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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
• สรุปภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติงาน

ปานกลาง
ต่ํา
; ดี
ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัตงิ านของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

ผลประเมินแยกตามมิติ
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สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
1. สรุปผลการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
 ผลคะแนนรวมขององคการมหาชน : ผลคะแนนโดยรวมทุกมิติของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) (สทอภ.) อยูในเกณฑระดับคะแนนดี
 ผลคะแนนของการปฏิบัติงานตามมิติ : มิติคุณภาพการใหบริการและมิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีเกณฑระดับ
คะแนนดีมาก สําหรับมิติประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและมิติการพัฒนาองคกรอยูในเกณฑระดับคะแนนดี
2. ขอสังเกตของที่ปรึกษาประเมินผล
 ฐานขอมูล (Database) : สทอภ. มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี ทั้งในระบบขอมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจและ
ขอมูลสําหรับการประเมินผลโดยที่เอกสารหลักฐานของขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสอดคลองกับผลการดําเนินงาน
อยางไรก็ตาม มีบางฐานขอมูลไดเริ่มดําเนินการรวบรวมขึ้นเปนฐานขอมูลกลางในปงบประมาณนี้ เชน ฐานขอมูลดาน
ผลงานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย
 ระดับการมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูง (Top Management Commitment) : ผูบริหารระดับสูงของทุกฝาย/สํานัก
รวมทั้งคณะกรรมการบริหารของ สทอภ. ใหความรวมมือ สนับสนุน ติดตาม เรงรัดดําเนินการ รวมทั้งใหคําแนะนําเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานเปนอยางดี โดยเห็นความสําคัญของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร/พันธกิจของ สทอภ. ซึ่งจะสามารถใชเปนสวนหนึ่งของการติดตามผลการดําเนินงานโดยภาพรวมขององคกรได
 ประเด็นยุทธศาสตร/พันธกิจขององคกร (Strategic Issues) : สทอภ. มีประเด็นยุทธศาสตร/พันธกิจที่ชัดเจนในการเปน
หนวยงานหลักของประเทศในดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อยางไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทย ถือวาอยูในชวงแรกของการพัฒนา ทําใหการกําหนดตัวชี้วัดสวนใหญ (จํานวน 9 ตัวชี้วัดจาก) มี
ลักษณะเปนการดําเนินการโครงการตามแผนงบประมาณฯ โดยถึงแมจะยังไมสามารถวัดผลลัพธที่ชัดเจนตามยุทธศาสตรได
ก็ตาม แตโครงการตางๆเหลานั้นก็เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานเพื่อนําไปสูผลสําเร็จที่ชัดเจนตอไปในอนาคต
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (ตอ)
 ความสมดุลของมิติการพัฒนา (Balanced on Perspectives) : ถึงแม สทอภ. จะมีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานใน
มิติดานการพัฒนาองคกรอยูในเกณฑระดับคะแนนดี แตพบวา มีระดับคะแนนต่ํากวามิติอื่น ซึ่งในมิตินี้ประกอบดวยตัวชี้วัด
4 ตัวเพื่อการพัฒนาองคกรใน 4 ดาน ไดแก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทรัพยากรมนุษย, การกํากับดูแลกิจการ และการ
ถายทอดเปาหมายยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ โดยจากที่เปนองคกรที่เริ่มดําเนินงานเพียง 3 ป และเปน
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาในองคความรูใหมๆ เชน แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยบนฐาน Competency จึงจําเปนจะตอง
ใชเวลาศึกษาทําความเขาใจเปนอยางดี
อยางไรก็ตามการพัฒนาองคกรในทุกมิติอยางสมดุลจะเปนสิ่งที่เหมาะสมตอการ
พัฒนาใหเปนองคกรที่มีคุณภาพสูง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญเพิ่มขึ้นกับการดําเนินงานมิตินี้ในปตอๆไป
 ความพรอมสูองคกรมุงเชิงกลยุทธ (Strategy Focused Organization) : บุคลากรสวนใหญของ สทอภ. มีความสนใจใน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยใหความรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.ร. และที่
ปรึกษาการประเมินผลฯเปนอยางดี อยางไรก็ตามการที่องคความรูในหลายสาขายังถูกจํากัดอยูในบุคลากรคนเดียว อาจเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาองคกรได
การบริหารองคความรูอยางเปนระบบมากขึ้นจะชวยใหองคกรเกิดความพรอมดาน
ทรัพยากรมนุษยเพียงพอรองรับกับการเปนองคกรมุงเชิงกลยุทธที่สมบูรณ
นอกจากนั้นถึงแมในระดับองคกรจะมีการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ชัดเจน แตการวางกลยุทธในระดับสวนงานตางๆใหสอดคลองกัน ดวยการถายทอดเปาหมาย
กลยุทธ (Strategy Deployment) จากระดับบริหารลงไปจนถึงระดับปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ก็จะเปนอีกองคประกอบหนึ่ง
ที่สําคัญที่จะชวยใหทั่วทั้งองคกรเกิดความสอดคลองของการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรรวมกัน โดยเมื่อองคกรไดพัฒนา
ไปสูการเปนองคกรมุงเชิงกลยุทธที่ชัดเจน การใชประโยชนจากระบบประเมินผลฯที่เดิมมุงเฉพาะการเปนเพียงระบบการ
วัดผลงาน (Measurement System) จะเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนระบบในการบริหารองคกร (Management System) และใช
เปนเครื่องมือในการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ (Strategy implementation) ตอไปในที่สุด
3. ขอเสนอแนะ
 ในชวงแรกของการพัฒนาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ สทอภ. อยูในชวงของการลงทุนกับโครง
สรางพื้นฐานตางๆ ไดแก โครงการศูนยขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ, โครงการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศ
ดานเครือขายขอมูล (Data Clearing House), โครงการพัฒนามาตรฐานกลางสําหรับสํารวจขอมูลระยะไกลและระบบภูมิ
สารสนเทศ, โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และโครงการจัดทําแผนพัฒนา Competency Model ซึ่งในปนี้
พบวาการดําเนินงานบางสวนยังไมสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนงานไดทั้งหมด จึงเห็นควรวาผูบริหารในทุกระดับควร
เพิ่มการสนับสนุน, ชวยเหลือ, ประสานงานในขั้นตอนกระบวนงานตางๆที่เปนอุปสรรค เชน การจัดซื้อจัดจาง หรือการ
ดําเนินการโครงการตางๆซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก นอกจากนั้นการสนับสนุนใหความรูเทคนิค
ตางๆ เชน การบริหารโครงการ (Project Management) หรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ก็จะมีสวนชวยให
ผูรับผิดชอบสามารถบริหารโครงการไดสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
สรุปประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (ตอ)
 การที่ สทอภ. ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนา Competency model ขององคกรอยางเปนระบบ ใหเปนโครงสรางที่สําคัญ
ในแนวทางการพัฒนาแบบ Competency based เหมาะสมกับ สทอภ. เปนอยางยิ่ง เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานสวนใหญ
เปนทักษะดานเทคนิคที่แตกตางกันไปแตละสาขา องคความรูที่สะสมอยูในทุนมนุษยจึงเปนสิ่งสําคัญ หากองคกรใหความ
สําคัญในแนวทางดังกลาวอยางจริงจัง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรูใหเปนตนแบบของหนวยงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีได จะทําใหมั่นใจไดวาองคกรจะสามารถพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่
สามารถใชทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ใหเปนหนวยงานหลักที่สําคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒนาองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติในอนาคต
 นอกจากจุดแข็งในดานลักษณะโครงสรางองคกรในรูปแบบองคการมหาชน, ความพรอมของบุคลากร และพันธกิจของ
องคกรที่ชัดเจนแลว องคประกอบอื่นที่สําคัญอยางยิ่งไดแก แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ที่เปนระบบอยางชัดเจนมี
ความสอดคลองของแตละกลยุทธ/เปาประสงคตอเนื่องกันไปในแตละมิติ, การสงเสริมการมีสวนรวมในยุทธศาสตรองคกร
ของบุคลากรทุกระดับ ใหมีสํานึกของความมุงมั่นของกลุมรวมกัน (Shared Vision Building) ซึ่งรวมทั้งการถายทอด
เปาหมายยุทธศาสตร และการติดตามประเมินผลภายในอยางเปนระบบจะเปนสิ่งที่สําคัญในการที่จะนําจุดแข็งอื่นๆดังกลาว
มาใชใหเกิดการพัฒนาองคกรสอดคลองตามยุทธศาสตรตอไป
หมายเหตุ :

