
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของ 
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สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการบริหารงานด้วยหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ให้ความสําคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทั่ว
ทั้งสำนักงาน ในปี 2553 ไดอ้อกระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรม ในปี 2560 ออกประกาศนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ เพื ่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรม และ  
ความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี รวมทั้ง 
ในปี 2563 จัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ. ที่สอดคล้องกับภารกิจ 
ที่ดำเนินการ โดยนำแนวทางของมาตรฐานสากล ISO 26000 มาปรับใช้ ซึ ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ได้แก่  
1. ธรรมาภิบาล หรือ การกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance) 2. ความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights) 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) 4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) 5. 
การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices) 6. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Customer Issues) 7. การมีส่วนร่วม
ของสังคมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 

 
นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ 
และมีองค์กรกลางประเมินเพื่อจะได้ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น จึงได้ จัดทํา
รายงานวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อม แนวทางการยกระดับค่าคะแนนฯ และ/หรือ พัฒนาระบบการดำเนินงานให้เป็นระบบที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการประเมินฯ ในปี พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
โดยมีคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร กำกับ ดูแล รวมทั้งมีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนายั่งยืน ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ในการดำเนินการ เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้ังสำนักงาน  

 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร 

สำนักยุทธศาสตร์ 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. การเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยในปี 2563 คะแนน ITA เท่ากับ 77.68 ในปี 2564 
คะแนน ITA เท่ากับ 93.88  

จากผลคะแนนภาพรวมรายตัวชี้วัดตามกราฟ และตารางข้างท้าย พบว่า สทอภ. มีคะแนนประเมิน
เพิ่มขึ้น ในทุกตัวชี้วัดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
ในระบบการทำงานและในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ สทอภ. 

 
แบบประเมิน ผลการประเมิน ตัวชี้วัด 2563 2564 

2563 2564 
ส่วนที่ 1  การเก็บข้อมูลจาก
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
(Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 

76.89 89.4 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 87.04 93.97 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 73.20 86.38 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 80.42 90.22 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  72.75 87.96 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 71.03 88.47 

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงาน
ภาครัฐผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) 

82.02 
 

90.19 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 86.67 93.85 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 78.35 90.68 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 81.04 86.04 

ส่วนที่ 3  การเปิดเผยข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open 
Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)  

75.01 100 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 81.28 100 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 68.75 100 

รวม 77.68 93.88    
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2. คะแนน ITA สทอภ. ปี 2564 ภาพรวม เท่ากับ 93.88  

จากกราฟคะแนนการประเมิน OIT ได้คะแนนสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ คะแนนจากการประเมิน EIT และ IIT 
ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนน IIT แม้จะสูงขึ้นทุกตัวชี้วัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่นั้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดบางประเด็นคำถามพบว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ทราบว่าสำนักงาน
ได้ดำเนินการ และมีการเผยแพร่ให้รับทราบ จึงจำเป็นต้องเพ่ิมการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบโดยเฉพาะสื่อสารผ่าน
ผู้บังคับบัญชา หรือ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้บ่อยขึ้น  

คะแนน EIT ได้ผลการประเมินสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดำเนินงาน และไม่
พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นงินได้บุคคล และบุคลากรใน
หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ รวมไปถึงการใช้จ่ายงบประมาณ มีกระบวนการ
จัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา แต่ยังคงต้องปรับปรุงในบางประเด็น 
เช่น  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 

 

คะแนน OIT เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึง 25 คะแนน ที่ได้คะแนนรวมเพียง 75 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า สทอภ. ได้มีการ
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องการเปีดเผยข้อมูลจากปีก่อนได้สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม สทอภ. ยังคงต้องมีมาตรการที่
จะต้องดำเนินการเพ่ือให้ไม่เกิดความผิดพลาดอีกในปีถัดไป 
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3. ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งเป้าหมายคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานไว้ที่ระดับ 
A โดยได้คะแนนประเมิน 90 คะแนนขึ้นไป 
3.1 กำหนดระดับการดำเนินงานของมาตรการดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้ ระดับ มาตรการที่จะใช้ 
90 คะแนนขึ้นไป รักษาระดับ ดำเนินการเช่นเดิม แต่ให้มีการตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ของ ITA (หากมี) 
85-89.99  คะแนน ยกระดับ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้คะแนนถึงระดับเป้าหมาย (90 

