รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
เนื่องจากการดําเนินกิจการของรัฐทางดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจะตองกระทําโดย
ใชความรูและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรในระดับสูง รวมทั้งจะตองมีการลงทุนในการพัฒนาและตองการบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ ประกอบกับการถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว ตองกระทําดวยความทันสมัย มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อประสานงานกับภาคเอกชนหรือหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศ
เพื่ อ ให มี การพั ฒ นาการบริ หารและการจั ดการที่ มี ความเป นอิ สระคล องตั วและมี ประสิ ทธิ ภาพ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดตั้ง "สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)" หรือ สทอภ. โดยรวมกองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ และฝายประสานงานและส งเสริ มการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ศูนยขอมูล สารสนเทศ
สํานัก งานปลัดกระทรวงวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่ง แวดลอม มีภารกิ จในการบริก ารขอมูล ภูมิส ารสนเทศ
บริการวิชาการตางๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการประยุกตใชในภารกิจตางๆ ตอไป
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีก าจัดตั้งสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
พ.ศ. 2543 กําหนดวัตถุประสงคการจัดตั้งไวดังนี้
1) พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใหเปนความรูที่ไรพรมแดนและเกิดประโยชนแก
สวนรวม
2) ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากภาพถายดาวเทียม และเปนศูนยขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ
จากขอมูลดาวเทียม
3) ใหบริการขอมูลที่ไดจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวของ
4) ใหบริการใหคําปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในดานสํารวจขอมูลจากระยะไกลดวยดาวเทียม
และภูมิสารสนเทศ
5) ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับเทคโนโลยีอวกาศ
ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสรางดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได
6) เปนหนวยงานหลักกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับระบบสํารวจขอมูลระยะไกลและระบบ
ภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม
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1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 ผูอํานวยการ : นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ
- นายสมเจตน ทิณพงษ

ตําแหนง
ประธาน

- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กรรมการ

-

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

- ผศ. ดร.สมบัติ อยูเ มือง
- ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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อัตรากําลัง รวม 363 คน (ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 3 คน ผูอํานวยการสํานัก 8 คน
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ที่ปรึกษา 9 คน เจาหนาที่ 313 คน และลูกจาง 28 คน)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 483.97 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“นําคุณคาจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติและสังคม”
พันธกิจ
1) บริหาร จัดการ และพัฒนาระบบดาวเทียมสํารวจโลก
2) บริหารจัดการคลังขอมูลดาวเทียมสํารวจโลกและภูมิสารสนเทศ
3) พัฒนาผลิตภัณฑและบริการดานเทคโนโลยีสํารวจโลกและภูมิสารสนเทศ
4) เพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสํารวจโลกและภูมิสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจตอเนื่อง
ผานเครือขายความรวมมือ
5) พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสํารวจโลกและภูมิสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ
6) วิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมสํารวจโลกและภูมิสารสนเทศ
7) เปนหนวยงานกลางในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและบริการภูมิสารสนเทศของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร
1) การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
2) การพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
3) การพัฒนาธุรกิจและเครือขายความรวมมือ
4) การพัฒนากําลังคนและการสรางความตระหนัก
5) การขับเคลื่อนองคกร

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) หรือ สทอภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.9933 ซึ่งอยูในระดับดี
มาก โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเปนไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร
ของ สทอภ. ไดคะแนน 5.0000 ในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 5.0000 ในมิติที่ 4 ดานการ
กํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 4.9786 และในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ไดคะแนน 4.9754 ซึ่งอยูในระดับดีมากทั้ง 4 มิติตามลําดับ โดยสรุป สทอภ. มีผลการดําเนินงานอยูในระดับสูงกวา
เปาหมาย ตามเกณฑที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้
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2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํา รับรองการปฏิบัติงานของสํา นักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

มิตทิ ี่ 1

ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบตั งิ าน

60%

5.0000

10%

5.0000

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ
มิตทิ ี่ 3

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั งิ าน

10%

4.9754

มิตทิ ี่ 4

การกํากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาองคการ

20%

4.9786

100%

4.9933

รวมทุกมิติ

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติท ี่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

2.2 ตารางเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ นรายป ข องสํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2557
คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

4.4706
4.4835
3.8091
4.0338
4.8250
4.5168
4.9419
5.0000
5.0000
5.0000

4.7760
4.8091
4.2960
4.3350
4.3619
3.8800
4.8000
5.0000
5.0000
5.0000

5.0000
5.0000
5.0000
3.6000
4.5000
1.0000
2.6000
4.9215
5.0000
4.9754

3.7325
3.8201
4.8182
4.5521
4.6517
4.3227
5.0000
5.0000
5.0000
4.9786

4.4697
4.4676
4.2030
4.1831
4.6973
4.2116
4.7008
4.9922
5.0000
4.9933
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิน การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สํานั กงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค การมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน

หนวยวัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผ ลของการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วดั การบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล
1.1 การบริการแผนที่และฐานขอมูลเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนโครงการรับจํานําขาวของรัฐ
1.2 การกําหนดเขตพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืช
เศรษฐกิจหลักสําคัญ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร
อยางยั่งยืน
ตัวชี้วดั การบรรลุผลตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง
1.3 จํานวนผูเขาใชบริการขอมูลสะสมรายปที่ใช
บริการขอมูลผานทางระบบการบริการขอมูล
แผนที่อ อนไลนของ สทอภ. (Web map
services; WMS)
1.4 จํานวนจังหวัดที่ใชขอมูลภาพถายดาวเทียมเพื่อ
บริหารจัดการตามยุทธศาสตรจังหวัด
1.5 รอยละของผูเขาอบรมองคความรูดาน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่นําความรูไปใช
ประโยชน
1.6 จํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตอยอด
หรือนําไปใชประโยชน
1.7 จํานวนผูเขาใชบริการระบบสืบคนและบริการ
ขอมูลภู มิสารสนเทศของประเทศ
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความ
พึงพอใจเพื่อพัฒนาการใหบริการ
2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน
3.2 รายไดจากการใหบริการขององคการมหาชน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
4.2 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง
4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3
4