1. คําอธิบายผลการประเมิน : ดีมาก = 4.5000-5.0000 คะแนน ดี = 3.5000-4.4999 คะแนน
ต่ํา = 1.5000-2.4999 คะแนน ต่ํามาก = 1.0000-1.4999 คะแนน

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

ปานกลาง = 2.5000-3.4999 คะแนน
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ถวงน้ําหนัก

90.00 100.00 100.00

0.7500

90.00 100.00 100.00

4.0000

0.2000

11

5.0000

0.2000

3

3

5.0000

0.1000

5

4

4.0000

0.0800

90.00
4

4.0000
4.0000

0.0800
0.2400

5

3

3.0000

0.1800

20

21

25

5.0000

0.2500

6

7

7

5.0000

0.2000

60.00

70.00

80.00

รอยละ

5

60.00

70.00

80.00

เรื่อง

4

-

1

2

3

4

เรื่อง

2

-

-

1

2

ระดับ

2

1

2

3

4

4.2 รอยละของความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานตามแผนงาน
5 ระดับความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศดานเครือขายขอมูล (Data
Clearinghouse)

รอยละ
ระดับ

2
6

60.00
1

70.00
2

80.00
3

6 ระดับความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการศูนยขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
7 จํานวนความรวมมือกับเครือขายดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
7.1 ความรวมมือระหวางประเทศ

ระดับ

6

1

2

3

4

ความรวมมือ

5

17

18

19

ความรวมมือ

4

3

4

5

ดาวเทียม ALOS (ตามเอกสารงบประมาณ)

คะแนน

ที่ได

รอยละ

ดําเนินงาน

คาคะแนน

4.4706
5.0000

51
15

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 51)
1 รอยละของความสําเร็จของโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote
Sensing ของประเทศไทย(ดาวเทียม THEOS) (ตามเอกสาร
งบประมาณ)
2 รอยละของความสําเร็จของโครงการรับสัญญาณและผลิตขอมูล

ผลการ

3

3 จํานวนผลงานวิจัย บทความทางวิชาการดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศที่เผยแพรทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.1 ระดับนานาชาติ
3.2 ระดับประเทศ
4 ความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานกลางสําหรับสํารวจขอมูล
ระยะไกล และระบบภูมิสารสนเทศ
4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐาน Metadata

7.2 ความรวมมือศูนยภูมิภาคและเครือขายในประเทศ

20

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 20)
8 ระดับการพัฒนาใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส
8.1 ระบบสืบคนขอมูลภาพถายดาวเทียม เพื่อสนับสนุนขอมูลดาน
GIS แก PMOC (โครงการ e-service สวนแรก)
8.2 โครงการขอมูลขอสนเทศสมุทรศาสตร (website)
9 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก : รอยละ 12)
10 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง
11 รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาจากการใหบริการขอมูล การฝกอบรม
การใหคําปรึกษา และการจําหนายสื่อ ตอจํานวนบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการใหบริการ

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด

90.00 100.00
4
5

4.7760

ระดับ

6

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.3000

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2000

รอยละ

10

45.00

55.00

65.00

75.00

85.00

80.52

4.5520

0.4552

ระดับ

12
5

0.2500

รอยละ

7

0.3500

1

2

-15.00 -10.00

3

4

5

5

5.0000
5.0000

-5.00

0.00

5.00

163.01

5.0000
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 17)
12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
13 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา Competency model
14 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการ
15 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 3 ป ให
สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินและแผนของ
หนวยงานตนสังกัด

น้ําหนัก
หนวยวัด
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

คาคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได

ถวงน้ําหนัก

0.1600
0.0900
0.2345

ระดับ
ระดับ
ระดับ

17
4
3
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

4
3
4.69

3.7325
4.0000
3.0000
4.6905

ระดับ

5

1

-

3

-

5

3

3.0000

0.1500

น้ําหนักรวม

100

คาคะแนนที่ได

4.4697

ผลคะแนน ณ กรกฎาคม พ.ศ. 2549
หมายเหตุ : 1 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลจากหนวยงานอื่น
หมายเหตุ : 2 หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังรอผลการประเมิน โดยใชขอมูลที่องคการมหาชนจัดเก็บเอง
หมายเหตุ : 3 หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีการปรับผลการดําเนินงานและคาคะแนนตามผลการอุทธรณ

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1. รอยละของความสําเร็จ  โครงการพัฒนาดาวเทียมสํารวจทรัพยากรของประเทศไทย (Thailand Earth Observation Satellite
: THEOS) เปนโครงการขนาดใหญ มีระยะเวลาในการดําเนินการทั้งสิ้น 36 เดือนนับจากวันลงนาม
ของโครงการพัฒนา
ในสัญญา (19 กรกฎาคม 2547) โดย สทอภ.เปนหนวยงานกลางในการรับผิดชอบโครงการ
ดาวเทียม
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดดังนี้
Remote Sensing
1. สงมอบเอกสารการออกแบบระบบขั้นตนของดาวเทียม (Satellite Preliminary Design Review:
ของประเทศไทย
PDR) และการจัดทําขอกําหนดระบบรับสัญญาณภาพ (Image Ground Segment Specification)
(ดาวเทียม THEOS)
(ตามเอกสาร
2. สงมอบขอกําหนดความตองการระบบ (System Requirement Document: SRD) และขอกําหนด
งบประมาณ)
โครงสรางพื้นฐานภาคพื้นดิน (Ground Segment Infrastructure Requirement)และไดดําเนินการ
ติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียม SPOT-5 ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมลาดกระบังเสร็จสิ้น
3. สงมอบงานการออกแบบเบื้องตนของสถานีควบคุมดาวเทียม (CGS PDR) และสรุปผลการ
พิจารณาคัดเลือกจรวดนําสงดาวเทียม
4. การฝกอบรมการออกแบบดาวเทียม ณ โรงงานผูผลิต โดยคณะวิศวกรไดฝกศึกษาในขั้น
Corporate Training Introduction ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2548) เสร็จสิ้นแลว
ปจจุบันกําลังฝกศึกษาอยูในขั้น Advance Course
 ผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ 100 สามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ 5 ได
คะแนน 5.0000
 ปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินงาน คือ การไดรับการสนับสนุน และติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานจากผูบริหารระดับสูง รวมทั้งความรวมมือจากทุกหนวยงานภายในและทีมงาน
ผูรับผิดชอบที่ตระหนักถึงความสําคัญของโครงการเปนอยางดี