คะแนน) 
ต่ำกว่า 85คะแนน แก้ไขเร่งด่วน ต้องแก้ไขจุดอ่อน จุดบกพร่อง อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ได้

คะแนนไม่ต่ำกว่า 85 
 

3.2 ผลคะแนนตามตัวชี้วัดในปี 2564 และระดับมาตรการในปี 2565 
ตัวช้ีวัด คะแนนปี 2564 มาตรการ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 93.97 รักษาระดับ 
2 การใช้งบประมาณ 86.38 ยกระดับ 
3 การใช้อำนาจ 90.22 รักษาระดับ 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  87.96 ยกระดับ 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 88.47 ยกระดับ 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 93.85 รักษาระดับ 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.68 รักษาระดับ 
8 การปรับปรุงการทำงาน 86.04 ยกระดับ 
9 การเปิดเผยข้อมูล 100 รักษาระดับ 
10 การป้องกันการทุจริต 100 รักษาระดับ 

 
3.3 วิเคราะห์คะแนนตามแบบวัดผลคะแนนตามตัวชี้วัดในปี 2564 และระดับมาตรการในปี 2565 

ผู้อำนวยการ สทอภ. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที ่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร รับทราบรายงานวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAJ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และมาตรการ/แนวทางท่ีจะดำเนินการ เพ่ือยกระดับค่าคะแนนการประเมินฯ ในปี พ.ศ. 2565 สรุปได้ ดังนี้ 

ในปี 2564 สทอภ. มีผลการประเมินระดับ A (ภาคผนวก 1) หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้
ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และมีประเด็นต้อง
ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อยกระดับการดำเนินงาน เช่น ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน  , เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน , เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
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ขึ้น , ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  , เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้
หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการ
ทุจริต , เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง เป็นต้น  

 
1) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด โดยประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีการวางระบบที่ดี ในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน และถึงแม้ว่าในปี 2564 จะได้คะแนนร้อยละ 100 แต่ยังคงต้องมีมาตรการที่
ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรักษาระดับคะแนนในปี 2565 ไว้ เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนมีการ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด (คะแนน) สิ่งท่ีคาดว่าจะทำได้ดี ประเด็นต้องแก้ไข มาตรการดำเนินการ 
9 การเปิดเผยข้อมูล 
(100) 

ทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี และ
ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกต้อง 
เพียงปรับเพิ่มเติมตาม
เกณฑ์ใหม่บางส่วน 

บางหน่วยงานอาจ
ยังขาดความเข้าใจ
ใ น ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย
ข้อมูล 

1. ให้มีผู้รับผิดชอบหลักเฉพาะ และมีระดับ
ผู้บริหาร หรือ คณะ ดำเนินการโดยเป็น
ผู้แทนของ ผู้อำนวยการ สทอภ. 

2. สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที ่ในเรื ่อง 
ITA / OIT EIT IIT 

3. มีระเบียบ หรือ ประกาศที่ส่งเสริมการ
กำกับกิจการที ่ดี จริยธรรม คุณธรรม 
เป็นต้น 

10 การป้องกันการ
ทุจริต (100) 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564-เมษายน 2565 
หน่วยงานหลัก ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ หน่วยงานสนับสนุน ทุกหน่วยงานใน สทอภ. 
ผู้กำกับติดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามข้อกำหนด 

1. คณะผู้บริหาร สทอภ. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการที่เก่ียวข้องตลอดท้ังปี 
2. คณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร (ภาคผนวก 2)  กำกับติดตามอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 
3. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที ่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื ่อการพัฒนายั ่งยืน 

(ภาคผนวก 3) รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย 2 ครั้ง  
4. คณะกรรมการ สทอภ. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย 1 ครั้ง (รายปี) 

ความหมาย สีตัวอักษรในช่องมาตรการดำเนินการ : สีดำ ดำเนินการเช่นเดิมแต่ยังต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบรูณ์
และเป็นไปตามหลักเกณฑ ์สีน้ำเงิน ยกระดับปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สีแดง ต้องแก้ไขจุดอ่อน จุดบกพร่อง อย่างเร่งด่วน 
 

2) แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการวัดผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ซึ่งผลคะแนนสูงกว่าปีที่แล้วทุกตัวชี้วัด โดยมีข้อคำถามประเมิน 4 ข้อ 
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ตัวช้ีวัด (คะแนน) สิ่งท่ีคาดว่าจะทำได้ดี ประเด็นต้องแก้ไข มาตรการดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ
ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น 
(93.85) 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอกมีความ
เชื่อมั่นในการ
ดำเนินงานที่โปร่งใส
ไม่เรียกรับประโยชน์ 
- กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี 
- สื่อสารผ่านสื่อ 
Social Media ต่างๆ 

1. ขั้นตอนการดำเนินการ
ซับซ้อนและต้องใช้เอกสาร
ประกอบมากเกินไป จึงมี
การส่งเอกสารกลับไป
กลับมา ผู้ให้การประเมินจึง
เชื่อว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอน 
2. เจ้าหน้าที่ของ สทอภ. ที่
รับผิดชอบในการให้ข้อมูล 
ไม่สามารถให้ข้อมูลกับ
ผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน 
3.ผู้รับบริการไม่ทราบว่า 
สทอภ. มีช่องทางในการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน 

1.ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ  
2.ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้นในทุกส่วนงาน  ตัวชี้วัดที่ 8 การ

ปรับปรุงการทำงาน
(86.04) 

ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ท ี ่  7 
ประสิทธ ิภาพการ
สื่อสาร (90.68) 

 เผยแพร่ผลงาน รักษาช่องทาง และ
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ใหม่ๆ (หากมี)  

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 
หน่วยงานหลัก หน่วยงานในภารกิจกำกับ รองผู้อำนวยการ (ภารกิจด้านสร้างเสริมพันธมิตรและเครือข่ายองค์
ความรู้) และ รองผู้อำนวยการ (ภารกิจด้านกิจการอวกาศ) 
หน่วยงานสนับสนุน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ และทุกหน่วยงาน 
ผู้กำกับติดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามข้อกำหนด 
1. คณะผู้บริหาร สทอภ. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการที่เก่ียวข้องตลอดทั้งปี 
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร (ภาคผนวก 3) โดยจะมีการติดตามอย่างน้อยเป็นราย

ไตรมาส 
3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. (ภาคผนวก 3)  โดยจะมีการติดตาม

อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ภาคผนวก 3) โดยจะมีการ

ติดตามอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 
5. คณะกรรมการ สทอภ. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

ความหมาย สีตัวอักษรในช่องมาตรการดำเนินการ : สีดำ ดำเนินการเช่นเดิมแต่ยังต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ สีน้ำเงิน ยกระดับปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สีแดง ต้องแก้ไขจุดอ่อน จุดบกพร่อง อย่างเร่งด่วน 

 

7



 

 

3) แบบวัดบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) โดยเป็นการวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ซึ่งผลคะแนน IIT เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนในทุกตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด (คะแนน) สิ่งท่ีคาดว่าจะทำได้ดี ประเด็นต้องแก้ไข มาตรการดำเนินการ 
ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่  1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และพร้อมให้ความ
ร่วมมือ 
- ดำเนินการภายใน
เวลาที่กำหนด 
- มีการชี้แจงโดยให้
ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือ
สร้างความเข้าใจข้อ
คำถามก่อนการ
ประเมิน 
- จัดทำสื่อการให้
ความรู้ผ่านช่องทาง 
email, line, 
facebook, และ จัด
รายการ GISTDA 
Station เพ่ือให้
เหมาะสม กับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 

1.เจ้าหน้าที่อาจไม่เข้าใจ
บางประเด็นคำถาม 
2.สทอภ. อาจยังมีการ
สื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึง หรือ 
ขาดการชี้แจงโดยวาจาให้
เจ้าหน้าที่เข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ นอกจากการเวียน
หนังสือให้รับทราบ หรือ 
เวียนเพียงครั้งเดียวไม่การ
กระตุ้น 

เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร สร้างความ
เข้าใจ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ข อ ง
ราชการ  
ต ัวช ี ้ ว ัดท ี ่  5 การ
แก ้ ไขป ัญหาการ
ทุจริต 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 
หน่วยงานหลัก หน่วยงานในกำกับภารกิจด้านการจัดการและอำนวยการ และภารกิจด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หน่วยงานสนับสนุน ทุกหน่วยงาน 
ผู้กำกับติดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามข้อกำหนด 
1. คณะผู้บริหาร สทอภ. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี โดยการรายงานผลการดำเนินงานจะ

