รายงานการดำเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการดำเนินการตามมาตรการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำมาตรการ/แนวทางที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงาน สรุป ดังนี้
มาตรการ / วิธีการดำเนินงาน
ระยะเวลา
หน่วย
ผลการดำเนินงาน
รับผิดชอบ
มาตรการ (การบริหารจัดการจัดทำแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
ต.ค. 64 สำนัก
1. แต่ ง ตั ้ ง คณะทำงานฯ โดยปรั บ ปรุ ง โดยการรวมคำสั ่ งคณะทำงานฯ ที่
สาธารณะ OIT)
ก.ย. 65
ยุทธศาสตร์ 80/2564 วันที่ 15 ก.ย. 64 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการ
1. ให้มีผู้รับผิดชอบหลักเฉพาะ และมีระดับผู้บริหาร หรือ คณะ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) และที่ 23/2564 วันที่ 4 ก.พ. 64 เรื่อง
ดำเนินการโดยเป็นผู้แทนของ ผู้อำนวยการ สทอภ.
แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
2. สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ในเรื่อง ITA / OIT
ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน เป็น คำสั่งที่
3. มีระเบียบ หรือ ประกาศที่ส่งเสริมการกำกับกิจการที่ดี
116/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร วันที่ 8 พ.ย. 64
จริยธรรม คุณธรรม เป็นต้น
(ภาคผนวก 1) นอกจากนี้ สทอภ. มีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีส่วนให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
วิธีการดำเนินงาน
สำหรับการดำเนินงาน โดยมีผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการแล้ว
1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมี ผอ. หรือ ผู้แทนจากทุกสำนัก ร่วม
ดังนี้
และ/หรือ ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
1.1 รายงานการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ดี และ
คณะกรรมการ สทอภ. มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 64 วาระที่ 3.1
เพื่อดำเนินการ
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
2. เข้าร่วมการอบรมกับ อว. หรือ สำนักงาน ป.ป.ช.
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี
3. จัดอบรมภายใน สทอภ. / ให้ความรู้โดยการเผยแพร่ผ่าน
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก 2)
ช่องทางไลน์กลุ่ม หรือ อีเมล์ เป็นต้น
1.2 รายงานผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร (ภาคผนวก 3)
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มาตรการ / วิธีการดำเนินงาน

ระยะเวลา

หน่วย
รับผิดชอบ

4. อัดคลิปการอบรมฯ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ
รับชมย้อนหลังได้ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม
5. ออกระเบียบที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือ ประกาศ ที่จะ
เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากร สทอภ.

•

ผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ธ.ค. 64 โดยมีวาระที่เกี่ยวข้องกับ ITA ได้แก่ วาระ
ที่ 2.1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2565
วาระที่ 2.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบ สทอภ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ วาระที่ 3.2 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 มี.ค. 65 โดยมีวาระที่เกี่ยวข้องกับ ITA ได้แก่ วาระ
ที่ 4.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภ า ค ร ั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (IIT/EIT/OIT)
2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมกับ อว. ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ และเข้า
ร่วมโดยการออนไลน์จำนวน 12 คน (ภาคผนวก 4)
3. จัดอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ (Open
data Integrity Assessment: OIT ในวันที่ 22 มี.ค. 65 ผู้เข้าร่วมจำนวน 40
คน (ภาคผนวก 5)
4. อัดคลิปวีดิโอการอบรมเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ารับชมย้อนหลังได้
พร้อมเอกสารประกอบการอบรม (ภาคผนวก 5)
5. มีระเบียบ/ประกาศ (ภาคผนวก 6) ดังนี้
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มาตรการ / วิธีการดำเนินงาน

มาตรการ (การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก-EIT)
4. ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ
5. ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นในทุก
ส่วนงาน
วิธีการดำเนินงาน
1. ปรับโครงสร้างการดำเนินงาน
2. ปรับปรุงกระบวนงานและ/หรือจัดทำคู่มือ
3. จัดทำช่องทางการเข้าถึงการบริการเพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลา

ต.ค. 64ก.ย. 65

หน่วย
รับผิดชอบ

• สำนักสร้าง

เสริมพันธมิตร
• สำนัก
เครือข่ายองค์
ความรู้
• สำนักพัฒนา
เทคโนโลยี
กิจการอวกาศ
• ทุกสำนักที่มี
กระบวนงาน
เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน
5.1 ระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยประมวลจริยธรรม 2553 (และอยู่ระหว่างปรับปรุงตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565)
5.2 ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) เรื่อง นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรม และ
ความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 14 ก.พ. 60 (ใช้จนถึงปัจจุบัน)
5.3 ประกาศ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สทอภ. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
รับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 20 เม.ย. 65
1. ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก
ขึ้นเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 โดยรวมภารกิจด้านบริการเฉพาะไว้ด้วยกันเรียกว่า
“ภารกิจด้านสร้างเสริมพันธมิตรและเครือข่ายองค์ความรู้” โดยมีภารกิจและ
ขอบเขตดำเนินงานระบุชดั เจนว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการของ สทอภ มี
ความพึงพอใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของ สทอภ.
(รายละเอียดภารกิจตามภาคผนวก 7)
2. ปรับปรุงคู่มือ (Standard Operation Procedure: SOP)
2.1 จัดทำแผนการปรับปรุงคู่มืออยู่ภายใต้แผนการดำเนินงาน (Action Plan)
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ประจำปี 2565 ประเด็นหลัก 1.การกำกับดูแลองค์กร ประเด็นย่อย 7.เน้น
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกต้อง และโปร่งใสจำนวน 50
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มาตรการ / วิธีการดำเนินงาน

