาวเทียมดวง ระบบดาวเทียมดวงเล็ก (ดาวเทียม
และดวงเล็กติดตั้ง ณ SKP แลวเสร็จ เล็กประกอบและทดสอบแลวเสร็จ และระบบภาคพื้นดิน) พรอมนําสง
พรอมนําสงขึ้นสูวงโคจร
ขึ้นสูวงโคจร
การพัฒนากระบวนงานการใช
การพัฒนากระบวนงานการใช
การพัฒนากระบวนงานการใช
ประโยชนระบบ Solution ทั้ง 3
ประโยชนระบบ Solution ทั้ง 5
ประโยชนระบบ Solution ทั้ง 6
Solution
Solution
Solution
สงมอบ ติดตั้ง และจัดฝกอบรม
ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จและมีความ ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จและมีความ
อุปกรณครบตามสัญญา
พรอมในการประกอบและทดสอบ พรอมในการประกอบและทดสอบ
ดาวเทียมตามกําหนด
ดาวเทียมกอนกําหนด

สธอ.-2

สธอ.-2

1

องคประกอบ/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เปาหมายขั้นต่ํา
เปาหมายมาตรฐาน
เปาหมายขั้นสูง
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
(100 คะแนน)
สงมอบและ ติดตั้งระบบแลวเสร็จ
สงมอบและ ติดตั้งระบบแลวเสร็จ มีการอบรมการใชงานระบบแมขายรอยละ 80
ลูกขายกับหนวยงานภายนอกที่เปน
Key

65022 - โครงการระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา
(THEOS-2)

สธอ.-2

65027 - โครงการพัฒนา
เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อ
ความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ ระยะที่ 5

สพก.

1.1.2.4 จัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่นํา
ซอฟตแวรมาบริหารจัดการเครื่องแม
ขาย (HCI : Hyper-converged
Infrastructure) เครื่องแมขายและลูก
ขายประมวลผลเสมือนระบบ (Virtual
Desktop Infrastructure)
1.1.3 ระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารหวงอากาศ และแนวทางการ
รองรับการใชงานเทคโนโลยีศักยภาพสูง
ในอนาคต

2

5

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ
บริหารจัดการพื้นที่บริเวณเขต
ปลอดภัยสนามบิน (LANKA) แลว
เสร็จ จํานวน 1 ระบบ

1.1.4

ความสําเร็จในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศ

5

มีฐานขอมูล และแบบจําลองการ
วิเคราะหพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศ

1.1.5

ระดับความสําเร็จในการมีฐานขอมูลการ
วิจัยดาน Earth Space System
Frontier Research

5

มีผลงานวิจัยตามเปาหมายระยะสั้น
ของ National Roadmap การวิจัย
ขั้นแนวหนาระบบโลกและอวกาศ
อยางนอย 1 เรื่อง

จัดทํารายงานการประเมินผลของ
หนวยงานที่นําระบบหรือขอมูลไปใช
เพื่อวางแผนและเพิ่มความปลอดภัย
ในการจราจรทางอากาศ และ
เผยแพรผานเว็บไซดของ สทอภ.
มีระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวทั้ง
ประเทศในรูปแบบ Web และ
Mobile Application

จัดทําแผนงานการขยายผลในการ
สนับสนุนการดําเนินการดานการ
คมนาคมทางอากาศของประเทศ
ใหกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ ในพื้นที่อื่นตอไป
จัดทํารายงานการใชประโยชนของ
รายหนวยงานที่ไดนําขอมูลและ
ระบบฯ ไปใชเพื่อการดูแลอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
เผยแพรผานเว็บไซดของ สทอภ.

โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

65040 - โครงการเพิ่มศักยภาพ
ของประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ดวย
แนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียว
และคุณคาของระบบนิเวศเชิง
พื้นที่
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 65005 - โครงการวิจัยพัฒนา
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เห็นชอบ
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เห็นชอบ ระบบเฝาระวังและแจงเตือน
National Roadmap การวิจัยขั้น
โครงการและจัดสรรงบประมาณ ความปลอดภัยจากอวกาศ
แนวหนาระบบโลกและอวกาศ (Earth
สนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
Space System Frontier
Roadmap
Research)

สปภ.

สพก.

2

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
องคประกอบ/ตัวชี้วัด
เปาหมายขั้นต่ํา
เปาหมายมาตรฐาน
เปาหมายขั้นสูง
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
(100 คะแนน)
ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับนโยบายสําคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงที่มุงเนนการขับเคลื่อนการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภายในกระทรวงเพื่อบรรลุ
อันดับความสามารถการแขงขันดาน
5
อันดับที่ 38
อันดับที่ 37
อันดับที่ 36
Scientific Infrastructure ของประเทศ
ไทยตามการจัดอันดับของ IMD (ภาพรวม)
น้ําหนัก
(รอยละ)

1.2
1.2.1

1.2.2

การพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลมหภาคเชิง
พื้นที่แบบเปดของคนไทยทุกคน

5

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

1. มีแพลตฟอรมขอมูลแบบเปดที่มี 1. มีจํานวนผูใชงาน ณ วันที่ 30 ก.ย.
สวนประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 2565 ไมนอยกวา 10,000 คน
พรอมใหบริการ
2. มีรอยละความพึงพอใจจากผูใชงาน
2. ขับเคลื่อนกับหนวยงานภาครัฐ
ไมนอยกวารอยละ 80
สถาบันการศึกษาอยาง 3 หนวยงาน

โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

โครงการที่ตอบตัวชี้วัด อว.
1. จํานวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพรใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอม
ใชที่ถูกนําไปใชในการสรางมูลคา เชิง
พาณิชยใหกับภาคการผลิตและบริการ
และภาคธุรกิจ
3. มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช
ประโยชนในเขตนวัตกรรม
โครงการที่ตอบตัวชี้วัด สงป.
1. โครงสรางพื้นฐานการทดสอบชิ้นสวน
อากาศยานและดาวเทียมที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานการบินและอวกาศใน
ระดับสากล
(ไมตองเพิ่มในระบบ)
65014 - โครงการแพลตฟอรม
ขอมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปด
ของคนไทยทุกคน (Open
Platform Spatial Big Data
for all Thailand)

สปภ.

3

องคประกอบ/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุมคาในการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุมคาในการดําเนินงาน
2.1
2.1.1 ความสามารถในการหารายไดเพื่อลด
5
123.5 ลานบาท
ภาระงบประมาณภาครัฐ

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

139.46 ลานบาท

153.40 ลานบาท

โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

65015 - แผนงานขับเคลื่อน
การสรางคุณคาและรายได

สสพ.

จัดทํารายงานผลการประเมินความ
เปาหมายขั้นต่ํา +
เปาหมายขั้นต่ํา +
65039 - แผนงานขับเคลื่อน
คุมคาของแตละโครงการ (3
เขารวมการประชุมเพื่อนําเสนอ
เขารวมการประชุมเพื่อนําเสนอ การบริหารโครงการ (PBM)
โครงการ) โดยมีประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
และชุดขอมูลครบถวนตามที่
ความคุมคาในการนําดําเนินโครงการ ความคุมคาในการนําดําเนินโครงการ
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
และไดรับผลการประเมิน
และไดรับผลการประเมิน
และ สงมายังสํานักงาน ก.พ.ร.
เฉลี่ย 75 คะแนน
เฉลี่ย 95 คะแนน
ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

สยศ.