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
2. รอยละของความสําเร็จ  โครงการรับสัญญาณและผลิตขอมูลดาวเทียม ALOS (Advanced Land Observation Satellite) เปน
โครงการความรวมมือกับประเทศญี่ปุน ในการวิจัย พัฒนา เสริมสรางขีดความสามารถในการรับ
ของโครงการรับ
สัญญาณ ประมวลผลขอมูล และประยุกตใชขอมูลรายละเอียดสูง เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการ
สัญญาณและผลิต
ขอมูลดาวเทียม ALOS ในภูมิภาคอาเซียน
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดดังนี้
(ตามเอกสาร
1. ปรับปรุงระบบควบคุมการรับสัญญาณดาวเทียม ALOS และติดตั้งระบบแปลงสัญญาณขอมูล
งบประมาณ)
สําหรับดาวเทียม ALOS
2. พัฒนาระบบ ALOS Catalogue, Browse, Service and Data Processing System
3. ติดตั้งระบบเครือขาย การทดสอบเชื่อมโยงเครือขายระหวาง สทอภ.กับ JAXA/EOC ประเทศ
ญี่ปุน
 การทดสอบการใชงานของระบบไมสามารถดําเนินได เนื่องจากองคการพัฒนาอวกาศแหงชาติ
ญี่ปุน (JAXA) ไดเลื่อนกําหนดการสงดาวเทียม ALOS ขึ้นสูวงโคจร ออกไปจากเดิม 28 มิถุนายน
2548 เปน 19 มกราคม 2549 (ครั้งที่ 1) และ 24 มกราคม 2549 (ครั้งที่ 2) โดยจะสามารถใหบริการ
ขอมูลไดตามแผนงาน คือ เดือนเมษายน 2549
 อุปสรรคที่สําคัญของการดําเนินงาน คือ การทดสอบระบบขึ้นกับ JAXA ในการสงดาวเทียม
ALOS ขึ้นสูวงโคจร ทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดสําเร็จ
 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพิจารณาขออุทธรณของ สทอภ.สําหรับปจจัยภายนอกที่ไมสามารถบริหาร
จัดการไดดังกลาว และไดมีมติใหปรับผลการดําเนินงานเปนรอยละ 100 โดยพิจารณาการดําเนิน
งานเฉพาะในสวนที่ สทอภ.สามารถบริหารจัดการไดเทานั้น
 อยางไรก็ตามคะแนนที่ สทอภ.เปนไปตามหลักการการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยให
คะแนนที่ระดับ 4 เทากับ 4.0000
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
3.1 ระดับนานาชาติ
3. จํานวนผลงานวิจัย
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดทั้งสิ้น 11 เรื่อง โดย
บทความทางวิชาการ
เปนการเผยแพรผานสื่อตางๆ ดังนี้
ดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศที่
1. ACRS 25th Proceedings, Thailand 9 เรื่อง
2. Asian Journal of Geoinformatics Vol.5 No.2 1 เรื่อง
เผยแพรทั้งในประเทศ
3. Modis workshop Proceedings 1 เรื่อง
และตางประเทศ
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ5 ไดคะแนน 5.0000
 ปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินงาน คือ สทอภ.ไดสนับสนุนในการแสดงผลงานวิจัย โดยเฉพาะใน
การประชุม Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 25th ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย
รวมทั้งมีผูเชี่ยวชาญแนะนําและปรึกษาในการดําเนินงาน
3.2 ระดับประเทศ
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดทั้งสิ้น 3 เรื่อง โดยเปน
การเผยแพรผานสื่อตางๆ ดังนี้
1. วารสารสมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร 2 เรื่อง
2. วารสารทองถิ่นไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2548 1 เรื่อง
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ5 ไดคะแนน 5.0000
 ปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินงาน คือ สทอภ.ไดสนับสนุนในการแสดงผลงานวิจัย รวมทั้งมี
ผูเชี่ยวชาญแนะนําและปรึกษาในการดําเนินงาน
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
4. ความสําเร็จของการ  สทอภ.มีเปาหมายในการเปนหนวยงานกลางในการจัดทําเผยแพรมาตรฐานดานการสํารวจขอมูล
พัฒนามาตรฐานกลาง
ระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งไดมีการวางแผนในการพัฒนามาตรฐานตางๆตามขอเสนอ
สําหรับสํารวจขอมูล
ของคณะที่ปรึกษาจัดทําแผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ
ระยะไกล และระบบ 4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐาน Metadata
ภูมิสารสนเทศ
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดดังนี้
1. ศึกษารวบรวมโครงสรางของมาตรฐาน metadata ตามมาตรฐานสากลไดแก ISO/TC211
(ISO19115) และ FGDC
2. ดําเนินงานสํารวจขอมูล Metadata ตามโครงสรางมาตรฐานเพื่อนํามาวิเคราะหในการพัฒนา
เครื่องมือชวยในการจัดทํา Metadata (Tool Metadata Editor)
3. จัดทํารางมาตรฐาน Metadata และพัฒนา Tool เพื่อใชในการจัดการขอมูลรวมทั้งการทดสอบ
ทดลองใชงาน
4. ประชุมสัมมนากับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและเครื่องมือ
ชวย (Tool) ที่พัฒนาสําหรับจัดทํา Metadata
โดยอยูระหวางนําเสนอมาตรฐานตอคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติเพื่อประกาศใช
ตอไป
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ4 ไดคะแนน 4.0000
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน
4.2 รอยละของความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานตามแผนงาน
 สทอภ.ไดคัดเลือกมาตรฐานที่มีความสําคัญ เพื่อบรรจุในแผนการดําเนินงาน เพื่อดําเนิน
การศึกษาพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับการใชงานภายในประเทศอีก 4 เรื่อง (นอกเหนือจาก
มาตรฐาน Metadata) ไดแก
1. มาตรฐานขอกําหนดโครงสรางเนื้อหาขอมูลแผนที่ FGDS
2. มาตรฐานระบบการจําแนกและระบบรหัสภูมิสารสนเทศ
3. มาตรฐานหลักการคุณภาพขอมูลและการประเมินคุณภาพขอมูล (Principle of Data Quality
and Data Quality Evaluation Procedures)
4. มาตรฐานการติดตอ/สืบคน/รับ-สงขอมูลแผนที่ผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Web Map Service)
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดดังนี้
1. มาตรฐานขอกําหนดโครงสรางเนื้อหาขอมูลแผนที่ FGDS ดําเนินการไดคิดเปนรอยละ 100 เมื่อ
เทียบกับแผนดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548
2. มาตรฐานระบบการจําแนกและระบบรหัสภูมิสารสนเทศ ดําเนินการไดคิดเปนรอยละ 80 เมื่อ
เทียบกับแผนดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548
3. มาตรฐานหลักการคุณภาพขอมูลและการประเมินคุณภาพขอมูล ดําเนินการไดคิดเปนรอยละ 80
เมื่อเทียบกับแผนดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548
4. มาตรฐานการติดตอ/สืบคน/รับ-สงขอมูลแผนที่ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ดําเนินการไดคิดเปน
รอยละ 100 เมื่อเทียบกับแผนดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548
 ผลการดําเนินการเฉลี่ยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 อยูที่รอยละ 90 คิดตามเกณฑในระดับ
คะแนน 4.0000