ระยะเวลา

หน่วย
รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน
กระบวนงาน (รายชื่อกระบวนงานปรับปรุงในปี 2565 ภาคผนวก 8) (รวมทุกสำนัก)
โดยจะทยอยดำเนินการเสร็จภายในไตรมาส 2, 3 และ ไตรมาส 4 ทั้งนี้ SOP ที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้สว่ นเสียโดยตรง ได้แก่ 1) คู่มือการขอรับบริการด้านงานที่
ปรึกษาโครงการ (Total solution) 2) กระบวนงานการให้บริการข้อมูลดาวเทียม 3)
แนวทางการให้บริการข้อมูล และกระบวนการดำเนินงานโครงการ Solution
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 4) กระบวนงานปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมจำนวน 4
กระบวนงานย่อย (บุคคลภายนอก)
2.2 ดำเนินการปรับปรุงคู่มือ/กระบวนงาน แล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1)
คู่มือการขอรับบริการด้านงานที่ปรึกษาโครงการ (Total solution) ดูได้จาก
https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=5824&lang=TH
(2) กระบวนงานการให้บริการข้อมูลดาวเทียม ดูได้จาก
https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=5777&lang=TH
3. จัดทำร้านค้าออนไลน์ / การจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้สะดวก
ต่อผู้ต้องการรับบริการ (ภาคผนวก 9)
3.1 ร้านค้าออนไลน์ http://awagad.gistda.or.th/ เป็นการให้บริการข้อมูล
ผลิตภัณฑ์จากดาวเทียม ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่ายจากดาวเทียม ชัน้ ข้อมูลเฉพาะเรื่อง
และชั้นข้อมูลเพิ่มค่า ชุดข้อมูลจาก Sensor ต่างๆ หนังสือ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อข้อมูลผลิตภัณฑ์จาก
ดาวเทียม โดยมีระบบการชำระเงินและการขนส่งที่เชื่อถือได้
3.2จองวันเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium แบบออนไลน์ ที่
https://spaceinspiriumbooking.com/wp-login.php?action=register
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มาตรการ / วิธีการดำเนินงาน
3 เผยแพร่ผลงาน รักษาช่องทาง และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
ข้อมูลใหม่ๆ (หากมี)

ระยะเวลา

หน่วย
รับผิดชอบ
ต.ค. 64 - • สำนักสร้าง
ก.ย. 65
เสริม
พันธมิตร
• สำนัก
เครือข่ายองค์
ความรู้
• สำนักพัฒนา
เทคโนโลยี
กิจการอวกาศ

ผลการดำเนินงาน
ช่องทางการสื่อสารของ สทอภ. มีหลากหลาย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ รักษาช่องทาง
การสื่อสาร พัฒนา ปรับปรุง ได้แก่
1. ตั้งกลุ่ม โดยใช้ไลน์แบบ open chat ชื่อกลุ่มว่า “หนูดีสู้ภัย“ โดยจะรายงาน
สถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เช่น จุดความร้อนและ PM2.5 น้ำท่วม หมอกควัน
เป็นต้น ปัจจุบันมีสมาชิก 338 คน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก
ส่วนงานต่างๆ ด้วย (ภาคผนวก 10)
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานให้ทันสมัยและดูง่ายขึ้น
3. รักษาและมีการสื่อสารต่อเนื่องในช่องทาง ดังนี้
• Website หลัก - https://www.gistda.or.th
• Facebook - https://www.facebook.com/gistda/
• YouTube - https://www.youtube.com/c/GISTDAspace
• Twitter - https://twitter.com/gistda
• Instagram - https://www.instagram.com/gistda_space/
• จัดทำความร่วมมือกับสื่อโทรทัศน์ อสมท. (MCOT) มุ่งเน้นแลกเปลี่ยน
ข้อมูลวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ ตั้งแต่ปลายปี 2563 และยังคงมี
ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
• สื่อสารโดยใช้สื่อมวลชน (โทรทัศน์/ ออนไลน์/ นสพ.) เป็นเครื่องมือในการ
นำเสนอข้อมูลข่าวสารของ สทอภ.
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มาตรการ / วิธีการดำเนินงาน
4 มาตรการ
เพิ่มการสื่อสารด้วยวาจา เพิ่มช่องทางการสื่อสาร สร้างความ
เข้าใจความรับรู้ของเจ้าหน้าที่
วิธีการดำเนินงาน
1. จัดช่องทางการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสรับทราบและ
สอบถามได้โดยตรง
2. จัดการอบรม
3. จัดการประชุม ชี้แจง สื่อสารเฉพาะเรื่อง

ระยะเวลา

หน่วย
รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

ต.ค. 64ก.ย. 65

1. จัดทำช่องทางสื่อสารเพิ่มเติม “GISTDA STATION” เพื่อเป็นช่องทางใน
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ให้แก่บุคลากร สทอภ. ในทุกระดับ
รับรู้ เข้าใจ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะการ บรรยาย/สนทนา/พูดคุย ภายในห้องบรรยาย มีทั้ง Onsite และ
Online ผ่านการถ่ายทอดสด ได้แก่ Facebook Gistda group / Google
Meet / WebEx / Zoom เช่น (ตัวอย่างตาม ภาคผนวก 11)
2. จัดการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน เช่น การบริหารโครงการ ซึ่งภายใต้หลักสูตรนี้
จะต้องเข้าใจในเรื่องทั้งการบริหารงาน งบประมาณ และคน ที่ร่วมในการ
ดำเนินงานด้วย เช่น การดําเนินโครงการรูปแบบ Project Based
Management อย่างไร ให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ สทอภ. วันที่ 12 พ.ย. 64
หลักสูตร Project Management Practitioner วันที่ 13-16 ธ.ค. 64
(ตัวอย่างตาม ภาคผนวก 12)
3. จัด Town Hall สื่อสารนโยบาย ชี้แจง ประเด็นต่างๆ (ภาคผนวก 13)
ความหมาย สีตัวอักษรในช่องมาตรการดำเนินการ : สีดำ ดำเนินการเช่นเดิมแต่ยังต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ สีน้ำเงิน ยกระดับปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สี
แดง ต้องแก้ไขจุดอ่อน จุดบกพร่อง อย่างเร่งด่วน
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ภาคผนวก
1. คำสั่งที่ 116/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร วันที่ 8 พ.ย. 64
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งที่ 9/2564
วันที่ 27 ก.ย. 64
3. รายงานผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร
ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 9 ธ.ค. 64 และ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 มี.ค. 65
4. เจ้าหน้าที่ สทอภ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กับ อว. เรื่อง “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ
และเจ้าหน้าที่ สทอภ. เข้าร่วมโดยการออนไลน์จำนวน 20 คน
4.1 หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม
4.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
5. สทอภ. จัดอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนที่ 3
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ (Open data Integrity Assessment : OIT ในวันที่ 22 มี.ค. 65 ผู้เข้าร่วม
40 คน และอัดคลิปวีดิโอการอบรมเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ารับชมย้อนหลังได้พร้อมเอกสาร
6. มีระเบียบ/ประกาศ
6.1 ระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
2553 (และอยู่ระหว่างปรับปรุงตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565)
6.2 ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบาย/แนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรม และ ความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 14 ก.พ. 60 (ใช้จนถึงปัจจุบัน)
6.3 ประกาศ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ สทอภ. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 20 เม.ย. 65
7. ขอบเขตหน้าที่ของ “ภารกิจด้านสร้างเสริมพันธมิตรและเครือข่ายองค์ความรู้” ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64
8. รายชื่อกระบวนงานที่ดำเนินการปรับปรุงภายใต้แผนการปรับปรุงคู่มืออยู่ภายใต้แผนการดำเนินงาน (Action
Plan) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสั งคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2565
ประเด็นหลัก 1.การกำกับดูแลองค์กร ประเด็นย่อย 7.เน้นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ถูกต้อง และโปร่งใสจำนวน 50 กระบวนงาน
9. ร้านค้าออนไลน์ / การจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้สะดวกต่อผู้ต้องการรับบริการ
10. ตั้งกลุ่มไลน์แบบ open chat ชื่อกลุ่มว่า “หนูดีสู้ภัย“ โดยจะรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เช่น จุดความ
ร้อนและ PM2.5 น้ำท่วม หมอกควัน เป็นต้น ปัจจุบันมีสมาชิก 338 คน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
จากส่วนงานต่างๆ ด้วย
11. ตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้ “GISTDA STATION” ของ สทอภ.
12. ตัวอย่างกิจกรรม/การอบรมที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในเรื่องการบริหารงาน เงิน คน ของ สทอภ.
13. ตัวอย่างหัวข้อการสื่อสารภายใต้การจัด Town Hall ของ สทอภ.
14. แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ.
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ภาคผนวก
1. คำสั่งที่ 116/2564 เรือ่ ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร วันที่ 8 พ.ย. 64
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ภาคผนวก

