รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
เนื่องจากการดําเนินกิจการของรัฐทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจะต้องกระทําโดย
ใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง รวมทั้งจะต้องมีการลงทุนในการพัฒนาและต้องการบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ประกอบกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น จะต้องกระทําด้วยความทันสมัย มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประสานงานกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้มีการพัฒนาการบริหารและการจัดการที่มีความเป็นอิสระคล่องตั วและมีประสิทธิภาพ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง "สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)" หรือ สทอภ. โดยรวมกองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และฝ่ายประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูล
ข้ อ สนเทศ สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละสิ่ง แวดล้ อม มี ภ ารกิจ ในการบริ ก ารข้ อมู ล
ภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่างๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการประยุกต์ใช้ในภารกิจ
ต่างๆ ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2543 กําหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ดังนี้
1) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรู้ที่ไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม
2) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
จากข้อมูลดาวเทียม
3) ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ ซึ่ ง รวมทั้ ง บริ ก ารอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
4) ให้บริการให้คําปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านสํารวจข้อมูลจากระยะไกลด้วยดาวเทียม
และภูมิสารสนเทศ
5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ
ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสร้างดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได้
6) เป็นหน่วยงานหลักกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับระบบสํารวจข้อมูลระยะไกลและระบบ
ภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม
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1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4 ผู้อํานวยการ : นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
คณะกรรมการ

ตําแหน่ง

- นายสมเจตน์ ทิณพงษ์

ประธาน

- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผอ.สํานักงบประมาณ
เจ้ากรมแผนทีท่ หาร
นายสุพัทธ์ พู่ผกา
นายนิพันธ์ จิตะสมบัติ
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
พลตํารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา

- พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
- ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.6

โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)

อัตรากําลัง รวม 327 คน (ผู้อํานวยการ 1 คน รองผู้อํานวยการ 3 คน เจ้าหน้าที่ 295 คน ลูกจ้าง 28 คน)
1.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
“มุ่งพั ฒนาและใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ”
พันธกิจ
1) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
2) พัฒนาภูมิสารสนเทศ
3) บริการข้อมูลและให้คําปรึกษา
4) พัฒนาบุคลากร
5) วิจัยและพัฒนา
6) กําหนดมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
2) การพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3) การพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือ
4) การพัฒนากําลังคนและการสร้างความตระหนัก
5) การขับเคลื่อนองค์กร

4

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามคํ า รั บ รองปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.9922
โดยผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ และมิติที่ 4
ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ ได้คะแนนมากสุดคือ 5.0000 รองลงมาคือมิติที่ 3 ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 4.9215
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลประเมินแยกตามมิติ
มิติที่ 1

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

55%

5.0000

10%

5.0000

มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

10%

4.9215

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ

25%

5.0000

100%

4.9922

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมทุก
มิติ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

1.8 จํานวนกิจกรรมตามแผนงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่มี
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย
1.9 จํานวนระบบต้นแบบด้านการประยุ กต์ใช้ข้อมูล
ดาวเทียมในหัวข้อที่สําคัญของประเทศที่ได้รับการ
ต่อยอดหรือนําไปใช้ประโยชน์
1.10 จํานวนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นที่มีการบูรณาการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด
1.11 การใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการเกษตร
1.12 ระดับความสําเร็จในการประกาศมาตรฐานกลางภูมิ
สารสนเทศของประเทศผ่าน สมอ./คณะกรรมการ
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

55

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนการให้บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ
สารสนเทศ
1.2 จํานวนฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องด้านการประยุ กต์ใช้
ข้อมูลดาวเทียมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
หน่วยงานอื่นนํามาใช้ประโยชน์
1.3 จํานวนผู้เข้าใช้บริการข้อมูลเฉลี่ยรายเดือนที่ใช้
บริการข้อมูลผ่านทาง ระบบการบริการข้อมูลแผนที่
ออนไลน์ (Web map services; WMS) ของโครงการ
Thailand Monitoring Systems
1.4 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ใน proceedings จากการ
ประชุม สัมมนา ทางวิชาการด้านเทคโนโลยี อวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
1.4.1 ระดับประเทศ
1.4.2 ระดับนานาชาติ
1.5 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่ ผลงานวิจัย
บทความทางวิชาการผ่าน Journal
1.5.1 จํานวนผลงานวิจัย บทความทางวิชาการที่
เผยแพร่ผ่าน Journal ระดับประเทศ
1.5.2 ระดับความสําเร็จของการเผย แพร่ผลงานวิจัย
บทความทางวิชาการผ่าน Journal ระดับนานาชาติ
1.6 จํานวนระบบต้นแบบด้านการประยุ กต์ใช้ข้อมูล
ดาวเทียมในหัวข้อที่สําคัญของประเทศ
1.7 จํานวนกิจกรรมตามแผนงานความร่วมมือ
ภายในประเทศที่มีผลสําเร็จตามเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