รายงานผ่านระบบ project based management เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย เพ่ือใช้
ในการบริหารงาน (http://budget.gistda.or.th:8080/signin) 

2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. โดยจะมีการติดตามอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 
3. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล โดยจะมีการติดตามอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 
4. คณะกรรมการ สทอภ. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

ความหมาย สีตัวอักษรในช่องมาตรการดำเนินการ : สีดำ ดำเนินการเช่นเดิมแต่ยังต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ สีน้ำเงิน ยกระดับปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สีแดง ต้องแก้ไขจุดอ่อน จุดบกพร่อง อย่างเร่งด่วน  
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ภาคผนวก 
 

1. รายงานผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงาน  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. คำส่ัง สทอภ. 116/2564 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
3. คำส่ังคณะกรรมการ สทอภ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาย่ังยืน 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. 
คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล 
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ภาคผนวก 
 
 

1. รายงานผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ภาคผนวก 
 
 

2. คำสั่ง สทอภ. 116/2564 
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร 

ลงวันที ่8 พฤศจิกายน 2564 
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bU'U'a~'U'U'a1'lln1'a4. 0 ua ~m'au'a~ LiJ'UAruli'a'a~bb~~A11~1U1~1",1'Urrn ~1bi1'U~1'U"1Ja'l'VItl1tI~1'U.fl1A-r~. ...
(ITA) 'a1~Ci'lm,)~1b i1'Um'avr{OlJ'U1a~Ambu'U1U1 'UViPl'Vl1'l~1~~tI'VlliPl1"'(;l{ri1'V1'U~a~1..:Jiiu'a~~'Vl5.fl1'1"1bb~~•
U'a~~'VI5c.J~e:J1P1t1ei1'U1"i1bb~~'VI,r1~m~Ad1~1'Umm1 28 LL~~~1(;l'a1 29 LL-A..:J'I"I'a~'a1'llml"!t~m~~~~

Gf1,j'n~1'U-rr{OlJtJ1b'VlA1'U1~ ~mmPlLL~~.flii"'1'a"''Ub 'VlPl(a'lA n1'a~'VI1'll'U) '1"1.Pl. 2543 LL~~~LLm'l.lL-w'~L~~ .
"

~..:J1~ tlm~ nr11i~~.:Imh1.u1~~'U LL~~LL(;)..:Jvf..:JAru:::vi1~1'U-rr\9lJ'U1P1ntl.fl1'1"1a~Ans l~tliia..:JAu'a~na'U LL~~

e)1'U1"i1'V1'U1~~.:I(;)a1ud

1. 'aa~~B1'U1tI rrrs ~Tun..:J1'Uvr\9lJ'U1b'VlA1'U1~~mmPlLL~~.flil"'1'a"''UL 'VlPl
" "

~ri1n'U~LL~J11'an"il~1'U'Ult1'U1t1LL~~tI'Vllim"'(;li" .
2. ~~1u1~n1~ri1un~~5~1~~i" .
3. ~B1'U1t1n1,)~1,j'n'U~'VI1'aLm~m'a5e:Ja"'.2'VI~a~LL'Vl'U

" "
4. ~e)1tJl~n1~ri1,rn"~1~L~~lJ~\Juijvr~ VI~eJe4bLVrU

" "
5. ~rj1tJ1tJn1~~1cUnLfl~el~1fJeJ~Afl11:U~ Vf~eJ~unu

" " "
6. ~B1'U1t1n1'a~1tTn~\9lJ'U1L'VlAl'Ul~fln"ilm'ammPl 'VI~a~LL'Vl'U

" "
7. ~B1'U1t1m1~1tTnunU~n1'aVl11LYitl~ 'VI~a~LL'Vl'U" ~ "
8. 110 0 cv t.I t.I ~ ~ II

c.JeJ1'U1tlfl1,)"'1'U n'l"l\9lJ'U1'U1(;lm'a~.fl~"'1'a"''UL 'VlPl'VI'aac.JLL'Vl'U
" ""

9. ~B1'U1t1fl1,)~1tTnU'a~tlnv1LL~~'U~'VI11.flil"'1'a"''UL'VlPl'VI~a~LL'Vl'U~ , ~ ~
10. ~B1'U1t1fl11~1tTn~~n1'aa~Amci1'Unm'l 'VI~a~LL'Vl'U

