รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
เนื่องจากการดําเนินกิจการของรัฐทางดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจะตองกระทําโดยใช
ความรูและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรในระดับสูง รวมทั้งจะตองมีการลงทุนในการพัฒนาและตองการบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเป นพิ เ ศษ ประกอบกั บ การถายทอดเทคโนโลยีดัง กล าว ต องกระทํ าดว ยความทั นสมั ย มี ก าร
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อประสานงานกับภาคเอกชนหรือหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศ
เพื่อให มี ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารและการจั ดการที่ มี ความเป นอิส ระคล องตัวและมี ป ระสิ ท ธิภาพ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ ม จึ ง ได จั ด ตั้ ง "สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)" หรือ สทอภ. โดยรวมกองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และฝายประสานงานและสงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ศูนยขอมูล
สารสนเทศ สํ านัก งานปลั ดกระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล อ ม มี ภารกิ จ ในการบริ ก ารข อมู ล
ภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการตางๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการประยุกตใชในภารกิจ
ตางๆ ตอไป
1.2 วัตถุประสงคการจัดตัง้
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) พ.ศ.
2543 กําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งไวดังนี้
1) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใหเปนความรูที่ไรพรมแดนและเกิดประโยชนแก
สวนรวม
2) ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากภาพถายดาวเทียม และเปนศูนยขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติจาก
ขอมูลดาวเทียม
3) ใหบริการขอมูลที่ไดจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวของ
4) ใหบริการใหคําปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในดานสํารวจขอมูลจากระยะไกลดวยดาวเทียม
และภูมิสารสนเทศ
5) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ
ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสรางดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได
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6) เปนหนวยงานหลัก กําหนดมาตรฐานกลางสํ าหรั บระบบสํารวจขอมูลระยะไกลและระบบ
ภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ผูอํานวยการ : นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ
- นายสมเจตน ทิณพงษ

ตําแหนง
ประธาน

- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กรรมการ

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผอ.สํานักงบประมาณ
เจากรมแผนที่ทหาร
พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท
รศ. ดร.ชนินทร ทินนโชติ
นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร
นางภูวษา สินธุวงศ
ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง

- ผศ. ดร.สมบัติ อยูเ มือง
- ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง รวม 364 คน (ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 3 คน ผูเชี่ยวชาญ 2 คน ที่ปรึกษา 9 คน
เจาหนาที่ 321 คน และลูกจาง 28 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 478.712 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“นําคุณคาจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติและสังคม”
พันธกิจ
1) บริหาร จัดการ และพัฒนาระบบดาวเทียมสํารวจโลก
2) บริหารจัดการคลังขอมูลดาวเทียมสํารวจโลกและภูมิสารสนเทศ
3) พัฒนาผลิตภัณฑและบริการดานเทคโนโลยีสํารวจโลกและภูมิสารสนเทศ
4) เพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสํารวจโลกและภูมิ สารสนเทศและพัฒ นาธุร กิ จ
ตอเนื่องผานเครือขายความรวมมือ
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5) พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสํารวจโลกและภูมสิ ารสนเทศทั้งในและตางประเทศ
6) วิจยั พัฒนาและสรางนวัตกรรมสํารวจโลกและภูมิสารสนเทศ
7) เปนหนวยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร
1) เสริมสรางสมรรถนะดานเทคโนโลยีสํารวจโลก
2) พัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคาของผลิตภัณฑ
3) พัฒนาและขับเคลื่อนโครงสรางภูมิสารสนเทศแหงชาติเพื่อบริการสังคม
4) พัฒนาธุรกิจและการตลาด
5) เชื่อมโยงอาเซียนดวยภูมิสารสนเทศ (ASEAN Connectivity on Geo-Informatics Space
Technology)
6) พัฒนาและขับเคลื่อนองคกร