 อุปสรรคที่สําคัญ คือ มาตรฐานที่มีการคัดเลือกบรรจุในแผนงาน จะดําเนินงานตาม
ความกาวหนาของหนวยงานสากล ISO/TC211 และหากมาตรฐานในเรื่องใดที่ ISO/TC211 ไม
สามารถประกาศเปนมาตรฐานสากล (IS) ไดการดําเนินงานก็จะตองลาชาออกไปตาม ISO
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
5. ระดับความสําเร็จตาม  การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดดังนี้
1. ดําเนินการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานและคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานโครงการ
เปาหมายของโครงการ
พัฒนาระบบโครงสราง 2. พัฒนาระบบเครือขายเชื่อมโยงกับหนวยงานพันธมิตร จํานวน 10 หนวยงานในการติดตั้ง Node
ในการจัดทําฐานขอมูล Metadata
พื้นฐานภูมิสารสนเทศ
3. ทดสอบระบบใหบริการและการเชื่อมโยงกับหนวยงานในการจัดทําฐานขอมูล Metadata
ดานเครือขายขอมูล
4. ฝกอบรมการดูแลบริหารจัดการระบบจํานวน 1 ครั้ง และฝกอบรมการจัดทําคําอธิบายขอมูล
(Data Clearinghouse)
Metadata จํานวน 1 ครั้ง รวมทั้งจัดทําคูมืออบรมและการใชงานระบบที่พัฒนาขึ้น
โดยอยูระหวางฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและการจัดทํามาตรฐานที่เกี่ยวของ
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ4 ไดคะแนน 4.0000
 อุปสรรคที่สําคัญ คือ มีความลาชาของการดําเนินงานโครงการฯ เนื่องจากการฟองรองในชั้นศาล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ทําใหระยะเวลาของงานลาชากวาแผนที่วางไว
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
6. ระดับความสําเร็จตาม  โครงการศูนยขอมูลทรัพยากรธรรมชาติจากขอมูลดาวเทียม เปนโครงการตามภารกิจหลักของ
เปาหมายของโครงการ สทอภ.ประการหนึ่ง เพื่อรวบรวมขอมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงตางๆ นํามาประมวลผลและ
จัดรูปแบบใหเปนขอมูลพรอมใชงานเพื่อใหบริการแกหนวยงานตางๆ ไดใชประโยชนอยาง
ศูนยขอมูล
รวดเร็ว โดยจัดทําเปนฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติจากขอมูลดาวเทียมที่ทันสมัย สําหรับใชใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอยูบนมาตรฐาน
เดียวกัน
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดดังนี้
1. ศูนยขอมูลทรัพยากรธรรมชาติจากขอมูลดาวเทียมไดทําการวิเคราะหระบบอุปกรณของ
โครงการที่จัดซื้อในป 2547 ทั้งหมด เพื่อดูภาพรวมและการเชื่อมโยงของระบบ ปริมาณของ
ขอมูลและกิจกรรมและไดทําการกําหนดขอบเขตกิจกรรมและระบบที่จะดําเนินการจัดซื้อในป
2548 ใหสอดคลองกับภารกิจและเปาหมาย
2. สรุปและจัดทําขอกําหนดคุณสมบัติของระบบและอุปกรณทั้งหมดที่จะจัดซื้อในป 2548 เสนอ
ขอความเห็นชอบจากผูบริหาร การประกาศเผยแพรเพื่อชวนเชิญใหบริษัทตางๆ เขารวม
ประกวดราคา รวมทั้งการดําเนินกระบวนการจัดซื้อทั้งหมด อยางไรก็ตามเมื่อดําเนินการถึงการ
ประกวดราคาปรากฏวาตองมีการยกเลิกและจัดทําขอกําหนดและคุณสมบัติของระบบที่จะ
จัดซื้อใหมทั้งหมด เนื่องจากคุณสมบัติของระบบที่กําหนดเดิมมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
เพื่อใหใชกับระบบที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบันของศูนยได ทําใหตองปรับรายละเอียดใหมใหเปด
กวางมากขึ้น
3. ไดกําหนดใหบริษัทที่ผานคุณสมบัติเบื้องตน เขาทําการทดสอบระบบเพื่อดูการเชื่อมโยงการ
ทํางาน ขอมูล รวมทั้งการคาดการณตางๆ ซึ่งขั้นตอนนี้ บริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนไดเขารับ
การทดสอบการเชื่อมโยงระบบ เพื่อดูประสิทธิภาพการเชื่อมโยงกับระบบที่จัดซื้อในป 2547 ซึ่ง
ผลปรากฎวาทุกบริษัทผานการทดสอบเรียบรอย
โดยการเซ็นสัญญากับผูรับจางดําเนินการ ไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2548
(ลงนามในเดือนพฤศจิกายน 2548)
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ3 ไดคะแนน 3.0000
 อุปสรรคที่สําคัญ คือ การยกเลิกและจัดทําขอกําหนดและคุณสมบัติของระบบที่จะจัดซื้อใหม
ทั้งหมด อันเนื่องมาจากการไมไดกําหนดคุณสมบัติใหเปดกวางเพียงพอตามระเบียบในการจัดซื้อ/
จัดจาง ทําใหเกิดความลาชาในกระบวนการลําดับถัดมาตามแผนงานที่ไดวางไว
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สรุปผลการประเมิน
7. จํานวนความรวมมือ 7.1 ความรวมมือระหวางประเทศ
 ความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง การมีกิจกรรม ความรวมมือระหวางองคการฯกับประเทศ
กับเครือขายดาน
เทคโนโลยีอวกาศและ และกับองคกรระหวางประเทศตางๆ ไดแก การสัมมนา โครงการศึกษาวิจัยรวมกัน แลกเปลี่ยน
บุคลากรหรือการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น
ภูมิสารสนเทศ
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดทั้งสิ้น 12 ประเทศ/กลุม
ประเทศ และ 13 องคกรระหวางประเทศ รวมเปน 25 ความรวมมือ โดยความรวมมือที่เพิ่มขึ้นในป
2548 ไดแก กลุมประเทศ CLMV, ฮองกง และยูเครน
 ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ5 ไดคะแนน 5.0000
 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ มุงมั่นในการประสานงาน และสงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม
ฝกอบรม สัมมนาในตางประเทศ นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนขอมูลดานตางประเทศ/องคกรระหวาง
ประเทศ ใหขอมูลที่เกี่ยวของแกผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกระทรวงการตางประเทศดวย
7.2 ความรวมมือศูนยภูมิภาคและเครือขายในประเทศ
 ความรวมมือศูนยภูมิภาคและเครือขายในประเทศ หมายถึง การดําเนินงานรวมกันกับศูนยภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ/หรือ การดําเนินการวิจัยรวมกับหนวยงานอื่นๆ ใน
ประเทศ เพื่อสงเสริมการใชประโยชนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และพัฒนาการ
ประยุกตใชขอมูลรวมกัน
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.มีการดําเนินการกับ 5 ศูนยภูมิภาค ไดแก
ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ภาคเหนือตอนลาง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) และภาคใต
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) และ 2 โครงการความรวมมือ ไดแก โครงการความรวมมือกับ
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และกรมปาไม เรื่องการตรวจสอบสภาพปาในเขตปาสงวน
แหงชาติที่จะกําหนดใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน และโครงการวิจัยการประยุกตใชขอมูลดาวเทียม
RADARSAT ในการคาดคะเนผลผลิตขาวนาป รวมมือกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรม
พัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ5 ไดคะแนน 5.0000