2.1.2

การประเมินความคุมคาการดําเนิน
โครงการ

10

2.1.3

กระบวนงานที่มีการนํา IT มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

10

ความสําเร็จในการนํา IT มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนงาน
จํานวน 5 กระบวนงาน

รอยละคาใชจายดานบุคลากรของ
องคการมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ)

5

-

2.2

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

ความสําเร็จในการนํา IT มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนงาน
จํานวน 8 กระบวนงาน

ความสําเร็จในการนํา IT มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนงาน
จํานวน 12 กระบวนงาน

65030 - การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT ที่ทันสมัย
มั่นคงปลอดภัย อยางเพียงพอ
และคุมคา

รอยละคาใชจายดานบุคลากรไมเกิน 1. รอยละคาใชจายดานบุคลากรไม 65018 - แผนงานบริหาร
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี
เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่
ทรัพยากรบุคคล
กําหนด
คณะรัฐมนตรีกําหนด และ
2. รอยละคาใชจายดานบุคลากร ไม
สูงกวารอยละคาใชจายดานบุคลากร
ในปงบประมาณที่ผานมา

สจก.

สจก.

4

องคประกอบ/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

องคประกอบที่ 3 ศักยภาพขององคการมหาชน
ผลการพัฒนาศักยภาพองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วัดบังคับ)
3.1
10
3.1.1 การพัฒนาองคการสูดิจิทัล
3.1.1.1 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data
มีรายชื่อชุดขอมูล (Data Set) ที่
Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูล
สัมพันธกับกระบวนการทํางานตาม
ภาครัฐ (Open Data)
ประเด็นการดําเนินงานภายใต Focus
ประเด็นการดําเนินงาน : การ
Area
ประมวลผลขอมูลพื้นที่น้ําทวมรายวัน

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

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

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

65029 - แผนงานฝายจัดการ
1. นําขึ้นชุดขอมูล metadata
และระบุแหลงขอมูล สําหรับชุด เทคโนโลยีและระบบ
ขอมูลที่ถูกจัดในหมวดหมูสาธารณะ สารสนเทศกลาง
รอยละ 100 ของชุดขอมูลเปด
ทั้งหมดบนระบบบัญชีขอมูลของ
หนวยงาน เพื่อใหสามารถเขาถึง
ขอมูลได ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปดที่ สพร.
กําหนด (20 คะแนน)
2. นําขอมูลเปดไปใชประโยชนได
อยางเปนรูปธรรม ตอบโจทยตาม
ประเด็นภายใตของ focus area
อยางนอย 1 ชุดขอมูล (5 คะแนน)

สจก./
CIO
สทอภ.

2. มีระบบบัญชีขอมูลของ
หนวยงาน (Agency Data
Catalog) พรอมแจง URL ระบบ
บัญชีขอมูลของหนวยงาน (10
คะแนน)
หมายเหตุ : กระบวนงานที่ สทอภ. เลือก
กระบวนการทํางานหลัก : 1. กระบวนการประมวลผลขอมูลดานภัยพิบัติจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียม
กระบวนการทํางานยอย 1.1 การประมวลผลปรับแกความถูกตองขอมูลภาพถายดาวเทียมสําหรับประมวลผลพื้นที่น้ํา
ทวม (ชุดขอมูล : ขอมูลภาพถายดาวเทียมสําหรับประมวลผลพื้นที่น้ําทวม)
1.2 การประมวลผลพื้นที่น้ําทวมจากขอมูลภาพถายดาวเทียม (ชุดขอมูล : ขอมูลพื้นที่น้ํา
ทวมรายวัน จากขอมูลภาพถายดาวเทียม)
3.1.2

การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐ
ในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA
4.0)

10

หมายเหตุ : สํานักงาน ก.พ.ร. มีกําหนดจัดคลินิกชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน PMQA 4.0 และจะแจงขอมูล 65042 - แผนงานพัฒนา
X, Y, Z, A, B ใหองคการมหาชนทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2564
องคกรและพัฒนาบุคลากร

สยศ.