" "
11. ~B1'U1t1fl1,)~1tTn~~m'ae:J'VItI1'U-r'l"''a,)A'U1(;lm'a~mmPl 'VI~a~LL'Vl'U" . "1.1 "',docv ilo
12. L"iI1'V1'U1'V1"'1'Un..:J1'Uc.JeJ1'U1t1m'a

"
13. ~1'V1tJ1~1t1'Vl-r'l"ltl1m'UAA'"'VI~a~LL'Vl'U. "
14. ~1'V1tJ1~1t1n~'VI~1mL"'~"'qjq!1 'VI~a~LL'VI'U

15. ~1'V1tJ1~1t1~Vlm'ab'VlA1'U1",flbb"'~'a~'U'U"'1'a"''Ub'VlPlnm'l 'VI~e:J~bb'Vl'U
"

16. ~1'V1tJ1~1t1~{OlJ'U1P1ntl.fl1'1"1a..:JAn'a

17. b~1'V1tJ1~~1t1-rr\9lJ'U1P1ntl.fl1'1"1a..:JAmm~-r'U~a'U'VI~1t1

Aru~vi1'l1'U

Aru~vi1'l1'U

Aru~vi1'l1'U

Aru:::vi1'l1'U

Aru:::vi1'l1'U

Aru~vi1'l1'U

Aru~vi1'l1'U

Aru~vi1'l1'U

Aru~vi1'l1'U

Aru~vi1'l1'U

Aru~vi1'l1'U

Aru~vi1~1'U

Aru~vi1'l1'U

Aru~vi1'l1'U

Aru~vi1'l1'Ubb"'~L"'"1J1'Um'a•

• " .,j/tn'UWVI'U1'V1 ...
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-2-
o II d
B1'W11i1'V1'W1'Vl

1. ~mn lLfl11~".f u'j~&um'jn~\?lllJ~f1'j'1?1fl'1"lJe:J'1,hU n,numlJ'VI'Ihv1 f111lJ~\J~~'lle:J'IJ~'U,j ~~tJ'U,
LLfl~LL'U1~UlJ1'Ue:J'U1f1\?lL~e:J~~vh-um?1'Ue:JLLfl~?1'jUt:-Jflm'jU'j~Lij'U L?1'Ue:J~e:Jer~1'U1tJm'j?1'Vle:J.f1., ~

2. ~ vl'vl1LLt:-J'ULLl1'IJ'Vln1'j~oo.!'U1e:J'1AmLLfl~'Vl1'y.jtJ1m'IJ f1f1fl"lJe:J'1?1'Vle:J.f1.Lv1mu 'ULL'U1'Vl1'11'Um'j~ oo.!'U1,
e:J'1AmLLfl~'IJf1mm'je:J'11''lJm'j(1hL u'Um'j 1Vf'IJ'j'jfl \?lllJ1G1tJVl~iJ 'U~tJ'lJltJ~ nl'V1'U~ LLt:-J'U'1l'ULLfl~~fl1'1ms, ,
I dd t.I Q.I cv « 11.10

m'11 'VlLntJd"lJe:J\ln'IJm'jy.joo.!'U1e:J'1f1mLLfl~~f1mmL?1'Ue:J\?le:J~m'UdtJm1?1'Vle:J.f1.

3. ~ m~n 1Lf111~".f Lnrusn n11U1~ LiJ'U?1m'U~"lJe:J'1'Mi.l1 tJ'1l'U.f11f11' \i1'U n11 LU 'U1~'IJ'lJ11'lln11 4.0
'",

LLfl~nl'M'U~n1e:J'IJ LL'U1'Vll'1 uae LLt:-J'U'1l'U~1'11 L~ e:Jn11~ oo.!'U1n1~'lJ1'Unl1vi'l'1l'U LLfl~~11' ~t:-Jfl

11lJ~'1~~,/h-Ue:JlJflt:-Jflm11111LU'U'1l'U"lJe:J'1?1'Vle:J.f1.\?lfle:J~~'U-Ue:JlJfl~'U61~L~tJd-Ue:J'11VfLtJ'U1U\?lllJLnrusn~ ~ I

f1ru.f11y.jm1'IJ~'M11~~m1mf1-r\i (PMQA 4.0), '"
4. Pim~n lLf111~".f me:J'lJm1u'j~Lij'Uf1ruli11lJLLfl~f1d1lJ~U~'11?11'Um11111LU'U'1l'U"lJe:J'1'VI1.l1tJ'1l'Umf1-r\i(ITA), '"

o I &il V 0 .., 0 oC:It.uae n1'M'U~me:J'IJ LL'U1'Vl1'1LLfl~LLt:-J'U'1l'U\?ll'1111lJtl '1~ ~'Vl1"lJe:J~flt:-Jfln11mL 'U'U'1l'U"lJe:J'1?1'Vle:J.f1.