 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับความรวมมือกับศูนยภูมิภาคฯ
และความสนใจที่มากขึ้นของหนวยงานภายนอกตอการดําเนินโครงการวิจัยรวมกับ สทอภ
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ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
คุณภาพการใหบริการ
; ดีมาก
8. ระดับการพัฒนา
8.1 ระบบสืบคนขอมูลภาพถายดาวเทียม เพื่อสนับสนุนขอมูลดาน GIS แก PMOC (โครงการ eใหบริการผานระบบ service สวนแรก)
อิเล็กทรอนิกส
 โครงการ e-service ดําเนินการขึ้นเพื่อใหผูรับบริการสามารถเขาใชบริการผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดที่เว็บไซต http://www.cudos.gs.gistda.or.th โดยเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุน
ขอมูลดาน GIS แกศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.มีดําเนินการดังนี้
1. จัดทํารายละเอียดขอกําหนดการจัดซื้อ/จัดจาง ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ลงนามในสัญญาฯ
2. ออกแบบระบบ และตรวจรับการออกแบบระบบ (System Design Review)
3. ผูรับจางทําการติดตั้งฮารดแวร ซอฟทแวร และกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจนับระบบตาม
รายละเอียดจัดจางครบถวน
4. ทดสอบระบบ จัดอบรมเจาหนาที่ โดยระบบสามารถทํางานไดสมบูรณตามรายละเอียด
ขอกําหนด และคณะกรรมการเห็นชอบตรวจรับการสงมอบระบบจัดจางฯ
5. สามารถใชงานระบบฯ และสามารถใหบริการผูใชไดตามวัตถุประสงคของโครงการได
โดยคณะกรรมการตรวจรับไดมีมติตรวจรับการสงมอบงานงวดสุดทาย (งวดที่ 4) และ
คณะกรรมการบริหาร สทอภ. มีมติเห็นชอบการตรวจรับตามมติที่ 48/96 เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2548 ทั้งนี้ระบบทั้งหมดไดติดตั้ง ณ ศูนยดาวเทียมภาคพื้นดิน และสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ
ผูใชสามารถเขาใชบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดที่เว็บไซต http://www.cudos.gs.gistda.or.th
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ5 ไดคะแนน 5.0000
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8.2 โครงการขอมูลขอสนเทศสมุทรศาสตร (website)
 โครงการระบบสืบคนและใหบริการขอมูลสมุทรศาสตรผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดําเนินการขึ้น
โดยมีเปาหมายในการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลทางทะเล ทั้งในดานอุตุนิยมวิทยาและสภาพ
ทางสมุทรศาสตร ใหเกิดความสะดวกมากขึ้น โดยหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติและรายละเอียดโครงการ โดยกําหนดเหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคใน
การดําเนินโครงการ รวมถึงเปาหมายและผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ
2. จัดทํา TOR และประกาศสอบราคา โดยการกําหนดคุณสมบัติดานเทคนิคที่เหมาะสมของ
ระบบที่จะนํามาใชในการดําเนินโครงการ และดําเนินการประกาศสอบราคา
3. พิจารณารายละเอียดคุณสมบัติดานเทคนิค เพื่อคัดเลือกบริษัทที่จะจัดจางพัฒนาระบบ โดย
พิจารณารายละเอียดคุณสมบัติดานเทคนิคของบริษัทที่ผานเกณฑตามขอกําหนดเบื้องตนของผู
มีสิทธิเสนอราคา เพื่อคัดเลือกบริษัทที่จะจัดจางพัฒนาระบบ
4. ไดบริษัทที่จะจัดจางพัฒนาระบบเปนที่แนนอน ดําเนินการสรุปผลการพิจารณาและเสนอชื่อ
บริษัทที่จะจัดจางพัฒนาระบบ เสนอตอพัสดุ เพื่อใหดําเนินการประกาศผลและติดตอบริษัทใน
การทําสัญญาจาง ซึ่งมีกําหนดตองแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2548
5. ไดรับรายละเอียด ผลการศึกษาวิเคราะหระบบงานเดิม พรอมการนําเสนอแผนการดําเนินงาน
ของระบบงานที่พัฒนาใหม โดยมีการทดสอบติดตั้งระบบตามรายละเอียดที่เสนอ
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ5 ไดคะแนน 5.0000
9. รอยละของระดับความ  สํานักพัฒนาธุรกิจไดมีการสํารวจการใชบริการขอมูลดาวเทียมของ สทอภ.มาอยางตอเนื่อง โดยได
มีการสรุปรายงานผลเปนรายไตรมาส ใน 6 ประเด็น ไดแก ความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา,
พึงพอใจของ
ความรวดเร็วของการผลิตสินคาตามใบสั่งซื้อ, การมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่, ความรอบรูของ
ผูรับบริการ
เจาหนาที่, ราคาของสินคา และการคนหาขอมูลดาวเทียมในระบบ Catalogue โดยที่ผูรบั บริการ
สวนใหญเปนหนวยงาน จึงเปนการสงแบบสอบถามตอบกลับไปพรอมกับการสงสินคา
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเฉลี่ยในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 อยูที่รอยละ 80.52 คิดตาม
เกณฑในระดับคะแนน 4.5520
 เนื่องจากสทอภ.ไดเห็นความสําคัญของคุณภาพการใหบริการ จึงไดพยายามแกไขอุปสรรคของ
การติดตามแบบสอบถามกลับมา ดวยการมอบหมายใหเจาหนาที่ไดดําเนินการติดตามแบบ
ประเมินผลจากผูรับบริการเปนรายๆไป เพื่อรวบรวมขอมูลใหไดมากที่สุดในการปรับปรุงการ
ใหบริการตอไป
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สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
; ดีมาก
10. ระดับความสําเร็จเฉลี่ย  สทอภ.ไดคัดเลือก 3 กระบวนงานที่สําคัญนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพ ไดแก
1. การสั่งภาพรายละเอียดสูง IKONOS ใน Archive สามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานจาก 8-9
ถวงน้ําหนักของการ
วัน เปน 1-2 วัน คิดเปนการลดระยะเวลาลงไดรอยละ 77.78 บรรลุเปาหมายตามเกณฑการให
เพิ่มประสิทธิภาพของ
คะแนน ระดับ5 ไดคะแนน 5.0000
กระบวน การ
2. การพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดซื้อจัดจาง สามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานจาก 26 วัน เปน 8
ปฏิบัติงานที่ปรับปรุง
วัน (สําหรับวงเงิน 10,000,000 ถึง 30,000,000 บาท) 4 วัน เปน 2 วัน (สําหรับวงเงิน 200,000 ถึง
10,000,000 บาท) และ 2 วัน เปน 1 วัน (สําหรับวงเงินไมเกิน 200,000 บาท) คิดเปนการลด
ระยะเวลาลงไดรอยละ 50.00, 50.00 และ 84.62 ตามลําดับ ซึ่งบรรลุเปาหมายตามเกณฑการให
คะแนน ระดับ5 ไดคะแนน 5.0000
3. การเสนองานใหแกผูบังคับบัญชา สามารถลดระยะเวลาการดําเนินงานจาก 5 วัน เปน 2 วัน คิด
เปนการลดระยะเวลาลงไดรอยละ 60.00 บรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ5 ได
คะแนน 5.0000
 กระบวนงานทั้งหมดที่นํามาปรับปรุง สามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ5 ได
คะแนน 5.0000
 กลยุทธที่นํามาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนงานดังกลาว ไดแก การมอบอํานาจ
สําหรับงานธุรการตางๆ และการจัดเก็บคลังขอมูลภาพถายดาวเทียมดวยตนเอง ลดระยะเวลาใน
การติดตอระหวางองคกรภายนอกลง
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ก.พ.ร.