5

ระดับ

60
20
10

1

2

3

4

5

ระดับ

10

1

2

3

4

5

ราย

40
8

71,000

77,000

83,000

89,000

จังหวัด

8

14

17

20

รอยละ

8

65

70

รายการ

8

4

ราย

8

ระดับ

10
5

รอยละ

ระดับ
ระดับ

5
10
3
7
20
10
2

ระดับ

8

รอยละ
ลานบาท

น้ําหนักรวม

100

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก
5.0000
5.0000
5.00
5.0000 0.5000
5.00

5.0000

0.5000

5.0000
95,000 111,477.00 5.0000

0.4000

-

>20

31.00

5.0000

0.4000

75

80

85

85.27

5.0000

0.4000

5

6

8

10

10.00

5.0000

0.4000

11,000

12,000

13,000

14,000

5.0000

0.4000

1

2

3

4

5

5.00

5.0000
5.0000

0.2500

70

75

80

85

90

98.87

80
140

85
145

90
150

95
155

100
160

99.59
199.00

1
1

2
-

3
3

4
-

5
5

1

2

3

4

5

15,000 16,693.00

0.2500

4.96
5.00

5.0000
4.9754
4.9180
5.0000
4.9786
4.9571
5.0000

5.00

5.0000

0.4000

0.1475
0.3500
0.4957
0.1000

คาคะแนนที่ได 4.9933

6

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.1.1 ผลสําเร็จตามนโยบายรัฐบาล:
 นโยบายรัฐบาลรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล
สทอภ. รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานระดับทองถิ่น รวมดําเนินการประชาคมและ
จัดทําแผนที่พื้นที่ปลูกขาวรายแปลงรวมกับเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดตางๆ และไดนําเขาขอมูลรูปแปลงพื้นที่ปลูก
ขาวเขาสูระบบฐานขอมูล พรอมเชื่อมโยงขอมูลรูปแปลงกับขอมูลเกษตรกรจากกรมสงเสริมการเกษตร และได
จัดทําระบบใหบริการแผนที่พนื้ ที่ปลูกขาวรายแปลงและฐานขอมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียนเขารวมโครงการรับจํานํา
ขาว พรอมนําเขาขอมูลรูปแปลงปลูกขาวเพื่อใหบริการผานอินเตอรเน็ต ในพื้นที่ 48 จังหวัด ซึ่งไดแก
1) กรุงเทพมหานคร 13) ตราด
25) พิษณุโลก
37) สกลนคร
2) กาญจนบุรี
14) นครนายก
26) เพชรบุรี
38) สงขลา
3) กําแพงเพชร
15) นครปฐม
27) แพร
39) สตูล
4) ขอนแกน
16) นครพนม
28) ภูเก็ต
40) สมุทรปราการ
5) จันทบุรี
17) นครราชสีมา
29) มหาสารคาม 41) สมุทรสงคราม
6) ฉะเชิงเทรา
18) นครสวรรค
30) แมฮองสอน 42) สิงหบุรี
7) ชลบุรี
19) นนทบุรี
31) ยโสธร
43) สุโขทัย
8) ชัยภูมิ
20) ปทุมธานี
32) รอยเอ็ด
44) สุพรรณบุรี
9) ชุมพร
21) ประจวบคีรีขันธ
33) ระนอง
45) หนองคาย
10) เชียงราย
22) พระนครศรีอยุธยา 34) ราชบุรี
46) อํานาจเจริญ
11) เชียงใหม
23) พะเยา
35) ลพบุรี
47) อุทัยธานี
12) ตรัง
24) พัทลุง
36) ลําพูน
48) อุบลราชธานี
ผลการดําเนินงาน สู ง กวาเป า หมายที่ กํ าหนดไว ทั้ ง นี้เ นื่อ งจากมี ก ารบู ร ณาการกั บ หนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน ฐานขอ มูล เกษตรกรจากกรมสง เสริม การเกษตร และการให ความร วมมือ ของเกษตรกรในการ
ดําเนินการประชาคมและลงขอบเขตแปลงปลูกขาว อยางไรก็ตามพบวา ทั ศนคติและการใหความร วมมื อของ
เกษตรกรและเจาหนาที่เกษตรในการใชแผนที่ภาพถายดาวเทียมในบางสวนอาจเปนปญหาอุปสรรคในบางพื้นที่
 นโยบายการจัดโซนนิ่งดานการเกษตร
สทอภ. ไดดําเนินการกําหนดเขตพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักสําคัญ เพื่อพัฒนาภาค
การเกษตรอยางยั่งยืน โดยไดจัดหาขอมูลดาวเทียมและขอมูลรูปแปลงการใชประโยชนที่ดินเพื่อใชในการจัดทํา
แผนที่ พื้นที่ ปลู กพื ชเศรษฐกิ จ เปาหมายในพื้ นที่ 4 จั งหวัด ซึ่ง จะเปนตัวแทนของภูมิ ภาค 4 ภูมิ ภาค ไดแก 1)
เชียงใหม – ลําไย (อ.จอมทอง) 2) นครราชสีมา – มันสําปะหลัง (อ.ดานขุนทด) 3) ปทุมธานี – ขาว (อ.ลาดหลุม
แกว) 4) พัทลุง – ยางพารา และไดดําเนินการวิเคราะหและจัดทําแผนที่พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
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เปาหมาย พรอมการสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อตรวจสอบ และขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามแผนดําเนินงาน รวมกับ
หนวยงานจังหวัด และกรมสงเสริมการเกษตร และมีการวิเคราะห Demand & Supply เพื่อกําหนดทางเลือกใน
การปลูกพืชที่เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค โดยไดดําเนินการวิเคราะหปริมาณผลผลิตลําไยและขาวนาป
ที่จะเก็บเกี่ยว และประมาณความตองการของตลาด โดยใชขอมูลประมาณการผลผลิตที่จะออกทั้งหมด พรอม
แนวโนมราคา เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตขาว โดยศึกษาขอมูลจาก FAO และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ
ศึกษาความตองการผลผลิตมันสําปะหลัง โดยการวิเคราะหรว มกับภาคเอกชน ไดแก บริษัทราชสีมา กรีน เอ็นเนอรยี
และภาควิชาพืชไร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําขอมูลที่ผานการตรวจสอบความนาเชื่อถือเขาสู
ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร เพื่อใหบริการกับเจาหนาที่เกษตรในพื้นทีแ่ ละเจาหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใชประโยชนในการวางแผนและคาดการณผลผลิตของจังหวัด
3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 ดา นการวิ เ คราะห ข อมู ล จากภาพถ า ยดาวเที ย ม และเป นศู นย ข อ มู ล ด า นทรั พ ยากร
ธรรมชาติจากขอมูลดาวเทียม โดยพิจารณาจากจํานวนผูเขาใชบริการขอมูลสะสมรายปที่ใชบริการขอมูลผาน
ระบบการบริการขอมูลแผนที่ออนไลนของ สทอภ. (Web map services; WMS) ซึ่งเปนการบริการขอมูลดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดานภัยพิบัติ เชน น้ําทวม ไฟปา ภัยแลง ดินถลม การกัดเซาะชายฝง ฯลฯ ที่ สทอภ.
บริการผานระบบการบริการขอมูลแผนที่ออนไลน WMS ไปใชในการจัดการและบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ดานภัยพิบัติ ทั้งในรูปแบบแผนที่ Hardcopy หรือแผนที่ในรูปแบบดิจิตอล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวา
มีผูเขาชมสะสมที่ใชบริการขอมูลผานทางระบบการบริการขอมูลแผนที่ออนไลน ของ สทอภ.จํานวน 111,477 ราย
สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 83,000 ราย คิดเปนคาคะแนนเทากับ 5.0000 โดยมีรายละเอียดจํานวนผูเขาชม
ทางระบบฯ เปนรายเดือน ดังนี้
เดือน
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557
กุมภาพันธ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557

