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เอกสารประกอบวาระ 3.2 (1) 

(1) ตัวช้ีวัดสำนักงานฯ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รวม 20 ตัวช้ีวัด) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

(เทียบปี) 
หมายเหตุ 

แผนปี ผล 63 
แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัดผลผลิต : สร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรม  
1. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดและเรียนรู้ด้าน 

วทน. 
ราย 6,000 12,631  210% จากกิจกรรม NIA Academy  

2. โครงการตามแผนงานด้านสารสนเทศวิเคราะห์ โครงการ 4 4 100%  (1) การพัฒนาระบบ Website IOP ระยะที่ 2 
 (2) การประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมกับผู้รับทุน
จาก สนช. 
(3) โครงการความร่วมมือกับ สอท. ในการนำระบบ IOP 
ไปใช้ 
(4) นำระบบ IOP ไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประกวด
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 

3. กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
นวัตกรรม 

กิจกรรม 8 14 175% กิจกรรมจากโครงการ NIA Academy  
 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ ระบบ 2 3 150% (1) จัดทำระบบเพื่อรองรับ WFH คือ จัดหาระบบ 
Zoom และพัฒนาให้มีการจองการประชุม 
Zoom ผ่านระบบ /การใช้งาน Intranet ผ่าน 
VPN 

(2) พัฒนา/ปรับปรุงระบบประเมินผลงานบุคลากร 
(3) ระบบข้อมูลโครงการ PMU 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดโครงการ 1 : พัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
1. จำนวนโครงการพัฒนาความร่วมมือด้าน
นวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรรระหว่างประเทศ 

โครงการ 1 1 100%  โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น 

ตัวชี้วัดโครงการ 2 : พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

1. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
สนับสนุนโครงการนวัตกรรม 

ล้านบาท 2,400 2,750 114%- มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจ จำนวน 2,749.96 ล้านบาท 

2. จำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ      
  2.1 จำนวนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดที่ได้รับ
การสนับสนุน 

โครงการ 10 89 890% การสนับสนุนที่เกินแผน  
ใช้เงินสะสมของ สนช. 

  2.2 จำนวนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้าที่ได้รับ
การสนับสนุน 

โครงการ 15 22 147% โครงการช่วยป้องกัน/บรรเทา 
การระบาดของโรคโควิด-19 และโครงการ Thematics 

ตัวชี้วดัโครงการ 3: พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 

1. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ล้าน
บาท 

200 470 940% มูลค่าผลกระทบของโครงการนวัตกรรมด้านสังคม 
มีมูลค่า 469.63 ล้านบาท 

2. จำนวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับการ
สนับสนุน 

โครงการ 10 15 150% - 

kunyanut
Text Box
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

(เทียบปี) 
หมายเหตุ 

แผนปี ผล 63 
แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาพืน้ทีแ่ละเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ตัวชี้วัดโครงการ 1 : พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 
1. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขต

นวัตกรรม 
ราย 30 40 133%  

2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมใน
ส่วนภูมิภาค 

ราย 100 310 310% โครงการ Regional 

ตัวชี้วัดโครงการ 2 : พัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 
1. จำนวนผู้รับบริการและใช้งานพื้นที่ด้าน
นวัตกรรมภายในย่าน 

ราย 6,000 11,138 186% นับรวมจำนวนผู้ใช้บริการออนไลน์แพลตฟอร์ม 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค   

ตัวชี้วัดโครงการ 1  : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร   

1. จำนวนการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมใน
พื้นทีจ่ังหวัดชายแดนใต้เพื่อดำเนินโครงการ
ธุรกิจนวัตกรรม (ภาคใต้ชายแดน) 

โครงการ 10 10 100% สนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม จำนวน 10 โครงการ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  
ตัวชี้วัดโครงการ 1 : สร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ  
1. วิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุน ทีม 200 200 100% จากโครงการ Startup TH League 

ตัวชี้วัดโครงการ 2 : สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้นในระยะเร่ิมต้น  
1. วิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep 

Tech Startup) ที่ได้รับการบ่มเพาะ 
ราย 20 55 275%    ข้อมูลจาก Deep tech Startup 

2. จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนออก
สู่ตลาดต่างประเทศ หรือได้รับการลงทุน 