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
11. รอยละที่เพิ่มขึ้นของ  ในป 2548 สทอภ.มีการประชาสัมพันธองคกรใหเกิดการรับรูที่มากขึ้น ทําใหมีผูสนใจเขามารับ
มูลคาจากการใหบริการ บริการเพิ่มมากขึ้น มีรายไดจากการใหบริการขอมูล การฝกอบรม การใหคําปรึกษาและการ
จําหนายสื่อ เพิ่มขึ้น 100.405 ลานบาท (เปนการเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการใหบริการสนับสนุนใน
ขอมูล การฝกอบรม
เหตุการณภัยพิบัติสึนามิจํานวน 59.55 ลานบาท)
การใหคําปรึกษา และ
การจําหนายสื่อ ตอ
ปงบประมาณ
2547
2548
รายไดจากการใหบริการขอมูล การ
จํานวนบุคลากรที่
ฝกอบรม การใหคําปรึกษา และการ
62.233
162.638
เกี่ยวของกับการ
จําหนายสื่อ (ลานบาท)
ใหบริการ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
157
156
อัตราสวนรายไดฯตอบุคลากร
0.3964
1.0426
รอยละที่เพิ่มขึ้น
163.01
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ5 ไดคะแนน 5.0000
 อยางไรก็ตามหากไมนําสวนของการใหบริการสนับสนุนในเหตุการณภัยพิบัติสึนามิจํานวน 59.55
ลานบาทมาคํานวณ จะมีผลการดําเนินงานดังนี้
ปงบประมาณ
2547
2548
รายไดจากการใหบริการขอมูล การ
ฝกอบรม การใหคําปรึกษา และการ
จําหนายสื่อ (ลานบาท)