จํานวนผูเขาใชขอมูล
(มากกวา 1 นาที)
28,661
3,833
2,280
1,860
1,440
2,395
1,563
1,718
1,860
6,538

จํานวนผูเขาใชขอมูล
ทั้งหมด
94,104
11,022
5,481
4,481
4,231
6,134
3,873
4,057
4,654
9,914
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เดือน
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
รวม

จํานวนผูเขาใชขอมูล
(มากกวา 1 นาที)
21,878
37,451
111,477

จํานวนผูเขาใชขอมูล
ทั้งหมด
33,178
59,574
240,703

ทั้ง นี้ ป จจั ยที่ส ง ผลให ผ ลการดําเนินงานเป นไปตามเป าหมาย เนื่อ งจากขอ มูล การนําเสนอ การ
ปรับปรุงขอมูล ความทันสมัยของขอมูล การเขาถึงขอมูลที่งายสะดวกรวดเร็ว และผูใชสวนใหญจะเขามาใชขอมูล
ตามเหตุการณที่มีการเสนอขาวของสื่อมวลชน เชน น้ําทวมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง บริเวณจังหวัดสุโขทัย
พิจิตร หรือ ในชวงที่มีเหตุการณน้ํามันรั่ว ในอาวไทย เปนตน
 ดานการใหบริการขอมู ลที่ไดจากเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งบริการ
อื่นๆที่เกี่ยวของ โดยพิจาณาจากจํานวนจังหวัดที่ใชขอมูลภาพถายดาวเทียมเพื่อบริหารจัดการตามยุทธศาสตร
จังหวัด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สทอภ.ไดดําเนินการประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการ
จังหวัด ผูแทนจากสํานักงานจังหวัด และผูแทนจากหนวยงานดานการเกษตร เพื่อบูรณาการการใชประโยชนขอมูล
ดาวเทียมในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเกษตร การทองเที่ยว และปญหาหมอกควัน/ไฟปา โดยไดรับหนังสือ
ยืนยันจากจั ง หวัดเพื่อ ขอรั บ การสนับ สนุนขอ มูล องคความรู และการใชงานระบบบริ ก ารภูมิส ารสนเทศเพื่ อ
การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรจังหวัด จัดเก็บและนําเขาสูฐานขอมูลภูมิสารสนเทศผานระบบ
GIS CHANGWAT จํานวน 31 จังหวัด ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 20 จังหวัด โดยมีรายชื่อจังหวัด ดังนี้
1) จันทบุรี
2) ปทุมธานี
3) กระบี่
4) กรุงเทพมหานคร
5) นครศรีธรรมราช
6) พัทลุง
7) ตรัง
8) หนองบัวลําภู
9) บึงกาฬ
10) เชียงราย
11) บุรีรัมย

12) หนองคาย
13) พะเยา
14) ตราด
15) ขอนแกน
16) สตูล
17) แพร
18) อุดรธานี
19) สุโขทัย
20) ลําปาง
21) นครนายก
22) อุตรดิตถ

23) กาญจนบุรี
24) รอยเอ็ด
25) กาฬสินธุ
26) ตาก
27) นราธิวาส
28) เชียงใหม
29) สระแกว
30) มหาสารคาม
31) สุราษฎรธานี