5.0000
9,000 9,500 10,000 10,500 11,000

รายการ

10

ฐานข้อมูล

5

2

3

คน/วัน

5

200

950

บทความ
บทความ

2
1

13
15

14
16

15
17

16
18

ผลงาน

2

6

7

8

ระดับ

1

1

-

ระบบ

5

1

กิจกรรม

3

กิจกรรม

25,594

5.0000

0.5000

6

5.0000

0.2500

5,524

5.0000

0.2500

17
19

20
19

5.0000
5.0000

0.1000
0.0500
0.0000

9

10

11

5.0000

0.1000

2

-

3

5

5.0000

0.0500

-

2

-

3

3

5.0000

0.2500

5

6

7

8

9

9

5.0000

0.1500

3

2

3

4

5

6

6

5.0000

0.1500

ระบบ

4

-

-

1

2

3

3

5.0000

0.2000

จังหวัด

5

10

12

14 14+2 14+3

14+4

5.0000

0.2500

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2500

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.2000

4

5

6

1,700 2,450 3,200
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น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

ผลการดําเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

4

3

5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

10

5.0000

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

10
10

70

75

80

85

90

91.4000

5.0000
4.9215

0.5000

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน
3.2 ร้อยละของการผลิตข้อมูลที่ดําเนินการแล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลาหรือก่อนเวลาที่กําหนด
3.3 สัดส่วนรายได้องค์การมหาชนเทียบกับงบประมาณ
ดําเนินการที่ได้รับ
มิติที่ 4 มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

ร้อยละ
ร้อยละ

5
4

80
75

85
80

90
85

95
90

100
95

99.72
99.59

4.9440
5.0000

0.2472
0.2000

ร้อยละ

1

24

26

28

30

32

30.99

4.4950

0.0450

25

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
4.2 จํานวนหัวข้อความรู้ที่นําขึ้นสู่ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการความรู้
4.3 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสมรรถนะบุคคล

5.0000

ระดับ

20

1

2

3

4

5

5

5.0000

1.0000

องค์ความรู้

2

20

25

30

35

40

47

5.0000

0.1000

ระดับ

3

1

2
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2.2 ตารางเปรีย บเทีย บผลการประเมิน รายปีข องสํ า นัก งานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2555
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2
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มิติที่ 4

