รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลทั่วไป
เนื่องจากการดําเนินกิจการของรัฐทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจะต้องกระทํา
โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง รวมทั้งจะต้องมีการลงทุนในการพัฒนาและต้องการ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ประกอบกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น จะต้องกระทําด้วยความ
ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประสานงานกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้มีการพัฒนาการบริหารและการจัดการที่มีความเป็นอิสระคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
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)" โดยรวมกองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และฝ่ายประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
บริการวิชาการต่างๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการประยุกต์ใช้ในภารกิจต่างๆ 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
1.3 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.4 ผู้อํานวยการ : นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (6 ตุลาคม 255-30 กันยายน 2554) รักษาการ
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
คณะกรรมการ

ตําแหน่ง

1. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์

ประธาน

2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

3. ผอ.สํานักงบประมาณ
4. เจ้ากรมแผนทีท่ หาร
5. นายสุพัทธ์ พู่ผกา
6. นายนิพันธ์ จิตะสมบัติ
7. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
8. พลตํารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์

กรรมการ

10. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

11. ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ
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1.6

โครงสร้างและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 255-30 กันยายน 2554)

อัตรากําลัง รวม 290 คน (ผู้อํานวยการ 1 คน รองผู้อํานวยการ 4 คน เจ้าหน้าที่ 285 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) การพัฒนาศักยภาพและเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีอวกาศ
2) การพัฒนาศักยภาพและเสริมสมรรถนะด้านภูมิสารสนเทศ
3) การพัฒนาการให้บริการแก่ภาครัฐ และเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) เร่งรัดการพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ
5) การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
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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. 2554 ในภาพรวม ได้คะแนน 4.7008
โดยผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การได้คะแนนมากสุดคือ 5.0000
รองลงมาคือมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 4.9419 และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
ได้คะแนน 4.8000 สําหรับมิติที่ได้คะแนนรวมต่ํากว่าเป้าหมายมากได้แก่ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ได้คะแนน 2.6000 เนื่องจากมีผลการดําเนินงานเรื่องอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายใน
ภาพรวมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติงาน

52%

4.9419

มิติที่ 1

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ

10%

4.8000

มิติที่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน

10%

2.6000

มิติที่ 4

การกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์การ

25%

5.0000

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000

97%

*

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวมทุก
มิติ

4.7008

* ยกเลิกตัวชี้วัดตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ ตัวชี้วัดที่ 1.11 จํานวนมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศที่มีการประกาศใช้เป็นมาตรฐานของ
ประเทศผ่าน สมอ. ทําให้น้ําหนักรวม ไม่เต็มร้อยละ 100

หมายเหตุ : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น best
practice ในมิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และมิติที่ 4 ตัวชี้วัด ระดับการพัฒนา
ด้ า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ทั้ ง ในภาพรวม และในด้ า นการติ ด ตามและทบทวนความเพี ย งพอของ
ระบบงานที่สําคัญ และด้านการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 จํานวนที่เพิ่มขึ้นของการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิ
สารสนเทศ (รายการ)
1.2 จํานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร
1.3 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ใน proceedings จากการ
1.3.1 ระดับประเทศ
1.3.2 ระดับนานาชาติ
1.4 ระดับความสําเร็จของการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความ
1.4.1 จํานวนผลงานวิจัย บทความทางวิชาการที่
เผยแพร่ผ่าน Journal ระดับประเทศ
1.4.2 ระดับความสําเร็จของการเผย แพร่ผลงานวิจัย
บทความทางวิชาการผ่าน Journal ระดับนานาชาติ
1.5 จํานวนระวางแผนที่มาตราส่วน 1:25,000 ที่มีการผลิต
ให้บริการ
1.6 จํานวนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นที่มีการบูรณาการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด
1.7 จํานวนกิจกรรมตามแผนงานความร่วมมือ
ภายในประเทศที่มีผลสําเร็จตามเป้าหมาย
1.8 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
ความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
1.9 จํานวนชั้นฐานข้อมูลและการประยุกต์ ใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศด้านทะเลและชายฝั่ง
1.10 ร้อยละความสําเร็จของการแปลตีความพื้นที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร โดยใช้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
1.11 จํานวนมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศที่มีการประกาศใช้
เป็นมาตรฐานกลางของประเทศผ่าน สมอ.
1.12 ร้อยละความสําเร็จในการตอบสนองต่อการร้องขอเพื่อ
ติดตามภัยพิบัติและภาวะวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ
ดําเนินงาน