โดยรายละเอียดของขอมูล ประกอบดวย
1) ขอมูลภาพออรโทจากขอมูลดาวเทียม
2) ชั้นขอ มูล ภูมิ สารสนเทศพื้ นฐาน ไดแก 1. เสนขอบเขตการปกครอง 2. เสนทางน้ํา แหลง น้ํา
3. เสนทางคมนาคม 4. สถานที่สําคัญ 5. การใชประโยชนที่ดิน 6. ขอมูลภัยธรรมชาติ
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3) ชั้นขอมูลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ลําไย มันสําปะหลัง และยางพารา
ทั้งนี้แมผลการดําเนินงานจะสูงกวาเปาหมายที่กาํ หนดไว แตพบวามีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ดังนี้
1) ขอมูลภาพถายดาวเทียมบางพื้นที่มีรายละเอียดไมเพียงพอ ตองใชภาพ DMC มาเสริม ทําให
ตอ งใชร ะยะเวลาในการดําเนิ นการจั ดทํ าภาพออร โ ทเพิ่ ม มากขึ้น ประกอบกั บ การที่ มี ความตอ งการใชภาพ
ออรโทสูงขึ้น ทําใหตองใชเวลามากขึ้นในการผลิต
2) ปญหาการใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการตามยุทธศาสตรจังหวัดตองดําเนินการใน
ลักษณะบูรณาการ เชน ปญหาภัยธรรมชาติ หมอกควัน ไฟปา ทําใหการแกปญหาไมทันตอเหตุการณ จําเปนตอง
เพิ่มการถายทอดเทคโนโลยีความรู ความเขาใจแกบุคลากรในพื้นที่
 ดานการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศใหเปนความรูที่ไรพรมแดน และเกิด
ประโยชนแกสวนรวม โดยพิจารณาจากผลลัพธของการพัฒนาทักษะ และความรู ของผูเขาอบรม ที่สามารถนํา
องคความรูดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่นําความรูไปใชประโยชน โดยจากการประเมินแบบสอบถามสําหรับ
หลั กสู ตรที่ ดําเนินการทั้ ง 7 หลัก สูตร มี ผูตอบแบบสอบถามทั้ งสิ้ น 73 คน โดยผลของการนําองคความรูดาน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 85.27 สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ 75.00 คิด
เปนคาคะแนนเทากับ 5.0000
ทั้งนี้ แมผลการดําเนินงานจะสูงกวาคาเปาหมาย แตพบวามีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ
จากสถานการณชุมนุมของผูประทวง ทําใหประสบปญหาในการสงแบบสอบถามและการเก็บแบบสอบถาม ในชวง
ตนปงบประมาณทําใหการประเมินผลลาชา
 ดานศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับเทคโนโลยี
อวกาศ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาและสรางดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กเองได โดยพิจารณาจาก
จํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตอยอดหรือนําไปใชประโยชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2557 จากนักวิจัย
ของ สทอภ.จํานวน 12 คน มีผลงานจํานวน 10 เรื่อง จาก ดังตอไปนี้
1. บทความเรื่อง InSAR time - series analysis of land subsidence in Bangkok,Thailand ถูกใชใน
การอางอิงถึง จากบทความ Natural surface rebound of the Bangkok plain and aquifer
characterization by persistent scattered interferometry
2. บทความเรื่อง Using multi-temporal remote - sensing data to estimate 2011 flood area
and volume over Chao Phraya River basin,Thailand ใชในการอางอิงบทความ Integrated
risk assessment of flood disaster based on improved set pair analysis and the variable
fuzzy set theory in central Liaoning Province,China
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3. บทความ Stripe noise reduction in MODIS data by combining histogram matching with
facet filter ป 2007 ใชในการอางอิงบทความ Calibrating historical IR sensors using GEO and
AVHRR infrared tropical mean calibration models ป 2014
4. บทความ Restoration of Aqua MODIS band 6 using histogram matching and local least
squares fitting ป 2009 ใชในการอางอิงบทความเรื่อง Inoainting for remotely sensed images
with a multichannel nonlocal total variation model ในป 2014
5. บทความเรื่อง Assessment of ALOS PALSAR 50m orthorectified FBD data for regional
land cover classification by support vector machines ป 2011 ใชในการอางอิงบทความเรื่อง
A 50-m Forest Cover Map in Southeast Asia from ALOS/PALSAR and Its Application on
Forest Fragmentation Assessment ป 2014
6. Using multiscale texture information from ALOS PALSAR to map tropical forest ป 2012
ใชในการอางอิงบทความเรื่อง New global forest/non-forest maps from ALOS PALSAR data
(2007 - 2010)
7. การประยุก ตภาพถายดาวเที ยมร วมกั บ ระบบเรดาร ชายฝ งติดตามคราบน้ํามั นในทะเล ใชในการ
วิเคราะหหาตําแหนงการเคลื่อนที่ของคราบน้ํามัน บริเวณชายหาดบางแสน
8. การสนับสนุนขอมูลและวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟปา ดวยขอมูลภูมิสารสนเทศในพื้นที่ 9
จังหวัดภาคเหนือ ใชในการติดตามและประเมินสถานการณภัยพิบัติของประเทศ
9. การพัฒ นาตนแบบแผนที่และแบบจํ าลองการประเมิ นพื้ นที่ เสี่ ยงภัยจากน้ําท วม เพื่อ การพิ จารณา
รับประกันวินาศภัยใชในการประเมินความเสี่ยงในการรับประกันความเสียหายจากน้ําทวม
10. ระบบการติดตามสถานการณการเพาะปลูกขาวนาปรังป 2556/2557ใชในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการของธนาคาร เพื่อใหบริการแกเกษตรกร
 ดานการใหบริการสําหรับระบบสํารวจขอมูลระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากจํานวนผูเขาใชบริการระบบสืบคนและบริการขอมูลภูมสิ ารสนเทศของประเทศ ในปงบประมาณ
พ.ศ.2557 ผูเขาใชบริการระบบสืบคนและบริการขอมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ http://thaisdi.gistda.or.th/
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 16,693 คน สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 13,000 คน มีคาคะแนนเทากับ 5.0000
โดยมีรายละเอียดจํานวนผูเขาใชบริการ เปนรายเดือน ดังนี้
เดือน
ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มกราคม 2557

จํานวนผูเ ขาใชบริการ
1,430
1,789
1,121
1,121
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เดือน
กุมภาพันธ 2557
มีนาคม 2557
เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
กันยายน 2557
รวม

จํานวนผูเ ขาใชบริการ
1,249
1,165
967
1,221
1,276
1,456
1,693
2,205
16,693

3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 5.0000
3.2.1 การนําผลการสํารวจความพึงพอใจของปที่ผานมาเพื่อพัฒนาการใหบริการ โดย จาก
ผลการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการขอมูลจากดาวเทียม ในปที่ผานมา โดยบริษัททริส
คอรปอเรชั่น จํากัด สํารวจจากกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา ผูรับบริการ รอยละ 92.00 มีความพึงพอใจตอบริการ
ของ สทอภ. โดยมีประเด็นขอเสนอเพื่อการพัฒนา 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นขอเสนอแนะ

แนวทางการดําเนินงานของ สทอภ.
ตามขอเสนอแนะ
สทอภ. รัก ษามาตรฐานและพัฒ นาการ
บริการอยางตอเนื่อง
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได พั ฒ นาตาม
แผนการดํ าเนิ นงานปกติ อ ยู แ ล ว อย า ง
ตอเนื่อง