รวม
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2550
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 52) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
ด้านการให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง การบริการข้อมูล
ดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ : รวมประมาณ 25,594 รายการ และผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าอื่นๆ โดยเป็นการให้บริการ
ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลจากดาวเทียมดวงต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม (image
map) และผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าอื่นๆ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านการทําแผนที่ การเกษตร
การชลประทาน ป่าไม้ ความมั่นคง ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรณี การประมง สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เป็นต้น โดย
ให้บริการทั้งที่คิดมูลค่าและไม่คิดมูลค่า โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ขอรับบริการข้อมูลเป็นสัดส่วนมากที่สุดคือ
ร้อยละ 83.02 (22,331 ครั้ง) ซึ่งสาเหตุที่การให้บริการข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีปริมาณสูงมากเกินค่า
เป้าหมายเนื่องมาก มีการขอใช้ข้อมูลดาวเทียมเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนไตรมาสที่ 1
ของปีงบประมาณ และการขอรับบริการข้อมูลยังคงเพิ่มปริมาณต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากการดําเนินการ
เก็บข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากงานให้บริการภาพถ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐตามการขอติดต่อเข้ามาที่ สทอภ. โดยตรงแล้ว
การให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลประยุกต์ของ สทอภ. ยังมีการให้บริการในรูป WMS(Web Map
Service) ที่เปิดให้ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าดูข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
สะดวกโดยมีผู้เข้าบริการสูงสุดในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 จํานวน 623,084 คน และรองลงมาคือเดือน
พฤศจิการยน พ.ศ.2554 จํานวน 164,158 คน ซึ่งเป็นเดือนที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย จํานวนผู้เข้าใช้บริการจึง
จํานวนสูงมากอย่างผิดปกติ เมื่อคํานวนค่าเฉลี่ยผู้เข้าใช้บริการโดยหักค่าสูงสุดที่มีเกิดจากเหตุอุทกภัยออกไปทั้ง 2
เดือนพบว่า ค่าเฉลี่ยผู้เข้าใช้บริการ WMS คือ 5,522 คน/เดือน
ข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากการวิ เคราะห์ข อง สทอภ. ยั งได้รับการยอมรับจากส่วนราชการต่างๆในการ
นําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศสู่
ยุทธศาสตร์และแผนโครงการต่างๆของจังหวัดจํานวน 17 จังหวัด คือ จังหวัดตราด นนทบุรี นครศรีธรรมราช
เพชรบุรี แพร่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ลําปาง สมุทรสาคร ลําพูน อ่างทอง ระยอง จันทบุรี อุบลราชธานี
เชียงใหม่ และเชียงราย และมีการใช้ประโยชน์ข้อมูลในระดับท้องถิ่นในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ เชียงใหม่
เชียงราย และลําพูน
สทอภ. ได้ดําเนินการจัดหาภาพถ่ายจากข้อมูลดาวเทียม Thaichote (THEOS) และดาวเทียม
รายละเอียดสูงอื่นๆ เพื่อใช้ในการจําแนกพืชเศรษฐกิจพื้นที่เป้าหมาย โดยจัดทําฐานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตร
ในพื้ น ที่ เป้ า หมายการใช้ ป ระโยชน์ แ ผนที่ ใ นพื้ นที่ จั งหวั ดแพร่ โดยแบ่ ง เป็ น 2 ประเด็น ประกอบด้ วย แผนที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
จัดทําฐานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกลําไยและข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลําไย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลําพูนและพะเยา
จัดทําฐานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกส้มโอ จังหวัดชัยนาท จัดทําฐานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกมะม่วง จังหวัดพิษณุโลก และ
แพร่ จัดทําฐานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี จัดทําฐานข้อมูลพื้นที่
เพาะปลูกมันสําปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา จัดทําชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรจังหวัดน่าน
ฉะเชิงเทรา และลําปาง พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยได้ดําเนินการ