2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 64
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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 9/2564
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:00 – 15:00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการ
______________________________
รายนามอนุกรรมการผู้มาประชุม
1. ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
กรรมการ สทอภ.
2. นายทวีศักดิ์ ชพานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
กรรมการ สทอภ.
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ สทอภ.
5. รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
แทน ปอว.
5. นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา
แทน ผสทอภ.
6. นายพีร์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการ สทอภ.
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายตติยะ ชื่นตระกูล
2. นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล
3. นางวรณัฐ ถิระวัฒน์
4. นายณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล
5. นายสรทัศน์ หลวงจอก
6. นางสาวกมลมาศ ทองแก้ว
7. นายชลธิป เนินคีรี
8. นายเอกราช ปรีชาชน
9. นางสาววิลาสินี พันธ์สิน
10. นายจักรี พรหมบริสุทธิ์
11. นางสาวธนัชพร เพิ่มผล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

รอง ผสทอภ.
ผอ.สยศ.
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล / สยศ.
ฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรม / สอร.
หัวหน้าฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ / สยศ.
หัวหน้าฝ่ายตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ / สพธ.
นักพัฒนาธุรกิจชำนาญการพิเศษ / AIP
นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ / สปภ.
หัวหน้างาน (พัฒนาบุคลากร) / สบห.
นักสื่อสารองค์กร / สยศ.
นักทรัพยากรบุคคล / สบห.
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12. นางสาวชนินทร์พร พจน์จิราภรณ์
13. นางสาวศิญาภัสร์ คันธกัลยาพงศ์
14. นางสาววสพรรณ แซ่ตั้น

นักยุทธศาสตร์ / สบห.
นักตรวจสอบภายในชำนาญการ / สตส.
นักพัฒนาธุรกิจ / สพธ.

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการกำกับดูแ ลกิจการที่ดี และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2564 สทอภ. ได้รับคะแนน 93.88 ระดับผลการประเมิน : A
แบบประเมิน

ผลคะแนนตาม
แบบประเมิน

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐ (Internal Integrity and

89.4

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

Transparency Assessment: IIT)

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ หรือผู้
ติดต่อหน่วยงานภาครัฐผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and

90.19

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน

Transparency Assessment: EIT)
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็ปไซด์ของ
หน่วยงาน (Open Data Integrity and

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

100

คะแนน

93.97
86.38
90.22
87.96
88.47
93.85
90.68
86.04

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

100

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

100

Transparency Assessment: OIT)
รวม

93.88 (ระดับ A)