ราย 10  21 210% 1. กิจกรรม ICT Digital Journey Leadership Program 
ระหว่างวันที่      20 – 23 ตุลาคม 2562 ณ เมืองเซิน
เจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน (17 ราย) 

2. กิจกรรม International Green Week 2020 ระหว่าง
วันที่ 17 – 26 มกราคม 2563 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี  
(4 ราย) 

3. บริษัทมีศักยภาพด้านการลงทุน ราย 10 10 100% ข้อมูลจาก NIA Academy 

ตัวชี้วัดโครงการ 3 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการเร่ิมต้นธุรกิจ  

1. พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา พื้นที่ 5 5 100% กำหนดไว้ 5 พื้นที่ ได้แก่   
1. พื้นที่ District C ณ True Digital Park 
ปุณณวิถี กรุงเทพฯ  
2. พื้นที่ Chiangmai&Co. จ.เชียงใหม่  
3. พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
4. พื้นที่ภาคอีสาน 
5. พื้นที่ภาคใต้   

2. ผู้เข้าร่วมงาน Startup Thailand ราย 30,000 186,406 621% เป็นการจัดงานแบบออนไลน์แพลตฟอร์ม 
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(2) ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รวม 8 ตัวช้ีวัด) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนปี 
ผล 
63 

ร้อยละ 
(เทียบปี) 

หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดที่ 3: จำนวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 200 200 100% - 

ตัวชี้วัดที่ 4: จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

คน 6,000 12,631 118% นับผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 11: ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส  (ITA) ในการดำเนินงานของ วท. 

คะแนน 84 78.54 - ประเมนิโดย ป.ป.ช. 

ตัวชี้วัดที่ 18: มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิต ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท 1,000 2,750 275% - 

ตัวชี้วัดที่ 25 : จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ใน
เขตนวัตกรรม 

ราย 30 40 133% - 

ตัวชี้วัดที่ 28: จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เขตนวัตกรรม 

ผลงาน 30 34 113% - 

ตัวชี้วัดที่ 29: จำนวนเขตพื้นที่นวัตกรรมที่เกิดใหม่ เขตพื้นที่ 1 1 100% ดำเนินงานทำความร่วมมือ  
“ระเบียงนวัตกรรมโคราช” 

ตัวชี้วัดที่ 30: มูลค่าผลกระทบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

ล้านบาท 50 470 940% จัดจ้างดำเนินงาน 
 (ผลงานไตรมาส 4) 
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(3) ตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน ปี 2563 ของสำนักงาน ก.พ.ร.  (รวม 14 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัด /เป้าหมาย น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าขั้นต่ำ 
(ร้อยละ 50) 

ค่ามาตรฐาน 
(ร้อยละ 75) 

ค่าขั้นสูง 
(ร้อยละ 100) 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1: ประสิทธิผล        
1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific 

Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD 
(WCY2019) 

5 37 35 33 ผลการประเมินจาก IMD  
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 39 

0 0 

1.2 จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการ/นโยบายด้านนวัตกรรมท่ี
เสนอผ่านสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (เรื่อง) 

5 1 เรื่อง 1 เรื่อง + รายงานผล 
การดำเนินงานตาม

ข้อเสนอจากปี 2562 

2 เร่ือง + รายงานผล  

การดำเนินงานตาม
ข้อเสนอ 

จากปี 2562 

จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2 เรื่อง คือ  
(1) แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที ่
(2) แนวทางการสนบัสนุนและชว่ยเหลอื
ธุรกจินวตักรรมในช่วงวกิฤต Covid-19 
เสนอ สอวช. และติดตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
วิสาหกจิเริ่มตน้ พ.ศ. ... (งานของปี 2562) 

100 500 

1.3 ความสำเร็จในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์       

1.3.1 จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นท่ีได้รับการบ่มเพาะและสามารถ
จัดทำแผนธุรกิจเริ่มต้น (ทีม)  

      (ปรับเป้าหมายเน่ืองจากโควิด-19) 

5 150 
  

175 200 200 ทีม  100 500 

1.3.2 จำนวนโครงการนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนและ
สามารถต่อยอดการลงทุน (โครงการ)  