1. ควรรั กษามาตรฐานการดูและ และบริก ารลูก คาใหที่ เป นที่ยอมรั บ
อยางตอเนื่อง
2. ควรพัฒนาปรับปรุงขอมูลใหพร อมใชงานอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา
เพื่อเปนประโยชนสูงสุดตอหนวยงานหรือบุคคลที่นําผลิตภัณฑไปใชงาน
3. ควรมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอ ยางตอเนื่อง เชน ความถูกตอ ง
และชัดเจนของขอมูล ขอมูลที่มีความละเอียดมากขึน้
4. ควรมีการสอนการใชงานผลิตภัณฑทางเทคนิคสําหรับบุคคลทั่วไป ที่
นําผลิตภัณฑไปใชอยางเปนระบบและสามารถเขาใจไดโดยงาย
5. ควรมีการพัฒนาลดระยะเวลาการประสานงานสั่งซื้อจัดสงผลิตภัณฑ พัฒนาตอยอด “GISTDA Terminal” ซึ่ง
ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
เป น ระบบให บ ริ ก ารข อ มู ล ไทยโชต ที่
6. ควรมีการพัฒนาจุดบริการ และเพิ่มชองทางติดตอประสานงานหลาย สอทภ. มีอยูในปจจุบัน
ชองทางมากขึ้น มีการสนับสนุนการใหบริการออนไลนกับบุคคลทั่วไป
โดยไมตองเดินทางมาดวยตนเอง
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ประเด็นขอเสนอแนะ

แนวทางการดําเนินงานของ สทอภ.
ตามขอเสนอแนะ

7. ควรมีสวนลดราคาสําหรับหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา เพื่อ
สงเสริมการนําไปใชประโยชน รวมถึงการพิจารณาราคาพิเศษสําหรับ
บุคคลทั่วไป ที่มีความจําเปนตองใชผลิตภัณฑ
โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ มีมติเห็นชอบใหมี
การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาชองทางการใหบริการผลิตภัณฑ โดยเฉพาะการใหบริการออนไลน โดยไมตอง
เดินทางมาดวยตนเองตามขอเสนอแนะ ขอ 5 และขอ 6 สวนขอเสนอแนะอื่นๆ สทอภ.ไดดําเนินการตามแผนงาน
ปกติอยางตอเนื่อง และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 สทอภ.ไดนําเสนอผลการปรับปรุงงานตามผลการสํารวจความ
พึงพอใจและความตองการของผูรบั บริการขอมูลจากดาวเทียม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 และผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3.2.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการประเมิน
ในภาพรวม ที่ระดับความพึงพอใจรอยละ 98.87 โดยมีผลสํารวจในระดับ Top 2 Box ซึ่งมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมระดับมากขึ้นไป คือ มีระดับความพึงพอใจมากรอยละ 57.63 และระดับความพึงพอใจมากที่สุดรอยละ
41.24 ทั้งนี้จุดเดนของการบริการที่ผูรับบริการรูสึกประทับใจในการใหบริการของเจาหนาที่ ไดแก การบริการที่
รวดเร็ว มากที่สุด รองลงมา คือ การใหคําแนะนําไดดี การติดตอประสานงานงาย ขอมูลที่ไดรับมีความถูกตอ ง
ละเอียด สําหรับสิ่งที่ สทอภ. ควรปรับปรุงแกไข ไดแก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และการปรับปรุงเว็บไซตใหเปน
ปจจุบัน
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจโดยจําแนกตามกลุมตัวอยางของผูรับบริการ
กลุมตัวอยางของผูร ับบริการ
จํานวนตัวอยาง*
เฉลี่ยความพึงพอใจ(รอยละ)
หนวยงานราชการ/มหาวิทยาลัย /รัฐวิสาหกิจ /
72 หนวยงาน
รอยละ 98.87
บริษัทเอกชน
* จํานวนหนวยงานที่สํารวจ ทั้งหมด 186 หนวยงาน ไมตอบกลับแบบสอบถาม จํานวน 81 หนวยงาน และ มีหนวยงานที่
ขอมูลไมสมบูรณ จํานวน 33 หนวยงาน คงเหลือหนวยงานที่ใชในการสํารวจ เทากับ 72 หนวยงาน
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ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการโดยจําแนกตามงานใหบริการและตามปจจัยสําคัญ
ที่มีผลตอคุณภาพของการใหบริการขององคการมหาชน
งานบริการ
ประเด็นการสํารวจ

 ดานกระบวนงาน

ผลิตภัณฑ
ขอมูล
ดาวเทียม

บริการขอมูล
สารสนเทศ
(GIS) ทาง
อินเตอรเน็ท

บริการ
ฝกอบรม/
สัมมนา

บริการให
คําปรึกษา

คาเฉลี่ย

4.32

4.28

4.10

4.17

4.22
4.38

 เจาหนาที่ผูใหบริการ
 สิ่งอํานวยความสะดวก
 ภาพรวมของคุณภาพผลิตภํณฑ
และการบริการ

4.00
4.41

4.27

4.07

4.17

4.23

 ภาพรวมของคุณคาผลิตภัณฑ
และการบริการ

4.36

 ภาพรวม
รอยละของผูมีความพึงพอใจ ระดับ 4
รอยละของผูมีความพึงพอใจ ระดับ 5

4.40
รอยละ
98.87

รอยละ 41.24
รอยละ 57.63

3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.9754
3.3.1 สทอภ. เบิกจายตามแผนการใชเงินขององคการมหาชนไดคิดเปนรอยละ 99.59 คือปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 สทอภ.ไดรับงบประมาณจากทุกแหลงเงินจํานวน 792,894,200 บาท และยอดเบิกจาย ณ 30 กันยายน
2556 จํานวน 789,685,370 บาท ทั้งนี้ มี 4 โครงการ ที่สามารถดําเนินการไดตามผลผลิตที่กําหนด ไดแก
1) โครงการศึกษาแบบจําลองการพยากรณเมฆบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
2) โครงการจัดทําแผนที่วัฒนธรรมอาเซียน
3) โครงการบริหารจัดการความรวมมือดานการพัฒนาวัฒนธรรมกับ WITOSRC ประเทศจีน
4) โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) ในชวงระยะเวลา 2 ป (ตุลาคม 2554- กันยายน 2556)
3.3.2 สทอภ. มีรายได จํานวน 199.00 ลานบาท สูงกวาคาเปาหมายที่กําหนดไว 150 ลานบาท โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
รายไดจากการบริการขอมูลดาวเทียมแบบคิดมูลคาและขอมูลดาวเทียมที่ใหโดยไมคิดมูลคา 115.54 ลานบาท
รายไดจากการบริการฝกอบรม/ถายทอด
30.63 ลานบาท
รายไดอื่นๆ เชน การใหคําปรึกษา การจําหนายหนังสือ คาเชาพื้นที่ SKP
16.94 ลานบาท
รายไดดอกเบี้ยรับ
35.89 ลานบาท
รวม
199.00 ลานบาท
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3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ(น้ําหนักรอยละ 20) คาคะแนนที่ได 4.9786
3.4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.9571
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็นวา
องคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรั บการวางรากฐานให มีศัก ยภาพในการพัฒ นาอยางตอ เนื่อ งภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมิ นในที่ นี้ใหความสํ าคัญกั บการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากั บดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจ ารณาจากกระบวนการส ง เสริ มให มีก ารกํ ากั บ ดูแลที่ดี และการสนับสนุนให คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการ
มหาชนรายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวกับผลประเมินและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการใน
การปฏิบัตหิ นาที่กรรมการ