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) หรือ สทอภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.7136 ซึ่งอยูในระดับดี
มาก โดยเฉพาะผลการปฏิบตั ิงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึง่ เปนไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร
ของ สทอภ. ไดคะแนน 5.0000 ในมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.9774 ซึ่ง
อยูในระดับดีมาก สวนในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 3.8240 และในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 3.5041 อยูในระดับดี ตามลําดับ โดยสรุป สทอภ. มีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูง
กวาเปาหมาย ตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลประเมินแยกตามมิติ
มิติที่ 1

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ระดับคะแนน

60%

5.0000

5.0000

10%

3.8240

4.0000
3.0000

ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน

11%

3.5041

มิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการ

19%

4.9774

รวมทุกมิติ

100%

4.7136

2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ นรายป ข องสํ า นั ก งานพั ฒนาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2558
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คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

4.4706
4.4835
3.8091
4.0338
4.8250
4.5168
4.9419
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

4.7760
4.8091
4.2960
4.3350
4.3619
3.8800
4.8000
5.0000
5.0000
5.0000
3.8240

5.0000
5.0000
5.0000
3.6000
4.5000
1.0000
2.6000
4.9215
5.0000
4.9754
3.5041

3.7325
3.8201
4.8182
4.5521
4.6517
4.3227
5.0000
5.0000
5.0000
4.9876
4.9774

4.4697
4.4676
4.2030
4.1831
4.6973
4.2116
4.7008
4.9922
5.0000
4.9933
4.7136

4.4697

4.4676

4.2030

4.1831

2548

2549

2550

2551

4.6973

4.2116

4.7008

4.9922

5.0000

4.9933

4.7136

2554

2555

2556

2557

2558

4
3
2
1
0
2552

2553
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิน การปฏิบัติงานตามคํารั บรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั วชี้วัด ผลการปฏิ บั ติง าน

มิติที่ 1 มิ ติ ด านประสิท ธิผ ลของการปฏิบั ติง าน
1.1 บทความและผลงานด านวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัต กรรม
1.1.1 การพัฒ นาผลผลิต /ผลิตภัณฑ /การบริ การดาน
เทคโนโลยีอ วกาศ ที่ เกิ ดจากการใชประโยชน
และตอยอดผลงานทางวิ ชาการร วมกับ
หน วยงานภายนอก
1.1.2 การพัฒ นาผลผลิต /ผลิตภัณฑ /การบริ การดาน
ภูมิสารสนเทศ ที่เกิด จากการใชป ระโยชนและ
ต อยอดผลงานทางวิชาการรวมกับหน วยงาน
ภายนอก
1.2 จํานวนจัง หวัด ที่ นํา ระบบภู มิสารสนเทศเพื่อ
กํา หนดเขตการเพาะปลูก บนฐานขอมูลพืช
เกษตรรายแปลงที่ เชื่อมโยงกับขอ มูลที่เกี่ยวขอ ง
กั บการกํา หนดพื้น ที่ การเกษตรไปใชประโยชน

หน วยวัด

น้ํ า หนั ก
(ร อยละ)

1

2

เกณฑก ารให คะแนน
3
4

5

60
15

ผลการดํ าเนิ น งาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนิ น งาน ที่ ได ถวงน้ํ า หนั ก
5.0000
5.0000