สทอภ. มีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และมีประเด็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น ส่งเสริมให้
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้ส อบถาม ทักท้วง
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ร้องเรียน , เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน , เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น , ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม , เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต , เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังเป็นต้น
คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาตามที่ สทอภ. เสนอและมีข้อคิดเห็น ดังนี้
-คุณสมประสงค์ ให้ความเห็นว่า ผลการประเมินในระดับ A เรื่องที่น่ายินดี และคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็เป็น
คณะอนุกรรมการที่มีภารกิจตรงกับเรื่องนี้ ในอนาคต สทอภ. ยังสามารถพัฒนาได้ถึงระดับ AA
-ดร.พาสิทธิ์ ให้ความเห็นว่า หน่วยงานในสังกัด อว. ส่วนใหญ่คะแนนสูง ซึ่ง สทอภ. ก็ เป็นหนึ่งในหน่วยงาน
นั้น และขอให้กำลังใจกับทีมงานเพื่อพัฒนาให้ไปสู่ระดับ AA
-ดร.บัณฑูร ให้ความเห็นว่า ผลการประเมินเป็นไปตามแผนที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ และในปีถัดไปขอให้พัฒนาไปสู่
ระดับ AA
-ดร.สมบัติ ให้ความเห็นว่า ขอให้กำลังใจทีมงานในการรักษาคะแนนให้อยู่ในดับ A และขอให้พัฒนาปรับปรุง
กระบวนการทำงานตามข้อเสนอแนะของ ปปช. เพื่อไปสู่ระดับ AA
มติที่ประชุม : รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วาระที่ 3.2 การจัดทำแบบสำรวจพัฒนาการด้าน CG&CSR ของ สทอภ.
ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีมติ เห็นชอบแนวทางการจัดทำ Action Plan CG & CSR ของ
GISTDA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ สทอภ. เสนอ และให้ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ
ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับการวัดความตระหนักรู้ของคนในองค์กร และเมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2564ฝ่ายเลขานุการได้หารือ
กับคุณสมประสงค์ บุณยะชัย และให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดทำแบบสำรวจทั้งก่อนและหลังการดำเนินการตาม
Action Plan ปีงบประมาณ 2565 ของ สทอภ. เพื่อให้เห็นการพัฒนาการด้าน CG&CSR อย่างเป็นรูปธรรม และเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาแผน Action Plan CG&CSR ในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ใน
เรื่องนี้เป็นการเฉพาะเพื่อให้คำปรึกษากับ สทอภ.
สทอภ. อยู ่ ร ะหว่ า งดำเนิ น การจั ด ทำ Action Plan CG&CSR ประจำปี 2565 ตามข้ อ คิ ด เห็ น ของ
คณะอนุกรรมการฯ สำหรับการจัดทำแบบสำรวจก่อนและหลังการดำเนินการตาม Action Plan ดังกล่าวนั้น สทอภ.
รวบรวมข้อมูล, หารือร่วมกับผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำแบบสำรวจ และการดำเนินการสำรวจใน
องค์กร ตามที่ได้รับคำแนะนำจากคุณสมประสงค์ เพื่อหาจุดประสงค์ที่แท้จริงและโจทย์ข้อคำถามหลักของการ
ดำเนินการสำรวจ นอกจากนี้ ยังได้รับคำแนะนำว่าการจัดทำ CSR นั้น สามารถดำเนินการภายในองค์กร และไปทำ
ภายนอกองค์กร และควรเป็น การส่งเสริมให้เกิดมากกว่าการบังคับ ทั้งนี้ สทอภ. จะได้ นำประเด็นดังกล่าวไป
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ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2565 สำหรับการจัดทำแบบสำรวจจะคัดเลือกที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็นผู้ประเมินต่อไป
คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาตามที่ สทอภ. เสนอและมีข้อคิดเห็น ดังนี้
-คุณสมประสงค์ ให้ความเห็น ว่า ควรกำหนดกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม และตั้งคำถามให้เหมาะสมกั บ
แต่ละกลุ่ม และในการตั้งคำถาม สทอภ. สามารถดูตัวอย่างจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นแนวทางได้ แต่ต้องปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน และการประเมินแบบนี้การตั้งคำถามจะเป็นในเชิงวิเคราะห์ เพื่อป้องกันการมีอคติ
(bias) ในการตอบคำถาม เช่น เรื่องเงินเดือน ก็จะไม่มีใครตอบในมุม positive และเมื่อได้รับผลประเมินแล้วให้นำ
ข้อมูลจากการประเมินเพื่อปรับปรุงการทำงาน
-ดร.สมบัติ ให้ความเห็นว่า ก่อนจะเชิญบริษัทเข้ามานำเสนอ สทอภ. จะต้องตั้งโจทย์ในองค์กรให้ชัด เพื่อทำ
ให้การตั้งคำถามตรงประเด็น โดยเสนออนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นก่อนดำเนินการ โดยการกำหนดโจทย์ของ
องค์กรนี้นอกจากจะไปสู่การตั้งคำถามแล้ว จะนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบการดำเนินการจัดทำแบบสำรวจพัฒนาการด้าน CG&CSR ของ สทอภ.
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความ
รับผิดชอบต่อของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2564)
จากการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประชุม
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6/2564
เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้ สทอภ. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราย 2 เดือน โดยรอบที่ 1
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 และรอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564
โดยฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เดือน
กันยายน 2564 โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
➢ ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 จำนวน 37 ตัวชี้วัด แสดงสัญลักษณ์เป็น สีเขียว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวน
ตัวชี้วัดทั้งหมดที่ดำเนินการตาม Action Plan CGCSR ของปี 2564
➢ อยู ่ ร ะหว่ า งการดำเนิ น งานแต่ เ กิ น กว่ า ร้ อ ยละ 50 จำนวน 8 ตั ว ชี ้ ว ั ด แสดงสั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น สี เ หลื อ ง
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่ดำเนินการตาม Action Plan CGCSR ของปี 2564
➢ อยู่ระหว่างการดำเนินงานแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 1 ตัวชี้วัด แสดงสัญลักษณ์เป็น สีเทา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2 ของ
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่ดำเนินการตาม Action Plan CGCSR ของปี 2564
คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาตามที่ สทอภ. เสนอและมีข้อคิดเห็น ดังนี้
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-รอง ผสทอภ.(พี ร ์ ) ชี ้ แ จงต่ อ ที ่ ป ระชุ ม ว่ า ผลการดำเนิ น งานที ่ เ ป็ น สี เ ขี ย ว ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น CG/CSR
In process และมีการดำเนินงานอยู่แล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ส่วนผลการดำเนินงานสีเหลืองและสีเทา เป็นกิจกรรม
ที่กำหนดให้สอดคล้องกับ ISO26000 จึงทำให้การดำเนินการบางส่วนยัง ไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ทุกกิจกรรมคาดว่าจะแล้ว
เสร็จไม่เกินในเดือนตุลาคม จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CG/CSR เพิ่มมาก
ขึ้น จะทำให้การกำหนดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น
-ดร.สมบัติ ให้ความเห็นว่า ควรจัดทำบทสรุปผู้บริหารก่อนลงถึงรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด
และจากการดำเนินงาน 4 เดือนที่ผ่านมา ให้ สทอภ. เสนอประเด็นที่ควรผลักดันและประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข ให้
นำข้อสังเกตนี้ไปปรับปรุงในการจัดทำ Action Plan ในปี 2565
-ดร.พาสิทธิ์ ให้ความเห็นว่ า ในการดำเนินงานระดับบริหารจะต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เป็น role model
ให้กับระดับปฏิบัติการ เรื่องนี้ไม่ควรเป็นแค่ระดับปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินการ ต้องผลักดันร่วมกันทั้งองค์กร
-คุณสมประสงค์ ให้ความเห็นว่า ถ้าองค์กรให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้าน CG/CSR จะเป็นการปรับ
รากฐานขององค์กร ยกระดับให้ไปสู่หน่วยงานที่สูงขึ้น ทำให้องค์กรมีความยั่งยืน มีประโยชน์ต่อสังคม เริ่มจากการ
ปรับ mindset บุคลากร ให้เกิด intrinsic value เพราะการทำ CG/CSR องค์กรจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
-ดร.บัณฑูร ให้ความเห็นว่า เรื่องเนื้อหาในรายงานครบถ้วนแล้วแต่ควรปรับรูปแบบการรายงานที่ไม่ใช่แบบ
ตารางที่มีช่องเยอะ ควรปรับรูปแบบรายงานให้ดูอ่านง่าย ให้น่าอ่าน น่าติดตาม อาจจะใช้สีหรือสัญลักษณ์เป็นตัว
สื่อสาร
มติ ท ี ่ ป ระชุ ม : เห็ น ชอบการดำเนิ น งานตามที ่ สทอภ. เสนอ และให้ ป รั บ ปรุ ง ตามข้ อ คิ ด เห็ น ของ
คณะอนุกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเลิกประชุม เวลา 15:00 น.
นายพีร์ ชูศรี
อนุกรรมการและเลขานุการฯตรวจรายงานการประชุม
นางสาววิลาสินี พันธ์สิน
บันทึกการประชุม
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ภาคผนวก

3. รายงานผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 ธ.ค. 64 และ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 มี.ค. 65
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รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:30 – 14:30 น.
ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการ
______________________________
รายนามอนุกรรมการผู้มาประชุม
1. นายพีร์ ชูศรี
ประธานคณะทำงาน
รอง ผสทอภ.
2. นายบุญชุบ บุ้งทอง
คณะทำงาน
ผอ.สปท.
3. นางสาววรรณวีร์ ศิลโรจน์
คณะทำงาน
หน.ฝคบ. ผู้แทน ผอ.สจอ.
4. นางสาวณัทพร ภูจำนงค์
คณะทำงาน
หน.ฝบค. ผู้แทน ผอ.สสพ.
5. นางสาวสุกันยา อินทร์สวาท
คณะทำงาน
หน.ฝทบ.
6. นางสาวฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร
คณะทำงาน
นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ผอ.สพน.
7. นางสาวอุปนันทน์ เชาวน์ฤทธิ์
คณะทำงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้แทน ผช.ผสทอภ.
8. นายกฤชกร เกตุทองมงคล
คณะทำงาน
นักพัฒนานวัตกรรม ผู้แทน ผอ.สพก.
9. นางสาวชนินทร์พร พจน์จิราภรณ์
คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล ผู้แทน ผอ.สจก.
10. นางกัลยาณี เพ็งแจ่ม
คณะทำงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้แทน ผอ.สยศ.
11. นางสาววจีภรณ์ แจ่มไว
คณะทำงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้แทน ผอ.สคร.
12. นางสาวปรัชญาภรณ์ แสงสุกดี
คณะทำงาน
นักจัดการงานทั่วไป ผู้แทน หน.ฝทส.
12. นางวรณัฐ ถิระวัฒน์
คณะทำงานเลขานุการ
หน.ฝศอ.
13. นางสาวธนัชพร เพิ่มผล
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักยุทธศาสตร์
รายนามอนุกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
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1. ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการธีออส -2 หรือผู้แทน
ติดภารกิจ
2. ผูอ้ ำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ หรือผู้แทน ติดภารกิจ
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอมรพันธ์ พุ่มฉัตร
2. นางสาวสุจิตา นุ่มสุวรรณ
3. นางสาวลักขิกา เที่ยงพร้อม

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการพิเศษ
นักยุทธศาสตร์
นักสื่อสารองค์กร

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
เลขานุการฯ แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร ตามคำสั่ง สทอภ. ที่ 116/2564
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ประธานคณะทำงาน
ที่รับผิดชอบภารกิจด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
2. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
คณะทำงาน
3. ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการธีออส 2 หรือผู้แทน
คณะทำงาน
4. ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมพันธมิตร หรือผู้แทน
คณะทำงาน
5. ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ หรือผู้แทน
คณะทำงาน
6. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ หรือผู้แทน
คณะทำงาน
7. ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม หรือผู้แทน
คณะทำงาน
8. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ หรือผู้แทน
คณะทำงาน
9. ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ หรือผู้แทน
คณะทำงาน
10. ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง หรือผู้แทน
คณะทำงาน
11. ผู้อำนวยการสำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือผู้แทน
คณะทำงาน
12. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ
คณะทำงาน
13. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้แทน
คณะทำงาน
14. หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและสัญญา หรือผู้แทน
คณะทำงาน
15. หัวหน้าฝ่ายจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง หรือผู้แทน
คณะทำงาน
16. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร
คณะทำงานและเลขานุการ
17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินภารกิจตามโครงสร้างของสำนักงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคต เพื่อจัดทำข้อเสนอ และสรุปผลการประเมิน เสนอต่อผู้อำนวยการ สทอภ.
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2. จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลของ สทอภ. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรรองรับการดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบายที่กำหนด แผนงานและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเสนอต่อผู้อำนวยการ สทอภ.
3. ศึกษา วิเคราะห์ เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และกำหนด
กรอบแนวทางและแผนงานต่างๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการทำงาน และตัววัดผล รวมถึงจัดทำข้อมูลผลการ
ดำเนินงานของ สทอภ. ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจั ดการภาครัฐ
(PMQA 4.0)
4. ศึกษา วิเคราะห์ กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และ
กำหนดกรอบแนวทางและแผนงานต่างๆ รวมถึงจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของ สทอภ. ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้
5. เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามแผนแม่บท การ
พัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลของ สทอภ. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA 4.0) ใน
การการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐเป็นระบบราชการ 4.0 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และที่เกี่ยวข้อง
6. รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการดำเนินงานของ สทอภ. ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0) ในการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐเป็นระบบราชการ 4.0 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสปรับปรุง พร้อมทั้งข้อสังเกต
และ/หรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการ สทอภ.
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สทอภ.
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2.1 : แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติจัดทําแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559–2564) และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการพัฒนาประเทศใหสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคูกันไป ให “คุณธรรมนําการพัฒนา”
สราง “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และประเทศไทย 4.0 เพื่อใหสังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขรมเย็นด
วยมิติทางศาสนา ตลอดจนนําเทคโนโลยีนวัตกรรมความรู ความคิดสรางสรรคและทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเกิดความมั่งคั่ง บนฐานของการพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเอง และรวมกลุมอยางมีพลัง ภายใตหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืนโดยมีทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาค
สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนมารวมกันดําเนินการบูรณาการตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมาตรี เป็นประธานการประชุม เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ต่อไปอีก 1 ปี ถึงปี 2565
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สทอภ. เริ่มดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2563–2565) ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563 – 2565) และนำรายงานผลต่อ อว. ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา
รวมถึงรายงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND
TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ด้วย ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะมีการประเมินความเป็นองค์กรคุณธรรม
จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นรายปี ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมาณ 2564 ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมของ สทอภ. อยู่ในระดับ 3 “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ทั้งนี้
รายละเอียดสรุปตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมตามเอกสารประกอบวาระที่ 2.1.2
ในการนี้ สทอภ. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สทอภ. ประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของศาสนาและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ตามเอกสารประกอบวาระที่ 2.1.1 โดย
สรุป ดังนี้
ที่/
ยุทธ
ศาสตร์