8
พัฒนาต้นแบบของระบบให้กับจังหวัดแพร่ เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน และชัยนาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบแปลง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศต่อการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมแก่เจ้าหน้าที่สํานักงาน
เกษตรจังหวัด/อําเภอ/ตําบล รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูก จังหวัดแพร่ นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูนและพะเยา
- อบรมการใช้ระบบ GIS เพื่อเก็บข้อมูลประกอบแปลง
- อบรมการใช้งาน GPS เพื่อเก็บข้อมูลประกอบแปลง
- นํ า เสนอโครงการและระบบของโครงการฯ แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด /อํ า เภอ
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบฯ และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ
และทําการส่งมอบแผนที่และข้ อมูลประกอบแปลง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์ เช่ น การ
วางแผนบริหารจัดการผลผลิตลําไย , การวางแผนด้านโรคระบาดของมะพร้าว, การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอําเภอ
ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ
ด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
จากข้อมูลดาวเทียม เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สทอภ. ได้ดําเนินการนําข้อมูลภาพถ่ายที่ได้
จากดาวเทียมมาจัดทําให้เป็นข้อมูลที่มีความสะดวกพร้อมใช้งานในด้านต่างๆ โดยวิเคราะห์ภาพถ่ายและดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายพร้อมสร้างฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องของการประยุกต์ใช้ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้
จํานวน 6 ฐานข้อมูล ได้แก่
- ฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ 3 ประเภทคือ ข้าว มันสําปะหลัง และข้าวโพด โดยดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
- ฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติจํานวน 3 ประเภท(สถานการณ์ภัยแล้ง, สถานการณ์ไฟป่า, สถานการณ์
น้ําท่วม)
- ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 3 ประเภท(อุณหภูมิน้ําทะเล, คลอโรฟิลล์ เอ, ข้อมูล
การแพร่กระจายตะกอน)
- ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจํานวน 3 ประเภท(ข้อมูลปะการัง, ข้อมูลทรัพยากรป่า
ชายเลน, ข้อมูลหญ้าทะเล)
- ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจํานวน 18 จังหวัด(ได้แก่ ระยอง, ระนอง, สมุทรสาคร, สตูล,
สงขลา, สุ ร าษฎร์ ธ านี , ตราด, ตรั ง , นราธิ ว าส, เพชรบุ รี , ภู เ ก็ ต , กระบี่ , กรุ ง เทพฯ,
นครศรีธรรมราช, พังงา, ปัตตานี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร)
- ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชายฝั่ง จํานวน 3 จังหวัด
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ผลการดําเนินงานส่วนใหญ่ สทอภ. ดําเนินการเผยแพร่ผลงาน
ในเว็บไซต์ จดหมายข่าว งานประชุม สัมมนา หรือส่งบทความ ผลงานวิจัย ผ่าน Journal ทั้งระดับประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นบทความที่ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับประเทศ 20 เรื่อง ระดับนานาชาติ 19 เรื่อง และมี
ผลงานวิจัย บทความวิชาการเผยแพร่ผ่าน Journal ระดับประเทศ 11 เรื่อง ระดับนานาชาติ 5 เรื่อง นอกจากนี้
ยังได้ดําเนินการพัฒนาระบบต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมในหัวข้อที่สําคัญของประเทศ จํานวน 3
เรื่อง ได้แก่
1.ระบบต้นแบบสําหรับการพยากรณ์น้ําท่วม ดําเนินการจัดทําแล้วเสร็จ และเปิดให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมทดลองใช้งานระบบ ได้แก่ สมาคมประกันวินาศภัย และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ได้รับผลสรุปจาก
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การทดลองใช้ระบบให้เพิ่มความละเอียดของระดับข้อมูลการคาดการณ์ เพิ่มความถูกต้องความแม่นยําในการ
ติดตามและคาดการณ์พื้นที่น้ําท่วมบริเวณตัวเมือง ความสะดวกในการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต
2. ระบบต้นแบบสําหรับการคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ดําเนินการแล้วเสร็จ เปิดให้สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรและกรมการข้าว สถาบันการศึกษา โดยได้ความเห็นต้องการให้ปรับปรุงความครอบคลุมพื้นที่