ระดั บ

10

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5000

ระดั บ

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2500

จัง หวัด

10

1

2

3

4

5

6.00

5.0000

0.5000

1.3 ระดับความสําเร็จของการสนั บสนุน การจัด การ
ระดั บ
พื้น ที่ ปา และที่ดิน ทํา กิ นของเกษตรกร ดวยแผน
ที่ที่ทัน สมัยจากเทคโนโลยีด าวเที ยมสํารวจ
1.4 ร อยละของผูเขาอบรมทั้งภาครั ฐและภาคเอกชน
ร อ ยละ
นําองค ความรู ดานเทคโนโลยีอ วกาศและภูมิ
สารสนเทศไปใชประโยชน
1.5 จํานวนหน วยงานที่นํามาตรฐานกลางภู มิ
หน วยงาน
สารสนเทศของประเทศ ไปใชป ระโยชน
มิติที่ 2 มิ ติ ด านคุณ ภาพการให บ ริ การ
2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจ
ระดั บ
และพัฒ นาการให บริก าร
มิติที่ 3 มิ ติ ด านประสิท ธิภาพของการปฏิบั ติง าน
3.1 ร อยละของการเบิก จายตามแผนการใชจายเงิน
ร อ ยละ
3.2 ระดับความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ระดั บ
กระบวนงานเบิ กจาย และจัด ซื้อ จัด จ าง
3.3 สัด สวนรายได ขององคก ารมหาชนเที ยบกับงบ
ร อ ยละ
ดําเนิ น งานที่ได รับ
มิติที่ 4 มิ ติ ด านการกํากับ ดูแ ลกิจการและการพั ฒ นาองคก าร
4.1 ระดับการพัฒ นาด านการกํา กั บดูแลกิ จการ
ระดั บ
4.2 ระดับคุ ณธรรมและความโปร ง ใสการดําเนิ น งาน
ระดั บ
ของหน วยงาน
4.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตั วชี้วัด จาก
ระดั บ
ระดับองค กรสูร ะดับบุค คล