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

5.0000

0.5
1
1.75
2

5.0000
4.5714
5.0000
5.0000

1

5.0000

15
ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.9571 คะแนน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติง านประจําป ภายในเวลาที่กําหนด
5.0
2.2 มี การจัดใหมีกิจกรรมเพื่ อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ

4.0
3.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส

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

1.5 การเปดเผยขอ มูลและความโปรง ใส

0.0
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับ
ดูแลองคการมหาชน

1.4 การเขารว มการประชุมของคณะกรรมการ

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่
กํ า หนด โดยคณะกรรมการบริ ห ารได พิ จ ารณาและมี ม ติ เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ (ร า ง) แผนยุ ท ธศาสตร 5 ป
(2556-2560) และแผนปฏิบัติงานประจําป 2557 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่
29 สิง หาคม 2556 โดยพิจ ารณาความสอดคลอ งแผนยุท ธศาสตร กับ วัตถุป ระสงคจั ดตั้งขององคก ารมหาชน
ประกอบดวย 5 ประเด็น คือ 1) วิสัยทัศน 2)ภารกิจหรือ พันธกิจ 3) วัตถุประสงค/นโยบาย 4) กลยุท ธ
5) เปาหมาย โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติงานประจําปมี 6 ประเด็น คือ 1) วัตถุประสงค 2) เปาหมาย 3) ขั้นตอน
4)ระยะเวลา 5)งบประมาณคาใชจาย และ6)ผูรับผิดชอบ นอกจากนี้ในการเสนอแผนยุทธศาสตรใหคณะกรรมการ
พิจารณา ไดมีขอมูลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มผี ลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม
- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร
จัดการองคก ารมหาชนที่ สําคัญ อยางนอ ยเปนรายไตรมาส โดยในการติดตามและทบทวนความพอเพี ยงของ
ระบบงานที่สําคัญ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ไดจัดทําแผนงานประจําปเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการที่สําคัญ ดังนี้
- การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee
of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงานเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามผลการประเมินผล มีรายงานผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดให
ความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 2/57 วันที่ 21 ก.พ. 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้ง
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ที่ 5/57 วันที่ 29 พ.ค. 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่8/57 วันที่ 1 ส.ค. 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 14/57 วันที่ 14
พ.ย. 2557
- การพิ จ ารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ตอ คณะกรรมการทุ ก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 2/57 วันที่
21 ก.พ. 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 5/57 วันที่ 29 พ.ค. 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่8/57 วันที่ 1 ส.ค. 2557 และ
ไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 14/57 วันที่ 14 พ.ย. 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะหความเสี่ยง
(ระบุโอกาสและผลกระทบความเสีย่ ง และจัดระดับความเสีย่ งในแตละดาน เชน ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล
กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจั ดทําแผนบริห ารความเสี่ ยง โดยมีร ายงานผลตอ
คณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1
ครั้งที่ 2/57 วันที่ 21 ก.พ. 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 5/57 วันที่ 29 พ.ค. 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่8/57 วันที่ 1
ส.ค. 2557 และไตรมาสที่ 4 ครั้งที่ 14/57 วันที่ 14 พ.ย. 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ตอคณะกรรมการทุกไตร
มาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 2/57 วันที่ 21
ก.พ. 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 5/57 วันที่ 29 พ.ค. 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่8/57 วันที่ 1 ส.ค. 2557 และไตร
มาสที่ 4 ครั้งที่ 14/57 วันที่ 14 พ.ย. 2557
- การพิจารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอคณะกรรมการทุกไตร
มาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 2/57 วันที่ 21
ก.พ. 2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 5/57 วันที่ 29 พ.ค. 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่8/57 วันที่ 1 ส.ค. 2557 และไตร
มาสที่ 4 ครั้งที่ 14/57 วันที่ 14 พ.ย. 2557 และมีการประเมินผลงานผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอํานวยการ 2
ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ําหนักและเปาหมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และมีการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบ
คาตอบแทนและแรงจูงใจ
- การพิจารณารายงานดานการเงิน มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะห
ผลการดําเนินงานเทียบกั บ เป าหมายพร อ มทั้ ง ระบุ ป ญหาอุ ป สรรค เสนอตอคณะกรรมการทุ ก ไตรมาส และ
คณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 2/57 วันที่ 21 ก.พ.
2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 8/57 วันที่ 1 ส.ค. 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 11/57 วันที่ 19 ก.ย. 2557 และไตรมาสที่ 4
ครั้งที่ 15/57 วันที่ 18 ธ.ค. 2557
- การพิจารณารายงานดานภารกิจหลั ก มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง ไดแก ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 2/57 วันที่ 21 ก.พ.
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2557, ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 5/57 วันที่ 29 พ.ค. 2557, ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 8/57 วันที่ 1 ส.ค. 2557 และไตรมาสที่ 4
ครั้งที่ 14/57 วันที่ 14 พ.ย. 2557
- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคการมหาชน มีการสงรายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
มหาชน 2 ครั้ง
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการเขา
ประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวมประชุมรอยละ 80
ขึ้นไปจํานวน 12 ครั้ง คิดเปนรอยละ 85.71
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
ดังนี้
- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกร
มีขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พรอมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด และ4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล ประกอบดวย 1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจากใน
องคการมหาชน ครบถวน
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวนทุก
คณะในรายงานประจําป
- มีขอมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของ
องคการมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญของ
องคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผานมา 3) คําอธิบายภาพรวมการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน 4) ขอมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผน
ยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรในระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา
- มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่
สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจําป 2) โครงการ
ลงทุนที่สําคัญ 3) การจัดซื้อจัดจาง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคการ โดย
ผูบริ หาร 5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 6) แผนงานที่สํ าคัญ 7) นโยบายการ
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กํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี 8) ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง การเงิ น และภารกิ จ หลั ก และ
9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององคการมหาชนทางเว็บไซตของหนวยงาน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
ไดจั ดให มีการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการในที่ป ระชุมอยางเปนทางการ คณะกรรมการรวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกัน โดยคณะกรรมการไดทําการประเมินตนเอง และผล