ของระบบ พร้อมเพิ่มค่าการปรับค่าของระบบ และปรับปรุงภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาให้มีความคล่องตัว
ขึ้นจาก Perl เป็น Python
3. ระบบต้นแบบสําหรับการติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง พัฒนาแล้วเสร็จ เปิดให้มีการทดสอบระบบ
ในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาโดยประกอบด้วย บุคลากรจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และเปิดการใช้งานจริงเมื่อเดือน
กรกฎาคม ที่ผ่านมา
เพื่อให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง สทอภ. ได้สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทั้ งในและต่างประเทศ โดย สทอภ. ได้ส ร้ างเครือข่ายความร่ วมมื อทางวิชาการกับ
หน่วยงานภาครั ฐ สถาบันการศึ กษา และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้ดําเนินกิจกรรมร่วมกันในการวิจัย
พัฒนา 9 งานวิจัยคือ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพเชิงพื้นที่ในการส่งเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาลําไยและลิ้นจี่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน, โครงการการติดตามการขยายพื้นที่
เพาะปลูกยางพาราบริเวณจังหวัดมุกดาหารด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS, การประยุกต์ใช้ GIS ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการมองเห็นกรณีศึกษาทุ่งกังหันลมบริเวณเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา, การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ภูมิ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น, โครงการจัดทําต้นแบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น : ทรัพยากรด้านระบบโลจิ
สติกส์การขนส่งน้ํานมดิบ ในจังหวัดสระแก้ว, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่นากุ้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และกิจกรรมถ่ายทอดคือ กิจกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่กระบวนการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา สําหรับครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, GISTDA DAY, การถ่ายทอด
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
สําหรับความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ สทอภ. ได้ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาโท ณ ประเทศ
ฝรั่งเศสจํานวน 2 ทุน โดยนักศึกษาได้รับทุนศึกษาสาขาวิศวกรรมอวกาศ และได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โครงการวิจัยเรื่อง Urban Mapping from Satellite Data ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่าง GISTDA และ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่นเพื่อศึกษาเทคโนโลยีเรดาร์ในการทําแผนที่พร้อม จัดการฝึกอบรมหัวข้อ
Application Development of THEOS and other imagery: Urban mapping using SAR and RPC โดย
ได้รับความร่วมมือจาก LIESMARS แต่ดําเนินการในขั้นตอนของการฝึกอบรมไม่แล้วเสร็จ, โครงการวิจัยเรื่อง
Land Suitability in Growing for Certain Crops ร่วมกับ IRSA(Institute of Remote Sensing
Applications) เพื่อค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดลพบุรี, โครงการวิจัยเรื่อง ALOS –
THEOS Applications and Verification, โครงการความร่วมมือระหว่าง สทอภ. และ NGA ได้มีการต่ออายุ
ความร่วมมือเพื่อต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทําแบบจําลองเรื่องน้ําท่วม และริเริ่มดําเนินการ
บรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม และในส่วนของโครงการ 7 Southeast Asia Studies
(7SEAS) in Thailand มีอุปสรรคในการดําเนินงานเนื่องจากมหาอุทกภัยปลายปี 2554 ทําให้ตะกอนปากอ่าวไทย
เกิดการฟุ้งกระจายจากการเร่งระบายน้ําจากพื้นที่ชั้นใจของกรุงเทพฯ ทําให้ผลให้การวิจัยล่าช้าออกไป, โครงการ
สัมมนาเรื่อง Utilization of Geo-informations and Space Technology for Disaster Management
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ร่วมกั บมหาวิท ยาลัยโตเกี ยว, โครงการจัดทําฐานข้อมูล GIS
Environment Commission)