15

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.7500

10

76

79

82

85

88

88.10

5.0000

0.5000

10

1

2

3

4

5

9.00

5.0000

0.5000

10
10

1

2

3

4

5

3.8240

3.8240
3.8240

0.3824

0.1454
0.2000

น้ําหนักรวม

100

11
3
4

80
1

85
2

90
3

95
4

100
5

99.2413
5.00

3.5041
4.8483
5.0000

4

39

41

43

45

47

25.41

1.0000

0.0400

19
10
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.9571
5.00

4.9774
4.9571
5.0000

0.4957
0.2500

4

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2000

ค าคะแนนที่ ได 4.7136
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000
ดานการพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ/การบริการที่เกิดจากการใชประโยชนและตอยอดผลงานทางวิชาการ
รวมกับหนวยงานภายนอก มีคะแนนเทากับ 5.0000 โดยประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. การพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ/การบริการดานเทคโนโลยีอวกาศ ที่เกิดจากการใชประโยชนและ
ตอยอดผลงานทางวิช าการรวมกับหนวยงานภายนอก มี คาคะแนนเทากั บ 5.0000 โดย มี
กิ จ กรรมการวิจั ย/พัฒ นาร ว มกั บ หนวยงานภายนอกดานเทคโนโลยีอวกาศ จํ านวน 2 เรื่ อ ง
ประกอบดวย 1) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหและประมวลผลวงโคจรดาวเทียม ระยะ 3 ภายใต
ความร วมมือ ระหวาง สทอภ.กับ มหาวิท ยาลัยมหานคร และ 2) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
ควบคุมดาวเทียม และระบบสื่อสารดาวเทียม ระหวาง สทอภ.กับมหาวิทยาลัยมหานคร นอกจากนี้
ผลงานทางวิชาการดานเทคโนโลยีอวกาศที่ ร วมกั บหนวยงานภายนอก ที่ มีก ารนําไปเผยแพร สู
สาธารณะ จํานวน 3 เรื่อง และมีการลงนามบันทึกความรวมมือ ระหวา สทอภ. ระหวาง สทอภ.กับ
บริษัท DGI Production จํากัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีผลิตภัณฑคือ อากาศยานไรนักบิน
สําหรับรองรับการผลิตแผนที่รายละเอียดสูงแบบปกหมุน
2. การพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ/การบริการดานภูมิสารสนเทศ ที่เกิดจากการใชประโยชนและตอ
ยอดผลงานทางวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดย มีกิจกรรม
การวิจั ย/พัฒนารวมกั บหนวยงานภายนอกดานภูมิส ารสนเทศ จํานวน 4 เรื่อง มี ผลงานทาง
วิชาการดานภูมิสารสนเทศ ที่รวมกับหนวยงานภายนอก ที่มีการนําไปเผยแพรสูสาธารณะ จํานวน
2 เรื่อง และมีการลงนามบันทึกความรวมมือ ระหวา สทอภ. ระหวาง สทอภ.กับบริษัท จีไอเอสวิซ
เซิร ดส จํากั ด เมื่ อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีผ ลผลิตคือ ระบบแสดงผลขอมู ลการวิเ คราะหห า
แบบจําลองพื้นที่สูงต่ํา และแบบจําลองทางอุทกศาสตร บริเวณพื้นที่แหลมฉบัง เขต 2
การสงเสริมใหจังหวัดที่นําระบบภูมิสารสนเทศเพื่อกําหนดเขตการเพาะปลูกบนฐานขอมูลพืชเกษตรราย
แปลงที่เชื่อมโยงกับขอมูลที่เกี่ยวของกับการกําหนดพื้นที่การเกษตรไปใชประโยชน มีคาคะแนนเทากับ 5.0000
โดยมีจังหวัดที่นําระบบไปใช ไดแก จันทบุรี ลําปาง ระยอง ชัยนาท ยโสธร และนครราชสีมา โดยเปนการดําเนินงาน
รวมกั บ กรมส งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เ กี่ยวของ ทั้งนี้ยังมี ปญหา
อุปสรรคของการดําเนินงาน จากผูใชของบางพื้นทียังขาดความเขาใจในการนําระบบภูมิสารสนเทศเพื่อกําหนดเขต
เพาะปลูกบนฐานขอมูลพืชเกษตรรายแปลงไปใชประโยชน
การสนับสนุนการจัดการพื้นที่ปา และที่ดินทํากินของเกษตรกร ดวยแผนที่ที่ทันสมัย จากเทคโนโลยี
ดาวเทียมสํารวจ มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยไดดําเนินการจัดหาขอมูลภาพดาวเทียมและภาพถายทางอากาศ
ของพื้นที่ปาไมทั่วประเทศ 7 ชวงเวลา มีระบบบริการแผนที่ภาพถายดาวเทียมและการใชประโยชนที่ดินในเขตพื้นที่
ปาในชวงเวลาตางๆ แก หนวยงานที่เ กี่ยวของได สามารถประมวลผลภาพโดยวิธี tiling ภาพแลวเสร็ จ และมี
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หนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลจากระบบบริการแผนที่ไปใชในการจัดการแกไขปญหาเขตที่ดินทับซอนและแนวเขต