\?lfle:J~liI'U-Ue:JlJfl~'U61~ L~m-um L~m111uI111Lu'Um'j 1Vf~lL~~fl~1'1\?lllJ1'\?ltlU1~?1'1A~~liJ n'1l'U u.u.'ll.~ I , ,

n1'M'U~H

5. Lt:-JmLy.j~f1d1lJf?1f1'1f1d1lJL-Ulh1Vfn'IJ'lJf1fl1m LLfl~~'1L?1~lJ?1iJ'IJ?1'U'U1Vfijm11111LU'U'1l'U\?lllJLLt:-J'ULL:W'IJ'Vl~ , ,
Q.I tf Q.I QJ..<:::II. Q.I QJ

m1y.joo.!'Ule:J'1f1mLLfl~'Vl1y.jmm'IJf1f1fl"lJe:J'1?1'Vle:J.f1.LL'U1'Vl1'1m'jy.joo.!'Ulf1rumy.jm1'1J1'V111~~m1mfl1\i, , '"
(PMQA 4.0) 1'Um1m1u1~LiJ'U?1m'U~"lJe:J'1'VIi.l1tJ'1l'Umf11'\iLtJ'U1~'IJ'lJ11'lln11 4.0 LLfl~m1u1~Lij'U

'"~.I ' ~ 1 0 ~ , v () ..,1..,1"f1ruli11lJLLfl~f1dllJ bU1'1b?1'Um1~lL'U'U'1l'U"lJe:J'1'M'U1tJ'1l'Umf1'j\i ITA LLfl~'VlLmn"lJe:J'1, '"
6. 11'IJ11lJ-rr mJ fl ua ~?11 Ut:-Jfln111111Li1'U'1l'U"lJe:J'1?1'Vle:J.f1.mlJ Lnru.n n11~ oo.!'U1Flru.f11y.jn11'IJ~ 'VIl1~ , ,

~ ~n11.f11f1f \i (PMQA 4.0) 1'Un11U1~L:ij 'U?1m'U~"lJe:J'1'M'U'1 tJ'1l'U.f11f1f \iLU 'U1~'IJ'lJ11'lln11 4.0
'" '"

ua ~ tn ru.n n11U 1~ LiJ'Uf1ruli'j1lJ ua ~ f111lJ IU l' '11?11'Un111111Li1'U'1l'U"lJe:J'1'MU1 tJ'1l'U.f11 Flf \i (ITA), '"
~~tJl Lf111~".f~~ LL~'1LLfl~~e:Jm?1u-r'IJU1 '1 y.j~e:JlJ~'1-Ue:JG1'1Ln\?lLbfl~/'M~e:J-Ue:JL?1'Ue:JLL'U~~ e:Jer81'U1 tJm1 ?1'Vle:J.f1." ~

7. Un'IJl1'1l'U~'W1 ~L~m-Ue:J'1'VI~eJ\?lllJm~~'lJlJe:J'IJ'VIlJ1tJ~ln~81'U1tJm'j ?1'Vle:J.f1.

~'1.Q ijt:-Jfl~'1LL~tJ~.QLtJ'U~'U1U

i'1 ru 1''U~ ~ y.j~~~mtJ'U 2564

~el1'U1CJm1
"

G11i!n\l1'U~oo.!'U1L'VlAl'Ul"veJ1m~ LL"~i1i1"'11"''UL'VlPl
'U
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ภาคผนวก 
 

 
4. คำสั่งคณะกรรมการ สทอภ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

(1) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
การพัฒนายั่งยืน 

(2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร 
(3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. 
(4) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 
(5) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล 
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fh~~Aru~n'l':ilJn1'H·hunnu-W~'Ul LVlAL'UL,,~hn nlf1LL"~.QiJ~l':i~'UL Vlf1