52

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ําหนัก

4.9419

รายการ

10

7,100

7,300

7,500

7,700

7,900

12,979.00

5.0000

0.5155

บันทึก

10

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.5155

บทความ

1

12

13

14

15

16

16.00

5.0000

0.0515

บทความ

2

14

15

16

17

18

18.00

5.0000

0.1031

บทความ

2

5

6

7

8

9

9.00

5.0000

0.1031

ระดับ

2

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.1031

ระวาง

5

100 110 120 130 140

150.00

5.0000

0.2577

จังหวัด

3

11

12

13

14

15

17.00

5.0000

0.1546

กิจกรรม

3

3

4

5

6

7

7.00

5.0000

0.1546

ร้อยละ

3

60

70

80

90 100

96.67

4.6667

0.1443

ฐานข้อมูล

3

4

-

5

-

6.00

5.0000

0.1546

ร้อยละ

3

40

50

60

80 100

100.00

5.0000

0.1546
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อ.ก.พ.ร. อนุมติยกเลิกตัวชี้วัด

มาตรฐาน
ร้อยละ

5

75

80

85

90

95

92.98

4.5960

0.2369

6

น้ําหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
5

ผลการ

ค่าคะแนน

คะแนน

ดําเนินงาน

ที่ได้

ถ่วงน้ําหนัก

10

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อมูลดาวเทียมภู มิสารสนเทศ

ร้อยละ
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มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
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3.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ในภาพรวมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.2 ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย
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4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์การ
4.2 ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล (เจ้าหน้าที่ระดับปฏิ บัติการ)

0.4948

5.0000

ระดับ

20

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

1.0309

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2577

น้ําหนักรวม

97 *

ค่าคะแนนที่ได้

4.7008

หมายเหตุ : * ยกเลิกตัวชี้วัดตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ ตัวชี้วัดที่ 1.11 จํานวนมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศที่มีการประกาศใช้เป็น
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2.2 ตารางเปรี ย บเที ย บผลการประเมิน รายปีข องสํา นัก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อวกาศและ
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มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