ไตรมาส
รายการกิจกรรม

1 2 3 4

ผู้เข้าร่วม
ตามข้อกำหนดของแต่ละกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ใน สทอภ.
ก.

การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการเสริมสร้างคุณธรรม
อย่างน้อย 5 กิจกรรม

1.ทุกหน่วยส่งเข้าร่วม
2.ทุกหน่วยพิจารณาเสนอชื่อ
3.ทำประกาศทุ ก คนเข้ าร่ ว มลงชื ่ อผ่ า นgoogle
sheet
4.เจ้าหน้าที่บรรจุซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ข.

การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน
วันสำคัญต่างๆ เกี่ยวเนื่องกับ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างน้อย
11 กิจกรรม

1.ทุกหน่วยส่งเข้าร่วม
2.ผู้แทนสำนักเข้าร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
ค.

กิจกรรมที่ สทอภ. หรือ อว. จัดให้
เข้าร่วม อย่างน้อย 2 กิจกรรม และ
การรายงานผลตามข้อกำหนด รอบ
6 และ 12 เดือน

1.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
2.สยศ. (รายงาน)
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มติที่ประชุม : รับทราบและให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย
วาระที่ 2.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่าการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 เป็นการขับเคลื่อนตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561–2580) / แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) / มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563- 2565) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563- 2565 โดย
มุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกั นการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากร
และภาคประชาสังคมมีทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับ การทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการ และการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างต่อเนื่อง
สทอภ. จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 2.2.1 โดยสรุป ดังนี้
ที่/
ยุทธ
ศาสตร์
ก.

ข.

ค.

ไตรมาส
รายการกิจกรรม

1 2 3 4

ผู้เข้าร่วม
ตามข้อกำหนดของแต่ละกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม สทอภ. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
จัดกิจ กรรมโดย สทอภ. หรือ เข้า
1. เจ้าหน้าที่ทุกคน
ร่วมกับ อว. อย่างน้อย 5 กิจกรรม
2. ผู้แทนสำนักส่งเข้าร่วม
3. เจ้าหน้าที่บรรจุซึ่งยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กิจกรรมที่ สทอภ. / อว. จัดให้เข้า
1. เจ้าหน้าที่ทุกคน
ร่ ว ม อย่ างน้ อย 3 กิ จ กรรม และ
2. ผู้แทนสำนักส่งเข้าร่วม
รายงานผลตามข้ อกำหนด รอบ 6
3. สยศ. (รายงาน)
และ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กิจกรรมที่ สทอภ. หรือ อว. จัดให้
1. ผู้แทนสำนักส่งเข้าร่วม
เข้าร่วม อย่างน้อย 6 กิจกรรม
2. สยศ. และสำนักที่เกี่ยวข้อง
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มติที่ประชุม : รับทราบและให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย
วาระที่ 2.3 แผนดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (2566-2570)
เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ระยะ 5
ปี (2561-2565) ครบกำหนดในปีงบประมาณ 2565 โดยที่การขับเคลื่อนองค์กรการวางแผนแม่บทฯ นั้น จะช่วยให้
องค์กรสามารถวางแผนพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ บุคลากรที่มีคุณภาพจะช่วยให้
องค์กรสร้างความสำเร็จ ได้ตามความคาดหวังอย่างยั่งยืน การวางแผนกลยุทธ์การบริหารองค์กรและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กร จึงดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล (2566-2570) โดยจะใช้ข้อมูลประกอบในหลายๆ ส่วน อาทิ ยุทธศาสตร์ สทอภ. ความคิดเห็ น
และข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร และข้อมูลจากผู้แทนเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนโยบายจากทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการเป็น
Project Base การบริหารบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การยกระดับ
บุคลากรบางส่วนให้สามารถทำงานแบบโครงการและสามารถทำหน้าที่เ ป็นผู้นำและบริหารโครงการได้ เป็นต้น
สรุปแผนการดำเนินงาน ดังนี้
แผนดำเนินการจัดทำแผนแม่บท
พัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
(2566-2570)

ไตรมาส
1

1) รวมรวม วิเคราะห์ จัดทำสรุปข้อมูล
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) รับข้อเสนอแนะ เก็บความต้องการ
จากผู้บริหารระดับสูง

2

3

4

ผู้เกี่ยวข้อง
สยศ./สจก.

28-29
ธ.ค.

ผู้บริหารระดับสูงระดับกลาง
สยศ. และ สจก.

3) ร่างข้อกำหนด และจัดจ้าง ที่ปรึกษา
เพื่อจัดทำแผนแม่บทฯ

สยศ./สจก.

4) กระบวนการจัดทำแผนแม่บทฯ

ผู้บริหารระดับสูงระดับกลาง และเจ้าหน้าที่
สยศ. และ สจก.

5) นำเสนอผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ตามลำดับ

สยศ. และ สจก.

6) สรุปผลการดำเนินงาน และสื่อสาร
แผนฯ

สยศ. และ สจก.