~ 4-1 /2564

L~tl~ tl~utl':i~bbm'!Jtl~Atl':i::;ntlUAru::;tl'Un':i':i:IJnl':inlnU91bL"n~nl':i~~. ."
uaeu lEJU1EJf'l11:IJ~U~91"!ltluviml~A:IJ Lvitlnl':iW~'Ul~t~~'U

mlJfili~G'il,r n.:ll'U"r~~'U1LVlfll 'Ul;;1~ennlI'!LL;;I::[lii?l1'H'I'UL Vlf1 (eNAnl':i:IJ'VI1'11'U)vi 136/2561
"

;;I-,r)'Uvi 26 n'UtJ1CJ'U'1''1.1'1. 2561 L~tl'l LLti1'lvf'lflru::€J'Um':ilJn1':iri1nuVlLL~n'ilnl':ivilii LL;;I::'ULEJU1CJf'l11lJ, "
ClI~ IQ.I c1 Q.I dcVd:;
':i'Ue.JVl'1J'i)'Ul'1a~.:lf'llJL'We:Jnl':i'W'il.l'U1VlCJ'ltJ'U'U'U

L~ al ~f11':i~lL lJ'Uf111'lJtl'lflru::a'Un':i'l:IJfl1':in1n'Ul1I LL;;Iii'ilfl1'lvi~ LL~::'UlEJ'U1EJflll:IJ1''U~I1I'11€l'UviB, "
~~fl:IJ L~Bn1':iW'il.l'U1~et'l~'U ~h&u1tJ~lCJfll1:UL~EJ'U~'i)EJ LL~::iJtJl::~Vl5m'W B1~mi1'U1'il'VIU1~m:um1lJ

lW.J11ll11 19 LL61:::U11111121 LLvi-3'W1::11'1Jmp;~n1'i]Vl~'1~1,rn.:n'UW'il.l'U1LVlf'l1'Ul~~mn1f'1Lb~::1JiJ~1':i~'ULVlf'l

(eJ.:lAf1l':ilJ'VI1'1J'U)'W.1''1. 2543 LL~::;~LLnl'1JL~:UL&l:IJLL61::;lJ&l~tJ':i::'1JlJflru:::m':i:Unl':i~1,rn-31'UW'il.l'U1LVlfll 'Ul;;1v,
mn1f'lLL~::;[liJ~l':i~'ULVlf'l l'Un1':itJ':i::;'1JlJfl~'lvi 1012564 Ltial'Uvi 29 n'UtnEJ'U 'W.i'1.2564 ~'11~CJnL~n" ,
eJ'IAtJ':i::n tl'U'1JeJ'lflf:l.J::;B'Un ':i':ilJn1':iri1n'Ul1ILL~n'iln1':i~~ LL~::;'Ulm.J1tJf'l11lJ1''U~Vl'11B'UvlB~'l f'llJ Lvimll':iw'il.l'U 1, v

~et~fj'Ul'n:uri1~-3.a1'1(l]'ULL~:::1~bLvi':]~'1f'lru:::B'Un':i':ilJrn1fhtl'UVlLL~n'iln1':i~~ LL~:::'UltJ'U1tJf'llllJ~'U~\1l'lJB'UviB

~'lf'llJ L~Bn1':iW'il.l'U1~et'l~'UlVltJiJeJ'lrhJ1:::nB~~'lviB1tJ.a "

tl'lAtJ':i~nB'U

1) 'U1EJ~:u'U11mjLiJeJ'I
"

n':i':ilJnl'l anun.

3) 'U1~J'Uru'Vl1Lf'l1'~HjfihI1ll1" ...

€l'Unl':i:Unll,

dv-J. ~
5) 'U1EJ'Vllf'1nVl'1J'W1'U'UVl

tr'Vl'l'lflC1Jll'!i
" "

ภาคผนวก 4(1)33



~--('Ultlh~'VN~ LL'r'I~l'j'H1J)•
'lh~51'Um'jlJm'j

~lU fHl'UYr~'Ul LVii'll 'UIa~Cllf11!'1LL~~fli1~l'j"''ULVIR
"
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ภาคผนวก 4(2)
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ภาคผนวก 4(3)37
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ภาคผนวก 4(4)39
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ภาคผนวก 4(5)41
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