4.4706
4.4835
3.8091
4.0338
4.8250
4.5168
4.9419

4.7760
4.8091
4.2960
4.3350
4.3619
3.8800
4.8000

5.0000
5.0000
5.0000
3.6000
4.5000
1.0000
2.6000

3.7325
3.8201
4.8182
4.5521
4.6517
4.3227
5.0000

4.4697
4.4676
4.2030
4.1831
4.6973
4.2116
4.7008

5
2548
4

2549

3

2550
2551

2

2552

1

2553
2554

0
มิ ติ ที่

1

มิ ติ ที่

2

มิ ติ ที่

3

มิ ติ ที่

4

รวม

7

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3.1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 52) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9419
ด้ า นการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากภาพถ่ า ยดาวเที ย ม และเป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สทอภ. ได้พัฒนาสถานีรับ
สัญญาณดาวเทียมให้มีศักยภาพรับสัญญาณได้จากดาวเทียมหลายดวง รวมทั้งจัดทําศูนย์ข้อมูลดาวเทียมเพื่อให้
เป็นคลังข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว ขณะเดียวกัน สทอภ. ได้ดําเนินโครงการพัฒนาดาวเทียม
Remote Sensing ของประเทศไทย (ดาวเทียม THEOS) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส โดยได้ร่วมสร้าง
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศ ได้แก่ ดาวเทียม THEOS ซึ่งถูกส่งขึ้นวงโคจรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2551 และเริ่มนําข้อมูลมาให้บริการตั้งแต่ มิถุนายน 2552 เป็นต้นมา ปัจจุบัน สทอภ. รับสัญญาณข้อมูลจาก
ดาวเทียมทั้งหมด 7 ดวง และมีข้อมูลจากดาวเทียมดวงต่างๆ อยู่ในคลังข้อมูลรวม 25 ดวง โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 สทอภ. ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศในการรับสัญญาณดาวเทียม
THEOS จํานวน 5 องค์กรได้แก่ EDP Media ประเทศอินเดีย, Global Geo ประเทศบราซิล, MEA INTUIS SARL
ประเทศฝรั่งเศส, LUNCTUS ประเทศแคนาดาและ Credent Technology ประเทศเวียดนาม
สทอภ. ได้มีการผลิตแผนที่ฐานมาตราส่วน 1:25,000 ให้บริการแก่หน่วยงานราชการและ
องค์กรภาคเอกชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สทอภ. ได้ผลิตแผนที่จํานวน 150 ระวาง โดยการรวบรวม
ข้อมูลมาตรฐานโครงสร้างแผนที่ฐานจากหลายๆหน่วยงาน เช่น USGS, RTSD, PASCO, NRSA India เพื่อสรุปเป็น
กรอบโครงสร้างที่ 1:25,000 และจัดทําชั้นข้อมูลในพื้นที่ศึกษา จังหวัดน่าน ราชบุรี เพชรบุรี ชุมพร สระบุรี
นครสวรรค์ และชลบุ รี นอกจากนี้ ใ นการนํ า แผนที่ แ ละข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศจาก สทอภ. ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ปรากฏจังหวัดที่นําข้อมูลภูมิสารสนเทศไปบูรณาการกับยุทธศาสตร์จังหวัดได้เป็น
ผลสําเร็จจํานวน 17 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ หนองคาย ประจวบคีรีขันธ์ แพร่ อยุธยา ชัยนาท นครปฐม ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี ยโสธร ลําปาง สมุทรสาคร ชุมพร ภูเก็ต ตราด สุพรรณบุรี และน่าน
ด้านการให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่
เกี่ยวข้อง การให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง การ
บริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ : รวมประมาณ 12,979 รายการ และผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าอื่นๆ โดยเป็นการ
ให้บริการข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลจากดาวเทียมดวงต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม
(image map) และผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าอื่นๆ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาขาต่างๆ ได้แก่ ด้านการทําแผนที่
การเกษตร การชลประทาน ป่าไม้ ความมั่นคง ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรณี การประมง สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
เป็นต้น โดยให้บริการทั้งที่คิดมูลค่าและไม่คิดมูลค่า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนําไปใช้ประโยชน์เพื่อดําเนินกิจกรรม/
โครงการของหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 3,200 เรื่อง
ด้ า นการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย พั ฒ นา ผลการดํ า เนิ น งานส่ ว นใหญ่ สทอภ. ดํ า เนิ น การ
เผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ จดหมายข่าว งานประชุม สัมมนา หรือส่งบทความ ผลงานวิจัย ผ่าน Journal ทั้ง
ระดับประเทศและต่างประเทศ เป็นบทความที่ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับประเทศ 16 เรื่อง ระดับนานาชาติ 18
เรื่อง และมีผลงานวิจัย บทความวิชาการเผยแพร่ผ่าน Journal ระดับประเทศ 9 เรื่อง ระดับนานาชาติ 3 เรื่อง
ทั้งนี้ มีผลการดําเนินงานหลายเรื่องได้นําไปใช้ประโยชน์ เช่น โครงการตรวจสอบสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่จะกําหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จํานวน 79 ป่า โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
และประเมินพื้นที่ปลูกข้าว ปีเพาะปลูก 2552/53 รอบที่ 2 โครงการการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการประเมิน

8
ความเสียหายจากอุทกภัย เป็นต้น ในด้านการบริหารจัดการจังหวัดและท้องถิ่น สทอภ. ได้ดําเนินการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดและท้องถิ่นได้นําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนา
บูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดแล้วประมาณ 41 จังหวัด
เพื่ อ ให้ มี การพั ฒนาด้านเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศอย่ างต่อเนื่อง สทอภ. ได้ส ร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดย สทอภ. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ สนับสนุน และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ดังกล่าว พัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาชาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้เปิดเรียนในหลักสูตรดังกล่าว
แล้วตั้งแต่ปี 2552 รวมทั้งมีความร่วมมือต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด เช่น
กรมแผนที่ทหาร กรมที่ดิน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พั ฒ นาการศึ ก ษา กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กรมชลประทาน สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น สําหรับเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ สทอภ. ดําเนินความร่วมมือทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ได้แก่ ความร่วมมือทวิภาคีกับ ลาว เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
เป็นต้น ความร่วมมือพหุภาคี ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก COPUOS, CSSTEAP, IAF, AARS, SCOSA เป็นต้น
โดยโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานภายใต้ความร่วมมือ เช่น โครงการวิจัย “Geo-informatics Technology for
Land Suitability in Growing Certain Crops” โครงการ “Rubber Yield Prediction by Using Remote
Sensing and Geographic Information Systems Technique in Southeast Asia Region” โครงการ Geoinformatics Database and WMS for Flooding, Landslides, Forest Fire Monitoring และโครงการ
Urban Mapping from Satellite Data เป็นต้น
3.2 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 4.9000
สทอภ. ได้มอบหมาย บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น ในการดําเนินการการสํารวจความพึงพอใจและ
ความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลดาวเทียม ผลการสํารวจปรากฏว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูลดาวเทียมของ สทอภ. ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 89.00 โดยเมื่อพิจารณาผลประเมิน
ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการให้บริการ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจตั้งแต่มากไปน้อยเทียบเป็นระดับ 1-5
พบว่าผู้รับบริการประเมินผล ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการระดับ 4.22 ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการระดับ
4.09 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ 4.08 ด้านกระบวนการให้บริการระดับ 4.05 ด้านสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกระดับ 3.89 ด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการระดับ 3.72
3.3 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักร้อยละ 10) ค่าคะแนนที่ได้ 2.6000
3.3.1 สทอภ. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม จํานวน 284.550 ล้านบาท จากเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ สทอภ. ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งหมด 324.2007 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 87.77 ถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ (เป้าหมายที่กําหนดคือ ร้อยละ 93) เนื่องจากการเบิก
จ่ายเงินโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น จํานวน 39.650 ล้านบาทไม่แล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ
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3.3.2 สําหรับผลการดําเนินงานในเรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเป้าหมาย สทอภ. มีผลการ
ดําเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่กําหนด กล่าวคือ มีต้นทุนต่อหน่วยลดลงร้อยละ 11.65 (เป้าหมายที่กําหนดไว้คือ
ต้องการลดต้นทุนต่อหน่วยลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3)

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
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2

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

น้ําหนัก

ผลการประเมิน

(แปลงเป็น 100) (คะแนนเต็ม = 5)

80
20

5.0000

15
10

5.0000
5.0000

10

5.0000

10

5.0000

15

5.0000

20
10
10

5.0000
5.0000
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ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ = 5.0000 คะแนน

1.1 การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ หรือ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เดิม
5
1.2 การติดตามและทบทวนความเพียงพอของ
2.2 การส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
4
คณะกรรมการ
ระบบงานทีส่ ําคัญ
3
2
1
0

2.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1.6 การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศสําคัญทัง้
การเงินและไม่ใช่การเงินในรายงานประจําปี หรือ
เว็บไซต์

1.3 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานทั้งการเงิน
และไม่ใช่การเงิน

1.4 การกํากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหาร
ระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับสูงสุด 2 ระดับ)