5

องคประกอบ/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

เปาหมายขั้นต่ํา
(50 คะแนน)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เปาหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องคประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน
4.1
รอยละความสําเร็จของการพัฒนาดาน
10
การควบคุมดูแลกิจการของ
50 คะแนน
75 คะแนน
100 คะแนน
คณะกรรมการองคการมหาชน
(ตัวชี้วัดบังคับ)
1. ทบทวนแผนเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และพิจารณาแผน 5 ป และแผนประจําป (2564) และใหขอสังเกต
ประเด็น 1 การวางแผนยุทธศาสตร (รอยละ 15)

65011 - แผนงานบริหารและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

สยศ.

1. พิจารณารายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานใหระบุปญหาอุปสรรค
2. กํากับใหมีเบิกจายอยางมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย เปนตน
1. กําหนดใหมีการจัดทําและทบทวนระเบียบบุคคล
2. กํากับใหมีการประเมินผูบริหารอยางเปนระบบ
3. กํากับใหมีการประเมินผลเจาหนาที่เพื่อตอสัญญาจาง

65021 - แผนงานบริหาร
จัดการงานคลัง
65018 - แผนงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สจก.

4. กํากับใหมีการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว

65042 - แผนงานพัฒนา
องคกรและพัฒนาบุคลากร
65039 - แผนงานขับเคลื่อน
การบริหารโครงการ (PBM)

สยศ.

65013 - แผนงานการ
ปฏิบัติงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ สทอภ.
65042 - แผนงานพัฒนา
องคกรและพัฒนาบุคลากร
65029 - แผนงานฝายจัดการ
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศกลาง

สจก.

65030 - การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT ที่ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย อยางเพียงพอและคุมคา

สจก.

2. กํากับคุณภาพของแผน
3. กํากับใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดทําแผน
4. กํากับใหมีการติดตามรายงานผลตามแผน

ประเด็น 2 การบริหารทางการเงิน (รอยละ 10)
ประเด็น 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (รอยละ 15)

ประเด็น 4 การควบคุมภายใน (รอยละ 10)

ประเด็น 5 การบริหารทั่วไป (รอยละ 15)

โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

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

2. กํากับใหมีการจัดการความรูแกองคกร
3. ใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแสดงความโปรงใส

4. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน

สจก.

สยศ.

สยศ.
สจก.

6

องคประกอบ/ตัวชี้วัด
ประเด็น 6 การคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย/การ
ตอบสนองตอประชาชน (รอยละ 15)

น้ําหนัก
(รอยละ)

เปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เปาหมายขั้นต่ํา
เปาหมายมาตรฐาน
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
1. กํากับใหองคการมหาชนคํานึงถึงผูรับบริการ
2. กํากับใหมีการนําผลความพึงพอใจมาใชในการพัฒนางานบริการขององคการมหาชน
3. กํากับใหมีชองทางการรองเรียน

เปาหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

โครงการ/แผนงานที่รับผิดชอบ สํานัก

65015 - แผนงานขับเคลื่อน
การสรางคุณคาและรายได
65019 - แผนงานบริหาร
กฎหมายและสัญญา
1. ในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ รอยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป 65013 - แผนงานการ
2. กําหนดใหมีการประชุมที่ไมมีฝายบริหาร (ผอ.) อยูดวยอยางนอย 1 ครั้ง
ปฏิบัติงานเลขานุการของ
3. มีการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ สทอภ.

สสพ.

ประเด็น 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานองคการ
มหาชน (รอยละ 10)

1. กํากับใหองคการมหาชนดําเนินการตรงตามวัตถุประสงคจัดตั้ง
2. กํากับใหมีการายงานผลการปฏิบัติงานพรอมขอเสนอแนะไปยัง รมว.

65039 - แผนงานขับเคลื่อน
การบริหารโครงการ (PBM)

สยศ.

ประเด็น 9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการองคการมหาชน (รอยละ 5)

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

65013 - แผนงานการ
ปฏิบัติงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ สทอภ.

สจก.

ประเด็น 7 การบริหารการประชุม (รอยละ 5)

สจก.
สจก.
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