พื้นที่ปา ไดมากกวา 100 กรณี
การอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสามารถนําองคความรูดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศไปใชประโยชน มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยคิดเปนรอยละ 88.10 โดยมีหลักสูตรที่ฝกอบรมจํานวน
6 หลักสูตร แตสามารถติดตามผลของการนําความรูไปใชประโยชน จํานวน 3 หลักสูตร
การสงเสริมใหหนวยงานที่นํามาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศของประเทศ ไปใชประโยชน มีคาคะแนน
เทากับ 5.0000 มีผลการดําเนินงานเทากับ 9 หนวยงาน ซึ่งไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สํานักผังเมือง กทม. องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน (องคการมหาชน) กระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมขาวทหารอากาศ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน อยางไรก็ตามยังพบปญหาอุปสรรค จากการที่เจาหนาที่ของหนวยงานขาดความเขาใจ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลออนไลนรูปแบบ Web Map Service (WMS) และมึความกังวัลเรื่องสิทธิภารเขาถึงแผย
แพรขอมูลใหกับหนวยงานภายนอก และมีขอจํากัดสิทธิ์การใหบริการขอมูลกับหนวยงาน
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.8240
การนําผลการสํารวจความพึงพอใจ ของปที่ผานมาเพื่อพัฒนาการใหบริการ โดย จากผลการ
สํารวจความพึง พอใจและความตองการของผูรั บบริก ารขอมูล จากดาวเที ยม ในป ที่ผ านมา โดยบริ ษัท ทริ ส คอร
ปอเรชั่น จํากัด พบวา ผูรับบริการ รอยละ 84.12 โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดานสถานที่ใหบริการ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก รองลงมาคือดานกระบวนการใหบ ริก าร ดานเจาหนาที่ และดานคุณคาของผลิตภัณฑและบริ การ
ตามลําดับ โดย สทอภ.ไดนําผลการปรับปรุงของป พ.ศ.2557 เสนอตอคณะกรรมการบริหาร สทอภ. เมื่อการประชุม
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงใหบริการตามแนวทางการสํารวจ
ความพึงพอใจและความตองการของผูร ับบริการ ซึ่งเสนอการปรับรูปแบบการใหบริการและวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ
และบริการผานชองทางตางๆ เชน Email Facebook Line Website เปนตน
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 3.5041
3.3.1 สทอภ.
3.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานเบิกจาย และจัดซื้อจัดจาง มีคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดย
ไดจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานเบิกจายและจัดซื้อจัดจาง ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร และได
ดําเนินการตามแผนไดแลวเสร็จ โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายและกระบวนการจัดซื้อจัดจางได
ดีกวาเปาหมายที่กําหนด และผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอกระบวนงานเบิกจายและจัดซื้อจัดจาง รอยละ 89.27
3.3.3 สทอภ. มีสัดสวนรายไดขององคการมหาชนเทียบกับงบดําเนินงานที่ไดรับเทากับ รอยละ 25.41
คิดคาคะแนนเทากับ 1.0000 โดยมีรายไดทั้งหมดเทากับ 89,270,775.71 บาท ทั้งนี้ รายไดของ สทอภ.ลดลง เมื่อ
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เทียบกับปที่ผานมา เนื่องจากมีการเปลี่ยนนโยบายการสรางรายไดของ สทอภ.จากเดิมที่เนนการขายผลิตภัณฑ เชน
ภาพถายดาวเที ยม เปลี่ ยนเปนรู ป แบบการให บ ริ การในลั กษณะการให คําปรึ ก ษา และแกป ญ หาในเฉพาะดาน
(Solution) ซึ่งในป 2558 เปนปแรกของการดําเนินการนโยบายนี้ จึงมียอดรายไดไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ํา หนักรอยละ 20) คาคะแนนที่ไ ด
4.9774
3.4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.9571
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวาองคการ
สามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเอง
ที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวกับผลประเมินและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาทีก่ รรมการ
คะแนนรวม