มติที่ประชุม : รับทราบแผนดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (2566-2570)
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 3.1 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ประจำปี
2565
เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่าสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ติดตามและ
ประเมินผลยกระดับเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งการประเมินฯ ประกอบด้วย 7 หมวด คือ การนำองค์ก าร การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสำคัญกับผู้ รับบริการ การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
บุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์การดำเนินการ และกำหนดให้การประเมิน PMQA 4.0 เป็น
ตัวชี้วัดบังคับสำหรับองค์การมหาชนตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำหลักเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ก็เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถนำเครื่องมือไปวิเคราะห์องค์การด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การ และนำผลการประเมิน
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ นำไปสู่การยกระดับองค์การให้เป็นระบบราชการ 4.0 ทั้งนี้
ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 PMQA ประจำปี 2564 (ผลการดำเนิ น งานปี
2563) สยศ. ได้เวียนแจ้งให้ทุกสำนักรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการตามหนังสือที่ สยศ 1093/2564 ลงวันที่ 20
ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว
โดยที่ การดำเนินการตาม PMQA4.0 นั้น เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
สทอภ. ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนี้ จึงสรุปความเชื่อมโยงการดำเนินการตาม
ระบบการประเมินองค์กรต่างๆ และกิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2565 เพื่อแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการตามระบบ
และกิจ กรรมเหล่านั้น สอดคล้องไปด้ว ยกันและนำส่งไปให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ สทอภ. ประสบ
ความสำเร็จ รายละเอียดตามแผนภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์กรกับแผนงาน HROD และ HRM สรุป ดังนี้

เพื่อปรับปรุง ส่งเสริม ให้ดำเนินการตามระบบ PMQA4.0 ซึ่งทำให้ประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลการ
ดำเนินงานดีขึ้น รวมไปถึงคะแนนจากการประเมินสูงขึ้นด้วย นั้น สยศ. จัดทำสรุปคำแนะนำจากสำนักงาน ก.พ.ร. กรณี
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ที่ไม่ผ่าน และข้อเสนอแนะ พร้อมสรุปรายการผู้รับผิดชอบ ตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.1.2 แลนำเสนอข้อคำถามทั้ง
7 หมวด เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานการรายละเอียดตาม ตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.1.3 โดยสรุป ดังนี้
หมวดที่ 1 การนำองค์การ รับผิดชอบรายหมวด โดย สยศ. ทั้งนี้หมวดนี้มีเจตนารมณ์ เพื่อให้เห็นถึง
บทบาทของผู้นำในการชี้นำและขับเคลื่อนองค์การให้เกิดความยั่งยืน การกำกับดูแลที่ดี มีการสร้างแบบอย่างด้าน
ความโปร่งใส มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านนวัตกรรมทุกระดับ ติดตามผลการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมี
4 ข้อย่อย ในการประเมิน ได้แก่
หมวดย่อย
(1.1) ระบบองค์การที่สร้างความยั่งยืน
(1.2) ป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส

ผู้รับผิดชอบหลัก / ร่วม
สยศ. / สสพ. สพก. สพน. สปภ.
สยศ. และ สจก. / สสพ. สคร. สพก.
สปภ.
สสพ. และ สคร./ สพก. สปภ. สยศ.

(1.3) การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านเครือข่าย
(1.4) คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รับผิดชอบรายหมวด โดย สยศ. ทั้งนี้หมวดนี้มีเจตนารมณ์
เพื ่ อให้ ส ่ วนราชการมี กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ท ี่ มี ประสิ ทธิ ผล รองรั บการเปลี ่ ยนแปลงและสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน กำหนดเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน
มีการติดตามผลของ การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยมี 4 ข้อย่อย ในการประเมิน
ได้แก่
หมวดย่อย
ผู้รับผิดชอบ หลัก / ร่วม
(2.1) แผนยุ ทธศาสตร์ ตอบสนองความท้ าทายและสร้ างนวั ตกรรมเพื ่ อ การ สยศ.
เปลี่ยนแปลง
(2.2) เป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ
(2.3) แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน
สยศ./ สสพ. สคร. สพก. สจก.
(2.4) การติดตามผล การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล
สยศ.
หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับผิดชอบรายหมวด โดย สสพ.
ทั้งนี้หมวดนี้มีเจตนารมณ์ เพื่อให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย
รวดเร็วและเข้าถึง นำมาใช่ในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างวางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของกลุ่มต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคตมีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์
โดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน ทันท่วงทีโดยมี 4 ข้อย่อย ในการประเมิน ได้แก่
หมวดย่อย
(3.1) ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริการและการเข้าถึง
(3.2) การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน
(3.3) การสร้างนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม
(3.4) กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์

ผู้รับผิดชอบ หลัก / ร่วม
สสพ./สคร. สพก. สปภ.
สสพ.
สสพ./ สคร. สพก. สปภ.
สจก.
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หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ รับผิดชอบรายหมวด โดย สยศ. ทั้งนี้หมวดนี้มี
เจตนารมณ์เพื่อให้ส่วนราชการมีการกำหนดตัววัดที่ใช้ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ วิเคราะห์
เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู้ เรียนรู้และมีเหตุผลใน
เชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการทำงานปรับเป็นติจิทัลเต็มรูปแบบ ทันท่วงที
โดยมี 4 ข้อย่อย ในการประเมิน ได้แก่
หมวดย่อย

ผู้รับผิดชอบ หลัก /
ร่วม
(4.1) การใช้ข้อมูลในการกำหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูล ต่อ สยศ. / สปภ. สสพ.
สาธารณะ
สคร.
(4.2) การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล ตัววัด นำไปสู่การพัฒนา แก้ไขปัญหา
(4.3) การจัดการความรู้ ใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม
(4.4) การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ ปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล
สจก.-CIO / สยศ.,ทุ ก
สำนัก
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร รับผิดชอบรายหมวด โดย สยศ. ทั้งนี้หมวดนี้มีเจตนารมณ์ เพื่อให้ส่วน
ราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ
มีความคล่องตัวและเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี มี
ทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม มีความคิดเริ่มที่นำไปสู่นวัตกรรม มีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมี 4 ข้อย่อย ในการประเมิน ได้แก่
หมวดย่อย

ผู้รับผิดชอบ หลัก /
ร่วม
สจก.
สจก.
สยศ.