การประเมินตนเองของคณะกรรมการถูกนําเสนอตอที่ ประชุม อยางเป นทางการในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
- สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู ความสามารถของคณะกรรมการ ตัวอยางกิจกรรม ไดแก
1) การสงเสริมใหกรรมการบริหารเขารับการอบรมในการกํากับดูแลกิจการ คือ
1.1) นายไพบู ลย ศิริภาณุเ สถียร เขารับ การอบรมหลั กสู ตรนัก บริ ห ารการเงินการคลั ง
ภาครัฐระดับสูง ระหวางวันที่ 15 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2557 จัดโดยกรมบัญชีกลาง
1.2) ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง เขารับการอบรมหลักสูตร Risk Management Program วันที่
14 มีนาคม 2557
1.3) นางภูวษา สินธุวงศ เขารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program
ระหวางวันที่ 22 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2557 จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2) การเขารวมสัมมนาดานวิชาการตางๆ ของ สทอภ. ไดแก
- การสัมมนา COSPAR Symposium ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลลาดพราว
กรุงเทพฯ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
- การสัมมนา GISTDA Making Strategy Work ณ Planet Park อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
- การสัมมนาถกแถลง “บุคลากรกับภารกิจที่ตองสัมฤทธิ”์ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท
เซ็นทรัลลาดพราว กรุงเทพฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557
- การสัมมนา Business Value Creation Landscape & Model (สํานักพัฒนาธุรกิจและ
เครือขายพันธมิตร) ณ Planet Park อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา ระหวางวันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2557
- การสั มมนา Implementing Business & Value Creation Model 9 Elements
Episode I ณ โรงแรม D Varee จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2557
- การสัมมนาถกแถลง “ความสุข...รังสรรคสูองคกรกันอยางไร” ณ โรงแรมที.เค. พาเลซ
วันที่ 14 มิถุนายน 2557
- การประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Asia GIS International Conference 2014
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2557
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- การสัมมนา Business Value Creation Landscape & Model ณ Planet Park อ.บาง
คลา จ.ฉะเชิงเทรา ระหวางวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557
- กิจกรรมการถายทอดความรูจ ากการเดินทางไปตางประเทศ ณ สทอภ. ศูนยร าชการฯ
แจงวัฒนะ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
- การสัมมนา Refocusing and Remodeling GISTDA Core Value ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนยราชการฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
- การสัมมนา “Italian Space Activities : COSMO-SkyMed a dual system for
International Cooperation” ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
- การสัมมนา มอบโนบายการปฏิบัติงาน รอง ผสทอภ. ภารกิจการขับเคลื่อนองคกร และ
อธิก ารสถาบั นวิทยาการอวกาศและภูมิ สารสนเทศ ณ หอ งประชุม BM-601 สทอภ. ศูนยราชการฯ วันที่ 14
สิงหาคม 2557
- การสั ม มนา การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ า ยงบประมาณประจํ า ป
ปงบประมาณ 2558 ของ สทอภ. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น วันที่ 17 สิงหาคม 2557
3) การเยี่ ยมชมและศึ ก ษาดูง านดา นเทคโนโลยี อ วกาศ การเดิน ทางไปศึก ษาดูง านการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหวางวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร
สทอภ. ไดจัดทํารายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ระหวางวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร และไดนําเสนอเปนวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สทอภ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
ทั้งนี้ ผลจากการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหาร ดังกลาวขางตนทําใหไดรับ
ประโยชนและสามารถนํามาตอยอดในภารกิจของ สทอภ. ดังนี้
1) สทอภ. ไดนําความรู จ ากการเขาเยี่ยมชมหนวยงานตางๆ มาใชเ ป นแนวคิดในการ
ออกแบบ (design) 5 Solutions หลัก ที่มีนวัตกรรมและแตกตางจากหนวยงานอื่นๆ โดยเนนที่ Core Values
ขององคกร ไดแก Agriculture, Maritime, GI-portal, Thailand Monitoring System, Route Maps of
Culture & Region ซึ่งไดจัดการประชุม Refocusing & Remodeling GISTDA Core Values ครั้งที่ 2/2557
เมื่ อ วัน ที่ 4 ตุ ล าคม 2557 สทอภ. ณ ศู นยป ระชุม วายุภัก ษ โรงแรมเซ็ น ทรา เพื่ อ ติด ตามความคืบ หนาการ
ดําเนินงาน พร อมทั้ งรั บ ฟ งขอ คิดเห็ นและขอ เสนอแนะจากคณะกรรมการบริ ห าร ผู บ ริห าร และเจ าหนาที่ ที่
เกี่ยวของ ทําใหไดแนวทางในการขับเคลื่อน 5 Solutions เพื่อบรรลุสูเปาหมายตอไป
2) ไดรับทราบความกาวหนาดานในการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตลอดจน
ความเปนมาและพัฒนาการ แนวนโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งสามารถนํามาเปนตัวอยางและแนวทาง
ในการพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อภารกิจของ สทอภ. ตลอดจนไดรับทราบ
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดทํา Application เพื่อตอบสนองการใชงาน Knowledge
layer สําหรับการบริการจัดการในระดับทองถิ่น และงานวิจัย เพื่อนํามาพัฒนางานวิจัยของ สทอภ. ตอไป
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ทั้งนี้แตละกิจกรรมมีความสอดคลองกับภารกิจหลักของ สทอภ. มีการระบุระยะเวลาของ
การอบรม สัมมนา และจํานวนคณะกรรมการที่เขารวมกิจกรรม และมีการจัดทําสรุปผลจากการศึกษาดูงาน แลว
เสร็จในปงบประมาณ 2557
3.4.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง (น้ําหนักรอยละ 2) คาคะแนน
ที่ได 5.0000
สํ า นัก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศ และภูมิ ส ารสนเทศ (สทอภ.) จั ด ให มี ก ารประเมิ นผลการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้งโดยสถาบัน องคกร คณะบุคคล หรือบุคคลที่มีความเปนกลาง และ
เชี่ยวชาญดานการประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการองคการมหาชนเห็นชอบ ทั้งนี้ประเด็นการประเมิน
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการมหาชนและการประเมินผลแสดงขอเท็จจริงทั้งในดานประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร โดยจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานในชวงระยะเวลา
2 ป (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2554) โดยสรุปผลการประเมินฯ ใหคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ทราบในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ ไดสงรายงานสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานในชวงระยะเวลา 2 ป (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2554) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบผลการประเมิน
ตามหนังสือ สทอภ. ที่ วท5309/1013 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 และสรุปผลดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอ
หรือขอสังเกต เสนอคณะกรรมการบริหารทราบทราบในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
3.4.3 การจัดทําแผนแมบทการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักรอยละ 8) คาคะแนนที่ได 5.0000
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ไดทบทวน สถานภาพที่ผานมา
และปจจุบัน ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สทอภ. และเสนอราง
แผนแมบทการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โดยแผนแมบทฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สทอภ. เมื่อการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกรและบุคลากร และบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 สทอภ. ประกาศใช “แผนแมบทการพัฒนาองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 จากนั้นแจงเวียนสํานักตางๆ ใหนําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาองคกรฯ ป 2557 ไปดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย ติดตามการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผน และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