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

5.0000

0.5
1
1.75
2

5.0000
4.5714
5.0000
5.0000

1

5.0000

10

4.9571
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ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.9571 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มี การจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒ นาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ

4.0
3.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส

2.0
1.0
2.1 มี การเปดเผยผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมิน
และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรงใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนิน งานตอรัฐ มนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่
กํ า หนด โดยคณะกรรมการบริ ห ารได พิ จ ารณาและมี ม ติ เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ (ร า ง) แผนยุ ท ธศาสตร 5 ป
(2556-2560) และแผนปฏิบัติงานประจําป 2558 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่
25 สิ ง หาคม 2557 โดยพิจ ารณาความสอดคล องแผนยุท ธศาสตร กั บ วัตถุป ระสงคจัดตั้ง ขององคก ารมหาชน
ประกอบดวย 5 ประเด็น คือ 1)วิสั ยทัศน 2)ภารกิ จ หรื อพันธกิ จ 3)วัตถุป ระสงค/นโยบาย 4) กลยุท ธ
5) เปาหมาย โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปมี 6 ประเด็น คือ 1)วัตถุประสงค 2)เปาหมาย 3)ขั้นตอน 4)
ระยะเวลา 5)งบประมาณคาใชจาย 6)ผูรั บผิ ดชอบ นอกจากนี้ในการเสนอแผนยุทธศาสตรให คณะกรรมการ
พิจารณา ไดมีขอมูลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม
- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร
จัดการองคก ารมหาชนที่ สําคัญ อยางนอยเปนรายไตรมาส โดยในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของ
ระบบงานที่สําคัญ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการที่สําคัญ ดังนี้
- การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of
Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงานเกี่ยวกั บ
สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามผลการประเมินผล โดยคณะกรรมการบริหารเห็นชอบแผนการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
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มีรายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ
จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 9 มี.ค. 2558, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 7/58 วันที่ 29 กค. 2558,
ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 8/58 วันที่ 20 ส.ค. 2558 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2/59 วันที่ 14 พ.ย. 2558
- การพิจ ารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ต อ คณะกรรมการทุ ก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 9 มี.ค.
2558, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 7/58 วันที่ 29 กค. 2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 8/58 วันที่ 20 ส.ค. 2558 และไตรมาสที่ 4
ครั้งที่ 2/59 วันที่ 14 พ.ย. 2558
- การพิ จ ารณาแผนและการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการวิ เ คราะห
ความเสี่ ยง (ระบุ โ อกาสและผลกระทบความเสี่ ยง และจั ดระดับ ความเสี่ ยงในแตล ะดาน เชน ความเสี่ ยงเชิ ง
ยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดย
มีรายงานผลตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก
ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 9 มี.ค. 2558, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 7/58 วันที่ 29 กค. 2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่
8/58 วันที่ 20 ส.ค. 2558 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 2/59 วันที่ 14 พ.ย. 2558
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ตอคณะกรรมการทุกไตร
มาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 9
มี.ค. 2558, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 7/58 วันที่ 29 กค. 2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 8/58 วันที่ 20 ส.ค. 2558 และไตร
มาสที่ 4 ครั้งที่ 2/59 วันที่ 14 พ.ย. 2558
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอคณะกรรมการทุกไตร
มาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 9
มี.ค. 2558, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 7/58 วันที่ 29 กค. 2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 8/58 วันที่ 20 ส.ค. 2558 และไตร
มาสที่ 4 ครั้ง ที่ 2/59 วันที่ 14 พ.ย. 2558 และมีการประเมินผลงานผูบ ริหารระดับสู ง (รองจากผู อํานวยการ 2
ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ําหนักและเปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และมีการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบ
คาตอบแทนและแรงจูงใจ
- การพิจารณารายงานดานการเงิน มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะหผล
การดํ า เนิ น งานเที ย บกั บ เป า หมายพร อ มทั้ ง ระบุ ป ญ หาอุ ป สรรค เสนอต อ คณะกรรมการทุ ก ไตรมาส และ
คณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 9 มี.ค. 2558,
ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 7/58 วันที่ 29 กค. 2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 8/58 วันที่ 20 ส.ค. 2558 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่
2/59 วันที่ 14 พ.ย. 2558
- การพิจ ารณารายงานดานภารกิจ หลั ก มี การวิเ คราะหส าเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และ
คณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 3/58 วันที่ 9 มี.ค. 2558,
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ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 7/58 วันที่ 29 กค. 2558, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 8/58 วันที่ 20 ส.ค. 2558 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่
2/59 วันที่ 14 พ.ย. 2558
- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคการมหาชน มีการสงรายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
มหาชน 2 ครั้ง
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการเขา
ประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวมประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป
จํานวน 12 ครั้ง คิดเปนรอยละ 85.71
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชนดังนี้
- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกร มี
ขอมูลคําอธิบายและการวิเ คราะห ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พรอมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล ประกอบดวย 1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจากใน
องคการมหาชน ครบถวน
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวนทุกคณะ
ในรายงานประจําป
- มีขอมูลภารกิจหลักและแผนยุท ธศาสตร ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของ
องคการมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญ ของ
องคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ หลั กที่ ผานมา 3) คําอธิบ ายภาพรวมการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน 4) ขอมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผน
ยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรในระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา
- มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่
สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจํ าป 2) โครงการ
ลงทุนที่สํ าคัญ 3) การจั ดซื้อจัดจ าง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคก าร โดย
ผูบริหาร 5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 6) แผนงานที่สําคัญ 7) นโยบายการกํากับ
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ดูแลกิจการที่ดี 8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจหลัก และ 9) ขอบังคับและ/
หรือระเบียบขององคการมหาชนทางเว็บไซตของหนวยงาน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได
จัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมอยางเปนทางการ คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกัน โดยคณะกรรมการไดทําการประเมินตนเอง และผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการถูกนําเสนอตอที่ประชุมอยางเปนทางการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2558
- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการ ตัวอยางกิจกรรม ไดแก
1) การสงเสริมใหกรรมการบริหารเขารับการอบรมในการกํากับดูแลกิจการ คือ
1.1) รศ.ดร.ชนินทร ทินโชติ เขารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรการกํากับ ดูแลกิจการสําหรับกรรมการผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิหสากิจและองคการมหาชน รุนที่ 13 จัดโดยสถาบันพระปกเกลา
2) การเขารวมสัมมนาดานวิชาการตางๆ ของ สทอภ. เชน
- การทบทวน SWOT สํ าหรับ การจั ดทํ าคําของบประมาณ และแผนปฏิบั ติก ารประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2559
- การสัมมนา GISTDA จากป 2015 จะไปตออยางไร
ทั้งนี้แตละกิจกรรมมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของ สทอภ. มีการระบุระยะเวลาของ
การอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เขารวมกิจกรรม และมีการจัดทําสรุปผลจากการศึกษาดูงาน แลว
เสร็จในปงบประมาณ 2558
3.4.2 การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน (น้ําหนักรอยละ 5)
ผลการประเมินหนวยงานมีระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานสูงมาก คิดเปนรอยละ 83.09 คิดเปน
คาคะแนนที่ได 5.0000 ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้
องคประกอบ
ดัชนีที่ 1 ความโปรงใส (Transparency)
ดัชนีที่ 2 ความพรอมรับผิด (Accountability)
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture)
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity)
คะแนน ITA