      (ปรับเป้าหมายเน่ืองจากโควิด-19) 

10 5 6 7 ต่อยอดการลงทุนได้ 8 ราย  
 

100 1,000 

1.4  จำนวนผู้ประกอบการท่ีเกิดจากการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค 
(ยกเว้นกรุงเทพ และปริมณฑล) (ราย) 

      (ปรับเป้าหมายเน่ืองจากโควิด-19) 

5 39 41 43 ผู้ประกอบการจากภูมิภาคได้รับการ
สนับสนุน 47 ราย 

100 500 
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ตัวชี้วัด /เป้าหมาย น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าขั้นต่ำ 
(ร้อยละ 50) 

ค่ามาตรฐาน 
(ร้อยละ 75) 

ค่าขั้นสูง 
(ร้อยละ 100) 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.5 ร้อยละของจำนวนเงินทุนท่ีให้การสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมเทียบกับเงินทุนท่ีคณะกรรมการฯ อนุมัติ 

5 86 93 100 ร้อยละ 100 100 500 

1.6 การเตรียมพร้อมปรับบทบาทของ สนช.  
สู่การเป็น PMU ภายใต้ กระทรวง อว. 

5 จัดทำแผนการปรับ
บทบาท/ โครงสร้าง

เสนอต่อคณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

คณะกรรมการ
นวัตกรรมแห่งชาติ

เห็นชอบแผนฯ 

เสนอแผนฯ 
ต่อรัฐมนตร ี
ผู้รักษาการ 

เพื่อพิจารณา 

นำเสนอ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการ
พัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ต่อ รมว.อว. 
เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในฐานะ PMU  

100 500 

องค์ประกอบที่ 2: การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ        

2.1 ร้อยละการนำผลงานนวัตกรรมด้านสังคมไปใช้งานในชุมชน
หรือพื้นท่ีเป้าหมาย 

10 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 98 100 1,000 

องค์ประกอบที่ 3: ประสิทธิภาพ        

3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน  5 - ร้อยละค่าใช้จา่ย 
ด้านบุคลากร 

ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด และ 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริง ไม่
สูงกว่างบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรร 

จากสำนักงบประมาณ 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเท่ากับ 
8.97% ไม่เกินร้อยละ 30 ตามมติ 
ครม. แต่สูงกว่างบประมาณท่ีได้รับ

จัดสรรจาก สงป.  

75 375 

3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน      
3.2.1 ความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลการสนับสนุนเงินทุน 

และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานสนับสนุนเงินทุน 
(Funding Agency) 

10 มีการเชื่อมโยง 
ระบบฐานข้อมูลด้าน 
การสนับสนุนเงินทุน 

ระหว่าง สนช./สกสว./
วช. 

มีระบบฐานข้อมูลใน 
การจัดเก็บขอ้มูล การ
ขอรับการสนับสนุน

เงินทุนด้านนวัตกรรมที่
เป็นของ สนช. 

เป้าหมายมาตรฐาน +  
มีการเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลภาครัฐ  
(G-Cloud) ของ

สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

มีระบบฐานข้อมูล 
http://main.nia.or.th/pmu/ 
เชื่อมโยงฐานข้อมลูภาครัฐแล้ว 

100 1,000 

http://main.nia.or.th/pmu/
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ตัวชี้วัด /เป้าหมาย น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าขั้นต่ำ 
(ร้อยละ 50) 

ค่ามาตรฐาน 
(ร้อยละ 75) 

ค่าขั้นสูง 
(ร้อยละ 100) 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

3.2.2 การจัดทำคู่มือการบริหารงานภายใน 10 3 ฉบับ 4 ฉบับ สามารถดำเนิน
กระบวนงาน 

ตามค่ามาตรฐานงานได้  
ร้อยละ 100 ทุกคู่มือที่

จัดทำ 

 มีการจัดทำคู่มือและประเมิน
กระบวนงานตามมาตรฐาน ร้อยละ 

100 ใน 4 คู่มือ 

100 1,000 

องค์ประกอบที่ 4: การตอบสนองต่อประชาชน        
4.1  การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน web portal   5 องค์การมหาชนส่ง 