62.233

103.088

157
156
อัตราสวนรายไดฯตอบุคลากร
0.3964
0.6608
รอยละที่เพิ่มขึ้น
66.71
ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่สูงกวาเปาหมายการดําเนินงานเชนเดียวกัน
 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไมนับรวมถึงบุคลากรของ
สทอภ.จํานวน 18 คน ที่ไดไปฝกอบรมในโครงการ THEOS ณ ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากเปน
โครงการที่ยังไมสามารถใหบริการในปจจุบัน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
ดีมาก ; ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก
การพัฒนาองคกร
12. ระดับความสําเร็จของ  โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณขององคกร ให
เกิดประโยชนดานการสื่อสารภายใน และภายนอก สทอภ.มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การพัฒนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส  การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดดังนี้
1. ดําเนินการกําหนดวัตถุประสงค และเหตุผลความจําเปนในการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2. ดําเนินการกําหนดของคุณสมบัติโปรแกรมสําเร็จรูประบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสม
กับหนวยงาน ที่จะใชในโครงการ และดําเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
3. พิจารณารายละเอียดขอเสนอของบริษัท และคัดเลือกบริษัทที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด และมี
ราคาที่ เหมาะสม ซึ่งผูชนะการประกวดราคาคือ บริษัท เอ็กเซลลลิงค จํากัด โดยไดนําเสนอ
โปรแกรมสําเร็จรูประบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ชื่อ อินฟอรมา
4. มีการลงนามในสัญญาในการติดตั้งเครื่อง และโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ
ดําเนินการศึกษาระบบงานเบื้องตนเพื่อปรับความสอดคลอง
โดยมีการนําเสนอระบบดังกลาวใหกับเจาหนาที่ทุกระดับ พรอมจัดทําแบบสอบถามระบบการ
ปฏิบัติงานเดิม จัดประชุมระดมความคิดในการกําหนดมาตรฐาน และความเหมาะสมการทํางานใน
ระบบดังกลาว พรอมจัดฝกอบรมการใชงานใหกับผูเกี่ยวของ
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ5 ไดคะแนน 5.0000
 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ ผูบริหารใหการสนับสนุน และเจาหนาที่ใหความรวมมือในการใช
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ สทอภ.เปนอยางดี
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ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมิน
13. ระดับความสําเร็จของ  สทอภ.ไดใหความสําคัญกับการดําเนินการพัฒนา Competency ของบุคลากร โดยไดริเริ่มจัดทํา
แผนพัฒนา Competency model ขึ้น
การจัดทําแผนพัฒนา
 การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.สามารถดําเนินการไดดังนี้
competency model
1. สทอภ.จัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐาน Competency ซึ่ง
เปนการฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ระดับหัวหนาฝาย/กลุม ขึ้นไป และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย และการนํา Competency มาใชในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สทอภ.เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 โดยมีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 40 คน
2. จัดทําแผนดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา Competency model ไดสําเร็จ โดยมุงเนนความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในปจจุบัน และพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเปนขีดความสามารถของ
เจาหนาที่สําหรับตําแหนงงานที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต
โดยแผนพัฒนา Competency model ดังกลาวไดมีการกําหนดกิจกรรมตางๆ ใน 4 ชวงเพื่อ
ดําเนินการในระยะเวลา 7 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดแก
ชวงที่ 1 จัดทํารายการสมรรถนะหลัก (Core competency)
ชวงที่ 2 จัดทํารายการสมรรถนะตามบทบาท/กลุมงาน (Functional/Role competency)
ชวงที่ 3 นํารองการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment Pilot)
ชวงที่ 4 นํารองการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP Pilot)
โดยจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2549
 ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ3 ไดคะแนน 3.0000
 อุปสรรคที่สําคัญ คือ ความเขาใจในเรื่อง Competency ตอการพัฒนาบุคลากรของ สทอภ.เนื่องจาก
ถือวาเปนองคความรูใหมที่ไดมีการพัฒนาขึ้น การทําความเขาใจและศึกษาองคความรูเหลานั้นตอง
ใชระยะเวลาพอสมควร จึงทําใหกิจกรรมตางๆตามระดับขั้นการพัฒนาไมสามารถดําเนินการได
ทันในปงบประมาณนี้ อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา สทอภ.ไดมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นและเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาดาน Competency ของบุคลากรในองคกรเปนอยางดี ซึ่งจะเปนจุดแข็งที่
สําคัญของการพัฒนาองคกรตอไปในอนาคต
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ตัวชี้วัด
14. ระดับคุณภาพการ
กํากับดูแลกิจการ

สรุปผลการประเมิน
 คุณภาพของการกํากับดูแลกิจการ พิจารณาใน 4 หัวขอหลัก คือ บทบาทของคณะกรรมการองคการ
มหาชน, รายงานทางการเงิน, การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส และการดําเนินการอื่นๆ
ทางดานการกํากับดูแลกิจการ
 ในภาพรวม สทอภ.มีระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการในระดับดีมาก โดยมีบางประเด็นที่จะเปน
ขอสังเกต ไดแก
1. การประชุมของคณะกรรมการ สทอภ.ควรเตรียมเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการไดมี
ระยะเวลาศึกษากอนเขารวมประชุมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการประชุม
2. ระบบการควบคุม/ตรวจสอบภายในองคกร จะเปนระบบงานที่สําคัญในการกํากับดูแลกิจการ
ขององคกร รวมทั้งการมีสวนรวมของกรรมการในการติดตามทบทวนผลการดําเนินงานระบบ
โดย สทอภ.ควรพิจารณาศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป
3. ระบบการประเมินผลงานผูบริหาร ควรมีการจัดทําดําเนินการอยางเปนระบบ ดวยการกําหนด
เปาหมายที่ตกลงรวมกัน และประเมินผลจากการบรรลุเปาหมายนั้น โดย สทอภ.อาจพิจารณา
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบของสํานักงาน ก.พ.ร. หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม
4. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ควรมีการดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. ควรใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงอยางเปนทางการ
 ระดับคุณภาพการกํากับดูแลกิจการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 อยูที่ระดับคะแนน 4.6905
15. ระดับความสําเร็จของ  สทอภ.ไดนําแผนบริหารราชการแผนดินและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมาเปนแนวทางในการกําหนดจัดทําแผนปฏิบัติงานขององคกรใหสอดคลองและไปใน
การจัดทําแผนการ
ทิศทางเดียว เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและความกาวหนาขององคกร
ปฏิบัติงาน 3 ปให
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สทอภ.ดําเนินการจัดสัมมนาแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2549
สอดคลองกับแผน
บริหารราชการแผนดิน เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2548 และจัดทําแผนปฏิบัติงาน 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) ขึ้น โดยไมสามารถ
เสนอคณะกรรมการบริหาร สทอภ.ไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2548
และแผนของ
หนวยงานตนสังกัด  ผลการดําเนินงานสามารถดําเนินการไดตามเกณฑการใหคะแนน ระดับ3 ไดคะแนน 3.0000

บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด
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