ในประเทศภู ฏาน ร่วมกับ NEC(National

ด้านการกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับระบบสํารวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ สทอภ.
ได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐาน และนําไปสู่การประกาศมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศของประเทศ จํานวน 7 เรื่อง
โดย ประธานคณะกรรมการภู มิ ส ารสนเทศ รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ยุ ท ธศั ก ดิ์ ศศิ ป ระภา) ลงวั น ที่ 15
พฤษภาคม 2555 ได้แก่
1. กภช. 19105: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การได้มาตรฐานและการทดสอบ (Geographic
Information – Conformance and testing)
2. กภช. 19113: 2555 มาตรฐานภู มิ ส ารสนเทศ หลั ก การคุ ณ ภาพข้ อ มู ล (Geographic
Information – Quality Principles)
3. กภช. 19114: 2555 มาตรฐานภู มิ ส ารสนเทศ การประเมิ น คุ ณ ภาพข้ อ มู ล (Geographic
Information – Quality Evaluation Procedures)
4. กภช. 19121: 2555 มาตรฐานภู มิ ส ารสนเทศ ข้ อ มู ล ภาพและข้ อ มู ล กริ ด (Geographic
Information – Imagery and Gridded data)
5. กภช. 19122: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อกําหนดคุณสมบัติและการรับรองคุณสมบัติของ
บุคลากรด้านภูมิสารสนเทศ (Geographic Information/Geomatics - Qualification and certification of
personnel)
6. กภช. 19126: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ แนวคิดเกี่ยวกับพจนานุกรมข้อมูลฟีเจอร์และการ
ลงทะเบียน (Geographic Information – Profile-FACC Data Dictionary)
7. กภช. 19128: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของเครื่องแม่ข่ายให้บริการแผน
ที่ทางอินเทอร์เน็ต (Geographic Information – Web Map Server Interface)
ประกาศมาตรฐานส่งเสริมภูมิสารสนเทศของประเทศ จํานวน 7 เรื่อง (ครั้งที่ 2) โดย ประธาน
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้แก่
1. กภช. 19131 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูล
2. กภช. 19133 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ การบริการเชิงตําแหน่งการติดตาม และนําหน
3. กภช. 19136 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
4. กภช. 19138 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล
5. กภช. 19139 : 2555 มาตรฐานภู มิ ส ารสนเทศ คํ า อธิ บ ายข้ อ มู ล XML
schema
Implementation
6. กภช. 19144-1: 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ระบบการจําแนก ส่วนที่ 1 โครงสร้างระบบการ
จําแนก
7. กภช. 19144-2 : 2555 มาตรฐานภูมิสารสนเทศ ระบบการจําแนก – ส่วนที่ 2 ระบบการจําแนก
สิ่งปกคลุมดิน (LCCS)
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
สทอภ. ได้มอบหมาย บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น ในการดําเนินการการสํารวจความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้รับบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ ผลการสํารวจปรากฎว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการข้อมูลดาวเทียมของ สทอภ. ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 92.20
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โดยมีรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจเมื่อพิจารณาด้านต่างๆโดยมีคะแนนเต็ม 5.0000 ดังนี้
- ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการ มีความพึงพอใจคะแนน 4.3883
- ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ มีความพึงพอใจคะแนน 4.3317
- ด้านกระบวนการให้บริการ มีความพึงพอใจคะแนน 4.3268
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจคะแนน 4.2780
- ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจคะแนน 4.2479
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9215
3.3.1 สทอภ. เบิกจ่ายตามแผนการใช้เงินขององค์การมหาชนได้คิดเป็นร้อยละ 91.40 คือ
สามารถเบิกจ่ายได้จํานวน 366,643,964.87 บาทจากจํานวนเงินในแผนการใช้เงิน 401,128,200 บาท โดยเป็น
งบประมาณได้รับ 342,700,200 บาท และเป็นเงินรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 58,428,000 บาท และเมื่อ
พิจารณาสัดส่วนรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ GISTDA สามารถหารายได้ 106,203,506.96 บาท
เปรียบเทียบกับงบประมาณได้รับคิดเป็นร้อยละ 30.99
3.3.2 สําหรับผลการดําเนินงานในการผลิตข้อมูลให้เสร็จตามกําหนดเวลา ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 สทอภ. ได้รับความสนใจในข้อมูลบริการจากประชาชน เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย จึงเป็นเหตุให้มี
จํานวนขอข้อมูลเป็นจํานวนมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สทอภ. ได้รับคําขอรับข้อมูลที่ต้องผลิตจํานวน
ทั้งสิ้น 23,467 เรื่อง และสามารถผลิตข้อมูลได้ภายในกําหนดระยะเวลาจํานวน 23,449 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 99.59
3.4 มิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 25) ค่าคะแนนที่ได้
5.0000
3.4.1 การพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ (น้ําหนักร้อยละ 20)
ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000
การประเมินระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญอย่างมากของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่าองค์การสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการวางรากฐานให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
มิใช่เพื่อการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้น
การประเมินในที่นี้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับ
ดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลย่อย ได้ดังนี้
ประเด็นการประเมินผล
1

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่หรือทบทวนแผน
1.1
ยุทธศาสตร์เดิม
1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สําคัญ
1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

80
20

5.0000

15
10

5.0000
5.0000
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ประเด็นการประเมินผล
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

การกํากับให้มกี ารประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสําคัญทั้งการเงินและไม่ใช่
การเงิน ในรายงานประจําปี หรือ website
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
การส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