ข้อมูลสำคัญขององค์การ
มหาชนมายังสำนักงาน 
ก.พ.ร. ครบถ้วนตาม
รายการที่กำหนด 
(ข้อมูลกลุ่มที่ 1) 

องค์การมหาชนส่งข้อมูล
สำคัญขององค์การมหาชน

มายังสำนักงาน ก.พ.ร. 
ครบถ้วนตามรายการ 

ที่กำหนด (ข้อมูลกลุ่มที่ 1 
และกลุ่มที่ 2) 

องค์การมหาชนส่งข้อมูล
สำคัญขององค์การ

มหาชนมายังสำนักงาน 
ก.พ.ร. ครบถ้วนตาม
รายการที่กำหนด 

(ข้อมูลกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 
และกลุ่มที่ 3) 

ดำเนินการส่งข้อมูลสำคัญครบ 
ท้ัง 3 กลุ่ม 

100 500 

4.2  ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ 

5 ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ร้อยละ 50 - 74.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ร้อยละ 75 - 89.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ตั้งแต่ร้อยละ 90  

ขึ้นไป 
 

ประเมินความพึงพอใจได้ 
ร้อยละ 88.93 

100 500 

องค์ประกอบที่ 5: การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน       
5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแล

กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
15 ไม่ผ่าน - 

 
ผ่าน 

(ร้อยละ 85) 
ดำเนินการได้ ร้อยละ 85 85 1,275 

รวม 100      9,150 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ 

ประเด็นการประเมิน 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินการ 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

1.1 1) คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกำหนดทิศทาง 
         และนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏบิัติการ 5 ป ี(ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565)  
        และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

8 
 

7 
 

☑ ☐ 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
     การบริหารความเส่ียง การบริหารงานบุคคลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้
     ปฏิบัติงานทุกไตรมาส (อย่างน้อยสามไตรมาส) 
     (กรณีการบริการงานบุคคลจะพจิารณาด้วยวา่องค์การมหาชนมีระบบประเมินผล 
     การปฏิบัติงานเจา้หน้าทีแ่ละผู้บริหาร และมีการนำผลประเมินเชื่อมโยงกับการ 
     เล่ือนขั้น เล่ือนตำแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน) 

15 
(ประเด็นละ 
3 คะแนน) 

☑ ☐ 

1.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานดา้นการเงินและรายงานด้าน 
     ภารกิจหลักทุกไตรมาส (อยา่งน้อยสามไตรมาส) โดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรค 
     ที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและข้อเสนอแนะเพือ่แก้ไข 

15 ☑ ☐ 

1.4 คณะกรรมการควบคุมให้องค์การมหาชนมีการเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้ 
     จา่ยเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ณ ต้นปีงบประมาณ ได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 96 

15 ☐ ☒ 

1.5 คณะกรรมการกำกับให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีท่ีกำกบัดูและองค์การ 
     มหาชนอยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง 

10 ☑ ☐ 

1.6 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ของจำนวนการประชมุมีกรรมการ 
     เข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

10 ☑ ☐ 

1.7 เว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีข้อมูลสำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดังนี ้
1) ประวัติความเป็นมา คำอธิบายภายรวมการปฏิบัติงานตามภารกจิหลักในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาการที่สำคัญ ความเส่ียงสำคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและ
ภารกิจหลัก แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กร 

2) ประวัติของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบดว้ย (1) อายุ (2) วุฒิการศึกษา (3) ประวัติการทำงาน 
(4) วนั เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ (5) ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบนั (นอกจากการเป็น
คณะกรรมการ) 

     3) โครงสร้างของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนกุรรมการทุกคณะ พรอ้มทั้ง
อำนาจหน้าที่และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม 

4) ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ 
5) รายงานงบการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
6) โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) 
7) การจัดซ้ือจัดจา้ง 

     8) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
     9) ขอ้บังคับและ/หรือระเบยีบขององค์การมหาชน 
     10) รายงานประจำปีที่ผ่านมา 

10 ☑ ☐ 

1.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ และมีการเปิดเผย 
     ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม และกำหนดแนวปฏิบตัิเพื่อเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที ่

10 ☑ ☐ 

รวม 100 85 15 

 