ผลการประเมิน
86.32
88.17
98.59
66.55
69.12
83.09
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3.4.3 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับองคกรสูระดับบุคคล (น้ําหนักรอยละ 4)
คาคะแนนที่ได 5.0000
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ไดจัดทบทวนยุทธศาสตรของระดับ
หนวยงาน ของปงบประมาณ พ.ศ.2558 พรอมเสนอรางตัวชี้วัดโดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร และตัวชี้วัด
ระดับองคกร พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับหนวยงาน และจัดทําคํารับรองระดับหนวยงานไดครบทุก
หนวยงาน และในระดับบุคคล ไดจัดทําคํารับรองระดับบุคคลไดครบทุกบุคคล มีการติดตามผลการดําเนินงานในและ
มีการประเมิน สรุปผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ออกเปนผลคะแนนได ครบทุกหนวยงาน และทุกบุคคล และ
มีการจัดสรรสิง่ จูงใจตามหลักเกณฑที่เชื่อมโยงกับผลการประเมินระดับหนวยงานซึ่งมีการเผยแพรหลักเกณฑดังกลาว
ใหบุคลากรรับทราบทั่วกัน

4. จุดเดน / พัฒนาการทีด่ ีขององคการมหาชน
1) มีรู ปแบบการจั ดเก็บ ขอมูล ที่เ ปนระบบ ทั้งในส วนของผลการดําเนินงานตัวชี้วัด และหลั กฐาน
ประกอบ รวมไปถึงผลการดําเนินงานอืน่ ๆ ที่เปนงานตามภารกิจขององคกร การจัดเตรียมขอมูลประกอบตัวชี้วัดของ
องคการมหาชนมีความเปนระเบียบ สืบคนไดงายและมีความสมบูรณตอการซักถามในแตละประเด็นตัวชี้วัด ซึ่งเปน
จุดเดนที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องทุกป
2) สามารถดําเนินการดานงานวิจัยไดสําเร็จสูงกวาคาเปาหมาย ภายใตทรัพยากรที่จํากัด
3) ไดพัฒนาความเชี่ยวชาญในการใหบริการขอมูลเชิงภูมิสารสนเทศ ดังเห็นไดจากโครงการผลักดันให
จังหวัดนําขอมูลภูมิสารสนเทศไปใชในงานดานยุทธศาสตร สามารถประยุกตรูปแบบขอมูลที่จังหวัดรวบรวมใหเปน
สารสนเทศที่ เปนประโยชนเกิ นความคาดหมายของจั งหวัด และยังให คําแนะนําถึงแนวทางการจัดการขอมูลภูมิ
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอยุทธศาสตรจังหวัด เชน การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศการอพยพประชาชนในกรณี
เกิดเหตุวิกฤตทางธรรมชาติ เปนตน
4) ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการบริหารของ สทอภ. ใหความรวมมื อ สนับสนุน ติดตาม
รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และใหความสําคัญในการทําความ
เขาใจกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5) มีระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน อยูในระดับสูงมาก
6) มีระบบการกํ ากับ ดูแลกิ จการที่ ดี โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนงานสํ าคัญและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน มีการวางแผนการดําเนินงาน และทบทวนความเพียงพอของระบบงานสําคัญอยางเปนระบบ
โดยคณะกรรมการไดพิจารณากอนเริ่มปงบประมาณ รวมทั้งไดติดตามผลการดําเนินงานของระบบงานสําคัญในการ
ประชุมอยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส
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5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สทอภ. ควรกําหนดตัวชี้วัดที่มีนิยามการวัดผลเชนเดียวกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนตัวชี้วัดรวม ที่สามารถวัดผลในภารกิจเดียวกัน ซึ่งสามารถรวมผลการดําเนินงานในภาพของกระทรวงได
2) สทอภ. ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เปนดัชนีสากล หรือการ Ranking อันดับความสามารถในการแขงขัน
ระดับสากล
3) เมื่ อ สทอภ. มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นนโยบายในการสร า งรายได ให กั บ หน วยงาน ควรมี ก ารวั ด ผล
ความสําเร็จใหตรงกับนโยบายดังกลาว เชน รายไดจากการใหบริการใน Product ที่เปนลักษณะ Solution
4) การประเมินผลความพึงพอใจของผูรบั บริการ ตามเงื่อนไขในคํารับรอง สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให
ประเมินผลโดยผูประเมินภายนอก โดยยึดตามหลักสถิติ ซึ่งในปที่ผานมา ผูประเมินภายนอกของ สทอภ.ใชรูปแบบ
การประมวลผลโดยวิธี Top2Box คือ นําผลของรอยละความพึงพอใจในระดับมาก และมากที่สุดมาใช ซึ่งจะมีคาผล
การดําเนินงานที่คอนขางสูง และไมสะทอนถึงผลพึงพอใจของกลุมตัวอยางทั้งหมด ดังนั้นในปตอไปควรใชรูปแบบ
การประเมินแบบ โดยกําหนดหลักเกณฑระดับความพึงพอใจโดยใช Likert Scale และคํานวณผลจากรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของคาคะแนน จากกลุมตัวอยางทั้งหมด
5) ควรพิจารณายกระดับของตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และเชิงผลลัพธของการดําเนินงาน รวมถึงการ
กําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด เพื่อความทาทายในปงบประมาณตอไป
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