10

5.0000

10

5.0000

15

5.0000

20
10
10

5.0000
5.0000

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ขององค์การ
มหาชน โดยพิจารณาความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์กับวัตถุประสงค์จัดตั้งขององค์การมหาชน โดยพิจาราณา
ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจ วัตถุประสงค์/นโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายโดยให้ความเห็นในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 การประชุมครั้งที่ 8/2554
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- ในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ องค์การมหาชน ได้
จัดทําแผนงานประจําปีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ เช่น เรื่อง การตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารสารสนเทศ และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารได้ครบทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม ดูแลผลการดําเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน อย่างสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ตลอดจน
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริหารมีการกํากับให้มีการ
ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
- คณะกรรมการบริหารให้ความสําคัญแก่การเข้าประชุม โดยมีจํานวนคณะกรรมการ
เข้าร่วมเกินร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมด จํานวน 11 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้งคิดเป็นร้อย
ละ 92
- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนทั้งใน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน(ด้านภารกิจหลัก)อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปีงบประมาณ โดยมีการ
เปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่
สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคนการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแก้ไข
- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยงบการเงิน โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบ
กํ า ไรขาดทุ น งบกระแสเงิ น สด และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น และในรายงานประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2554และเว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีการเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อายุ วุฒิ
การศึ ก ษา ประวั ติ ก ารทํ า งาน และตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ ใ นปั จ จุ บั น พร้ อ มทั้ ง โครงสร้ า งของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ ได้ครบทุกคณะ และมีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ขององค์การมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สทอภ. ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่
ประชุมอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน โดยคณะกรรมการได้ทําการประเมินตนเอง และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการถูกนําเสนอต่อที่
ประชุมยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา
สทอภ. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ ตัวอย่างกิจ กรรม
ได้แ ก่ การเข้า รับ การอบรมในการกํา กับ ดูแ ลกิจ การ โดย พลตํา รวจโท ทวีศัก ดิ์ ตู้จิน ดา และ ดร.บัณ ฑูร
เศรษฐศิโ รตม์ ได้เ ข้า รับ การอบรมหลัก สูต ร Audit Committee and Continuing Development
Program ระหว่างวันที่ 23,30 กรกฎาคม 2555 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การเข้าร่วมสัมมนาด้านวิชาการต่างๆของ สทอภ. ได้แก่
- การสัมมนา “การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554
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- การเสวนาหัวข้อ “อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ : มิติใหม่เพื่อ SME ไทย” ใน
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 9
เมืองทองธานี
- การเปิดตัวระบบบริการสืบค้นและแลกเปลี่ยนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ
(NSDI Portal/Clearinghouse Grand Opening) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
- สัมมนามอบนโยบายการดําเนินงานจากคณะกรรมการบริหาร สทอภ. เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานหน้าห้อง Imagineering Center ชั้น 6 สทอภ.
- งานเปิดตัวโฆษณาชิ้นแรกของ สทอภ. ชุด “GISTDA กับความภาคภูมิใจของผม” เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
- ปาฐกถาพิเศษ “เรื่อง ความจริงประเทศไทย....(ที่คุณอาจไม่รู้)” (Thailand Truth
Untold) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Driving SKP Grand Strategy to Action” ณ โรงแรม
ทีเค. พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555
- การสัมมนา GISTDA Resources and Capability Relevant to TOR. FloodDrought in Thailand เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
- การสัมมนา “การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2555
3.4.2 ด้านการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สทอภ. ได้จัดทําหัวข้อความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศ ด้านภูมิสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ และ upload หัวข้อความรู้ดังกล่าวขึ้นสู่ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ หรือสวนแห่งความรู้ รวมทั้งสิ้น 47 เรื่อง
3.4.3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชน สทอภ. ได้ดําเนินการพัฒนากรอบ
สมรรถนะ โดยจัดทําสมรรถนะโดยศึกษาวิเคราะห์บทบาทภารกิจและข้อมูลปัจจุบัน จัดทําเป็นสมรรถนะหลัก
องค์กร สมรรถนะในการบริหารจัดการ และสมรรถนะในสายงาน ได้ครบถ้วน พร้อมจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ
ขององค์กร พร้อมประเมิน Competency Gap ของบุคคล จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลได้ครบถ้วน