4. จุดเดน / พัฒนาการทีด่ ีขององคการมหาชน
1) มีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ ทั้งในสวนของผลการดําเนินงานตัวชี้วัด และหลักฐาน
ประกอบ รวมไปถึงผลการดําเนินงานอื่นๆ ที่เปนงานตามภารกิจขององคกร การจัดเตรียมขอมูลประกอบตัวชี้วัด
ขององคการมหาชนมีความเปนระเบียบ สืบคนไดงายและมีความสมบูรณตอการซักถามในแตละประเด็นตัวชี้วัด
ซึ่งเปนจุดเดนที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องทุกป
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2) สามารถดําเนินการดานงานวิจัยไดสําเร็จสูงกวาคาเปาหมาย ภายใตทรัพยากรที่จํากัด
3) ไดพัฒนาความเชี่ยวชาญในการใหบริการขอมูลเชิงภูมิสารสนเทศ ดังเห็นไดจากโครงการผลักดัน
ใหจังหวัดนําขอมูลภูมิสารสนเทศไปใชในงานดานยุทธศาสตร สามารถประยุกตรูปแบบขอมูลที่จังหวัดรวบรวมให
เปนสารสนเทศที่เปนประโยชนเกินความคาดหมายของจังหวัด และยังใหคําแนะนําถึงแนวทางการจัดการขอมูล
ภูมิสารสนเทศที่เปนประโยชนตอยุทธศาสตรจังหวัด เชน การประยุกตใชขอมูลสารสนเทศการอพยพประชาชนใน
กรณีเกิดเหตุวิกฤตทางธรรมชาติ เปนตน
4) ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการบริหารของ สทอภ. ใหความรวมมือ สนับสนุน ติดตาม
รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน และใหความสําคัญในการทําความ
เขาใจกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5) มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนงานสําคัญและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน มีการวางแผนการดําเนินงาน และทบทวนความเพียงพอของระบบงานสําคัญอยางเปนระบบ
โดยคณะกรรมการไดพิจารณากอนเริ่มปงบประมาณ รวมทั้งไดติดตามผลการดําเนินงานของระบบงานสําคัญใน
การประชุมอยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส

5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ประเด็นการประเมินผลดานการพัฒนางานวิจัยของ สทอภ. ควรพิจารณานําแผนที่นําทางงานวิจัยฯ
(Roadmap) ที่ไดจัดทําในปงบประมาณในปที่ผานมา นํามากําหนดคาเปาหมาย และตัวชี้วัดประเมินผลในการ
พัฒนางานวิจัยตอไป
2) สทอภ. ควรปรับปรุงตัวชี้วัดโดยเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลการนําผลงานทางเทคโนโลยี
และงานวิชาการของ สทอภ. ไปใชประโยชนใหมากยิ่ง
3) สทอภ. ควรพิ จารณาความชัดเจนของแนวทางการพั ฒนาบุคลากรภายนอกในดานเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ โดยใหสามารถระบุไดวา ยุทธศาสตรในการขับเคลื่ อนผลักดัน สทอภ. มีกรอบแนวทางอยางไร
รวมถึงเปาหมายใน 4-5 ปขางหนา สทอภ. วางเปาหมายจะผลิต พัฒนาหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสงเสริม
ความรูใหกับบุคลากรดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอยางไร จํานวนเทาไหร เพื่อใหสามารถสะทอนผลลัพธประเด็น
ยุทธศาสตรที่กําหนดเอาไว
4) การประเมิ นผลความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร ตามเงื่ อ นไขในคํารั บ รอง สํ านั ก งาน ก.พ.ร.
กําหนดใหประเมินผลโดยผูประเมินภายนอก โดยยึดตามหลักสถิติ ซึ่งในปที่ผานมา ผูประเมินภายนอกของ สทอภ.
ใชรูปแบบการประมวลผลโดยวิธี Top 2 Box คือ นําผลของรอยละความพึงพอใจในระดับมาก และมากที่สุดมาใช
ซึ่งจะมีคาผลการดําเนินงานที่คอนขางสูง และไมสะทอนถึงผลพึงพอใจของกลุมตัวอยางทั้งหมด ดังนั้นในปตอไป
ควรใชรูปแบบการประเมินแบบ โดยกําหนดหลักเกณฑระดับความพึงพอใจโดยใช Likert Scale และคํานวณผล
จากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของคาคะแนน จากกลุมตัวอยางทั้งหมด
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5) ควรพิจารณายกระดับของตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ และเชิงผลลัพธของการดําเนินงาน รวมถึงการ
กําหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด เพื่อความทาทายในปงบประมาณตอไป
6) ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 สทอภ.ไดจัดทําแผนแมบทของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในป
ตอๆไป ควรมีการทบทวนแผนประจําป และดําเนินการตามแผน หรื อหากมีการวัดผล ควรมีตัวชี้วัดที่ส ะทอ น
ผลลัพธของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน สมรรถนะของบุคลากรเพิ่มขึ้น เปนตน
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