1.5 การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ใหม่ขององค์การ
มหาชน โดยพิจารณาความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์กับวัตถุประสงค์จัดตั้งขององค์การมหาชน โดยพิจาราณา
ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจ วัตถุประสงค์/นโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายโดยให้ความเห็นในวันที่ 7 สิงหาคม 2553
- ในการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ องค์การมหาชน ได้
จัดทําแผนงานประจําปีเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ เช่น เรื่อง การตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารสารสนเทศ และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารได้ครบทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม ดูแลผลการดําเนินงาน ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน อย่างสม่ําเสมอรายไตรมาส และมอบข้อวินิจฉัยในที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ตลอดจน
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมีการกํากับให้มีการประเมิน
ผลงานผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับขององค์กร
- คณะกรรมการบริหารให้ความสําคัญแก่การเข้าประชุม โดยมีจํานวนคณะกรรมการ
เข้าร่วมเกินร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งหมด จํานวน 12 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 100
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- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญต่อองค์การมหาชนทั้งใน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน (ด้านภารกิจหลัก) อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ในรายงานประจําปีงบประมาณ โดยมีการ
เปิดเผยคําอธิบายและการวิเคราะห์ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่
สําคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคนการดําเนินงาน ตลอดจนระบุแนวทางแก้ไข
- องค์การมหาชนมีการเปิดเผยงบการเงิน โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ งบดุล งบ
กําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
และเว็บไซต์ขององค์การมหาชน มีการเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา
ประวัติการทํางาน และตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ได้
ครบทุกคณะ และมีการเปิดเผยพันธกิจ แผนการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ขององค์การมหาชน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 GISTDA ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน คณะกรรมการได้ทําการประเมินตนเอง และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการถูกนําเสนอต่อที่
ประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา
องค์การมหาชน จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ ตัวอย่าง
กิจกรรม ได้แ ก่ การบรรยายสรุปภารกิจของ GISTDA ให้คณะกรรมการใหม่ใ นวันที่ 16 มิถุนายน 2554
การจัดกิจ กรรมสัมมนาเรื่อง “GISTDA54 Advancing Upwards”เมื่อวันที่ 8 ตุล าคม 2553 การเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนีและสวีเดน เป็นต้น
3.4.2 ด้า นการถ่า ยทอดกลยุท ธ์ร ะดับ องค์ก รสู่ร ะดับ บุค คล ในปีง บประมาณ พ.ศ.2554
สทอภ. ได้ดํา เนิน การจัด จ้า ง มูล นิธิเ พื่อ สถาบัน รับ รองมาตรฐานไอเอสโอ เป็น ที ่ป รึก ษาในการดํา เนิน
โครงการถ่ายทอดกลยุท ธ์ระดับองค์กรสู่ระดับบุค คล(เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ) และเผยแพร่ตัวชี้วัดระดับ
บุค คลแก่ห น่ว ยงานภายใน สทอภ. เพื่อ ทดลองใช้ นอกจากนี้ยัง ได้จัด ทํา แบบติด ตามผลการดํา เนิน การ
ตัว ชี้วัด แนบให้เ จ้า หน้า ที่แ ต่ล ะบุค คลได้ส่ง ผลคะแนนของตนเองเข้า สู่ร ะบบการประเมิน ผลในส่ว นกลางได้
เป็นที่สําเร็จ

4. จุดเด่น / พัฒนาการที่ดีขององค์การมหาชน
1) การจัดเตรียมข้อมูลประกอบตัวชี้วัดขององค์การมหาชนมีความเป็นระเบียบ สืบค้นได้ง่าย
และมีความสมบูรณ์ต่อการซักถามในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด
2) องค์การมหาชนสามารถดําเนินการด้านงานวิจัยได้สําเร็จเกินค่าเป้าหมาย ภายใต้ทรัพยากร
บุคคลที่จํากัด
3) องค์การมหาชนได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการให้บริการข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ ดังเห็นได้
จาก โครงการผลักดันให้จังหวัดนําข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ในงานด้านยุทธศาสตร์ องค์การมหาชนสามารถ
ประยุกต์รูปแบบข้อมูลที่ทางจังหวัดรวบรวมให้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์เกินความคาดหมายของจังหวัด
และยังให้คําแนะนําถึงแนวทางการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์จังหวัดอีกด้วย เช่น
การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศการอพยพประชาชนในกรณีเกิดเหตุวิกฤตทางธรรมชาติ เป็นต้น
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4) สทอภ. ได้นําภาพข้อมูลจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่น้ําท่วม จัดทําผลวิเคราะห์จัดทําแผนที่
แสดงพื้นที่ถูกน้ําท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์อุทกภัยใหญ่ในปีที่ผ่านมา สทอภ. เป็นหน่วยงานหลัก
หน่วยงานหนึ่งที่นําเสนอผลวิเคราะห์ และแผนที่แสดงการเดินทางของมวลน้ําซึ่งมีความแม่นยําจากการรวบรวม
ข้อมูลผ่านดาวเทียม และการวิเคราะห์ของนักวิชาการใน สทอภ.
5) ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการบริหารของ สทอภ. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน
ติดตาม รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และให้ความสําคัญในการ
ทําความเข้าใจกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6) สทอภ. ได้พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการได้ดี โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนงานสําคัญ
และติดตามผลการดําเนินงานตามแผน มีการวางแผนการดําเนินงาน และทบทวนความเพียงพอของระบบงาน
สําคัญอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณ รวมทั้งได้ติดตามผลการดําเนินงาน
ของระบบงานสําคัญในการประชุมอย่างสม่ําเสมอทุกไตรมาส
7) รูปแบบการนําเสนอรายงานการประเมินตนเองของ สทอภ. สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
องค์การมหาชนแห่งอื่นได้ เนื่องจากมีความละเอียด ชัดเจน ง่ายแก่การทําความเข้าใจ