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1. มี รู ป แบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ระบบ ทั้ ง ในส่ ว นของผลการดํ า เนิ น งานตั ว ชี้ วั ด และ
หลักฐานประกอบ รวมไปถึงผลการดําเนินงานอื่น ๆ ที่เป็นงานตามภารกิจขององค์ กร การจัดเตรียมข้อมู ล
ประกอบตัวชี้วัดขององค์การมหาชนมีความเป็นระเบียบ สืบค้นได้ง่ายและมีความสมบูรณ์ต่อการซักถามในแต่ละ
ประเด็นตัวชี้วัด
2. สามารถดําเนินการด้านงานวิจัยได้สําเร็จเกินค่าเป้าหมาย ภายใต้ทรัพยากรบุคคลที่จํากัด
3. ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการให้บริการข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ ดังเห็นได้จากโครงการ
ผลักดันให้จังหวัดนําข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ในงานด้านยุทธศาสตร์ สามารถประยุกต์รูปแบบข้อมูลที่จังหวัด
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รวบรวมให้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์เกินความคาดหมายของจังหวัด และยังให้คําแนะนําถึงแนวทางการ
จัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์จังหวัด เช่น การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศการ
อพยพประชาชนในกรณีเกิดเหตุวิกฤตทางธรรมชาติ เป็นต้น
4. จากสถานการณ์อุทกภัยใหญ่ในปีที่ผ่านมา สทอภ. เป็นหน่วยงานหลักในการแสดงแผนที่
แสดงการเดินทางของมวลน้ําจากการรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และนักวิชาการ สทอภ. สามารถนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ที่มีความแม่นยํา
5. ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ งคณะกรรมการบริหารของ สทอภ. ให้ความร่วมมือ สนับ สนุน
ติดตาม รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และให้ความสําคัญในการ
ทําความเข้าใจกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนงานสําคัญและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน มีการวางแผนการดําเนินงาน และทบทวนความเพียงพอของระบบงานสําคัญอย่างเป็นระบบ
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณ รวมทั้งได้ติดตามผลการดําเนินงานของระบบงานสําคัญใน
การประชุมอย่างสม่ําเสมอทุกไตรมาส

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1. ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ให้ ก ารบู ร ณาการข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศลงสู่ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หากพิจารณาผลการดําเนินงานในปีงบประมาณนี้ แม้ผลการดําเนินงานจะเป็นไปตาม
เป้าหมายในด้านผลผลิต แต่ในเชิงคุณภาพนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จังหวัด
นําไปใช้นั้น เป็นเพียงการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบพื้นฐานเท่านั้น การบูรณาการยังมิได้นําประโยชน์ที่แท้จริง
ของข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. ควรพิจารณาจัดทําแผนแม่บทงานวิจัยในอนาคต 3-5 ปี เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัย ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง สทอภ. ในด้านการพัฒนางานวิจัย โดยกําหนดขอบเขตงานวิจัย และทิศทางการพัฒนา
บุคลากรให้มีความชัดเจน
3. การเผยแพร่บทความทางวิชาการผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์การมหาชนควรมีความหลากหลาย
และมีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
4. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ควรจะรวมถึงผลงานวิจัยเชิง
นโยบาย (Policy Research) เอกสารลักษณะ White Paper ตําราเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากการจํากัดเฉพาะแต่บทความทางวิชาการ (สําหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
วารสาร) อาจไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมและผลงานทั้งหมดขององค์การมหาชน
5. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานควรให้ความสําคัญเพิ่มเติมในบทบาทของ สทอภ. ที่เกี่ยวข้องกับ
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5.1 การจัดทําภาพถ่ายและผลการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนเตรียมพร้อมในการป้องกันภัย
พิบัติทางธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดย สทอภ. สามารถ
ติดตาม และประเมินผลจากระดับความพึงพอใจในผลการวิเคราะห์ต่อไปได้
5.2 การประสานงานและดําเนินการเพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐยอมรับและนําภาพถ่าย
จาก สทอภ. มาประยุกต์ใช้งานต่อไป เช่น กรมที่ดิน โดย สทอภ. สามารถติดตามและประเมินผลจากจํานวน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่นําภาพถ่ายทางอากาศของ สทอภ. มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน เป็นต้น
5.3 การทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการนําภาพถ่ายมาสนับสนุนการท่องเที่ยว การขนส่ง การเกษตร การบริการ
ทางสังคม เช่น การรักษาพยาบาล การวางแผนก่อสร้าง การบริหารสินทรัพย์ขององค์กร เป็นต้น เช่น การรถไฟ
แห่งประเทศไทย โดย สทอภ. สามารถติดตามและประเมินผลจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งในด้าน
เวลา รูปแบบการบริการจาก สทอภ. โดยผู้รับบริการสามารถเป็นทั้งหน่วยงาน องค์กร หรือประชาชนทั่วไป
…………………………………..