5. ข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) องค์การมหาชนควรพิจารณาจัดทําแผนแม่บทงานวิจัยในอนาคต 3-5 ปี เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การมหาชนในด้านการพัฒนางานวิจัย โดยอาจกําหนดขอบเขต
งานวิจัย ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
2) ตัวชี้วัดจํานวนที่เพิ่มขึ้นของการบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ มีข้อสังเกตในการ
จั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล โดยผลการดํ า เนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 มี ผ ลลั พ ธ์ ที่ สู ง กว่ า ผลการดํ า เนิ น ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 100 เป็นข้อสังเกตถึงวิธีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ซึ่งส่งผลให้การตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในปีที่ผ่านมามีค่าต่ํากว่าความเป็นจริง
3) การกํ า หนดมาตรฐานกลางภู มิ ส ารสนเทศ เป็ น ภาระงานหลั ก งานหนึ่ ง ของ สทอภ. ซึ่ ง
กระบวนการจั ด ทํ า มาตรฐานและประกาศเป็ น มาตรฐานกลางของประเทศนั้ น สทอภ. จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก าร
ประสานงานกับ สมอ. เพื่อให้การประกาศมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศสามารถดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
สทอภ.
4) ควรมีการทบทวนการกําหนดตัวชี้วัด วิธีการวัด เพื่อให้สามารถกําหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนกับ
ภารกิจของ สทอภ. และวัดผลได้อย่างแท้จริง โดยเน้นสร้างความท้าทายในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

5) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ควรจะรวมถึงผลงานวิจัยเชิง
นโยบาย (Policy Research) เอกสารลักษณะ White Paper ตําราเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากการจํากัดเฉพาะแต่บทความทางวิชาการ (สําหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการและ
วารสาร) อาจจะไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมและผลงานทั้งหมดของสํานักงาน
6) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานควรจะให้ความสําคัญเพิ่มเติมในบทบาทของ สทอภ.ที่เกี่ยวข้องกับ
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6.1) การจัดทําภาพถ่ายและผลการวิเคราะห์รูปเพื่อการวางแผนเตรียมพร้อมในการ
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดย
สทอภ. สามารถติดตาม และประเมินผลจากระดับความพึงพอใจในผลการวิเคราะห์ต่อไปได้
6.2) การประสานงานและดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของภาครั ฐ ยอมรั บ และ
นําภาพถ่ายจากสํานักงานมาประยุกต์ใช้งานต่อไป เช่น กรมที่ดิน โดย สทอภ. สามารถติดตามและประเมินผล
จากจํานวนหน่ วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่นําภาพถ่ายทางอากาศของ สทอภ. มาประยุกต์ ใช้ในการ
ดําเนินงาน เป็นต้น
6.3) การทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น พร้อมกับ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการนําภาพถ่ายมาสนับสนุน การท่องเที่ยว การขนส่ง การเกษตร การบริการ
ทางสังคม เช่น การรักษาพยาบาล การวางแผนก่อสร้าง การบริหารสินทรัพย์ขององค์กรเอง เช่น การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย โดย สทอภ. สามารถติดตามและประเมินผลจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งในด้านเวลา
รูปแบบการบริการจาก สทอภ. โดยผู้รับบริการสามารถเป็นทั้งหน่วยงาน องค์กร หรือประชาชนทั่วไป
7) ในมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สทอภ. โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของ
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สทอภ. ควรดําเนินการ
เร่งรัดการดําเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลให้เป็นไปตาม
เป้าหมายให้มากยิ่งขึ้นต่อไปในปีงบประมาณหน้า
…………………………………..