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ
5.2 ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและ
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร
สยศ.
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ รับผิดชอบรายหมวด โดย สยศ. ทั้งนี้หมวดนี้มีเจตนารมณ์
เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ สร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการและการบริการ นำเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อให้มขี ีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยมี 4 ข้อย่อย ในการประเมิน ได้แก่
หมวดย่อย
ทุกหน่วยงานเป็นหลักรายงานกระบวนงานของตนเอง โดย สยศ. รวบรวมสรุป
6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ

ผู้รับผิดชอบ หลัก / ร่วม
สปภ. สสพ. สคร. สพก.
สพน. สจก. สยศ.
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6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ
หมวดที่ 7 การบรรลุผลลัพธ์ รับผิดชอบรายหมวด โดย สยศ. ทั้งนี้หมวดนี้มีเจตนารมณ์ เพื่อให้
สามารถกำหนดตัววัดสำคัญซึ่งสอดคล้องการปฏิบัติกาในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด สะท้อนความสามารถใน
การบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่ท้ทาย มีการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับกระบวนการเพื่อหาแนวทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งระดับ
ปฏิบัติการและระดับองค์การที่ส่งผลให้ผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายดีขึ้น โดยมี 6 ข้อย่อย ในการประเมิน ได้แก่
หมวดย่อย
7.1. การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ ฯ
7.2. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน ฯ
7.3. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรฯ
7.4. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบฯ
7.5. การบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามตั ว ชี ้ ว ั ด ด้ า นผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมฯ
7.6. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม
และการจัดการกระบวนการเป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายฯ

ผู้รับผิดชอบ หลัก / ร่วม
สยศ./ สจก. สสพ. สพก. สปภ.
สยศ./ สสพ. สคร. สพก. สจก.
สยศ./ สสพ. สคร. สพก. สปภ.
สยศ.+สจก.+CIO / ทุกสำนัก
สยศ. สจก.
สยศ./ สปภ. สสพ. สคร. สพก.
สพน. สจก.

ในการนี้ สยศ. จัดทำแผนการดำเนินงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบ 2565 ตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.1.4 ทั้งนี้ ก.พ.ร. แจ้งว่าจะชี้แจง
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน PMQA ประมาณวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หลังจากการชี้แจงแล้ว สยศ. จะขอนัดไปทำ
ความเข้าใจในการดำเนินการต่างๆ กับทุกสำนักเป็นรายสำนัก โดยแผนดำเนินการโดยสรุป ดังนี้
รายการกิจกรรม
1. กำหนดตัวชี้วัดบังคับประจำปีงบปประมาณ เรื่อง PMQA (กำหนดแล้ว)
2. แต่งตั้งคณะทำงานฯ จัดประชุม สรุปผลการดำเนินงาน สทอภ. ที่ได้รับจากการตรวจ
ประเมินของปี 2563 มอบหมายผู้รับผิดชอบ (9 ธ.ค.)
3. รวบรวมข้อมูลโครงการที่จะส่งเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐจากแต่ละสำนัก
4. ก.พ.ร. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด กพร. เรื่อง PMQA
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ/ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดอบรม
6. เก็บรวบรวมข้อมูล/จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA
7. เสนอ ผสทอภ. เพื่อขออนุมติรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ลงระบบ กพร.

ไตรมาส
1

2

3 4

—

—
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รายการกิจกรรม

ไตรมาส
1

2

3 4

8. ระบบเปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)/ รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม/ รางวัลบริการภาครัฐ
9. สทอภ. กรอกข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้น รอบแรก (รอบส่งเข้าประกวด)
10. นำเข้าข้อมูลเพื่อประกวดรางวัลเลิศรัฐในแต่ละรางวัล (รางวัลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม, รางวัลบริการภาครัฐ)
11. จัดอบรมปฎิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA
12. ก.พ.ร. ให้คะแนน/แจ้งผลการตรวจประเมินและให้ข้อคิดเห็นผ่าน Website
13. ผู้รับผิดชอบปรับแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลรายงานตามข้อเสนอแนะตามข้อ 12
14. ระบบเปิดให้รายงานผลตามเกณฑ์การประเมิน PMQA (ตัวชี้วัด)
15. ก.พ.ร. แจ้งผลการตรวจประเมิน และให้ข้อคิดเห็นผ่าน Website
16. คณะทำงานฯ ตรวจสอบผลคะแนน/ ข้อคิดเห็นจาก ก.พ.ร. และจัดทำเอกสารรายงาน
ผลตามตัวชี้วัดให้กับ สยศ.

—
—

มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนดำเนินการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ โดย
ให้ฝ่ายเลขานุการนัดประชุมในแต่ละสำนักเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินฯ และข้อคำถามเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในการตอบคำตอบแต่ละข้อหลังจากได้รับฟังคำชี้แจงจากสำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เลขานุการ รายงานต่อที่ป ระชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์
ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตราฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใน
การปะชุมครั้งที่ 162/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ สำนักงาน
ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
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งบประมาณ 2565 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการการ
ประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ในการประเมินผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 สทอภ. มีผลคะแนนเท่ากับ 93.88 จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน โดยผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการดำนินการตามตัวชี้วัดและหลักกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผย
ข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ทั้งนี้ สยศ. จัดทำสรุปผลการประเมิน ITA 2564
คำแนะนำจาก ป.ป.ช. และผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน พร้อมข้อคำถาม ตามเอกสารประกอบวาระ 3.2.1
โดยสรุปจะมีประเด็นคำถาม/การดำเนินการตามข้อกำหนด ITA ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) จำนวน 30 ข้อ (i1 – i30)
ตอบแบบสอบถามในระบบ แบบวั ด การรั บ รู ้ ข องผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ภายนอก External Integrity and
Transparency Assessment (EIT) จำนวน 15 ข้อ (e1 – e15) ตอบแบบสอบถามในระบบ และ แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) จำนวน 43 ข้อ (o1 –
o43) นำเข้าข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานในแต่ละข้อ ทั้งนี้ ในส่วน OIT ต้องปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลทุกปี โดย
ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
สำหรับแผนดำเนินงาน ITA ประจำปี 2565 รายละเอียดแผนดำเนินงานประจำปี ตามเอกสารประกอบ
วาระที่ 3.2.2 สรุปตามตารางข้างท้าย ทั้งนี้ ในการกำหนดผู้มีส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2565 กำหนด ดังนี้ (2.1) ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในที่ปฏิบัติงานระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้มีทุกระดับ ทุกส่วนงาน ร้อยละ 10 (คละกัน) ให้
พิจารณาร่วมกัน (ไม่น้อยกว่า 32 คน) และ (2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมด ทั้งนี้ สยศ. จะให้ทุกหน่วยกรอกข้อมูลมีส่วนได้เสียผ่าน google sheet ตามเอกสารแนบ 3.2.3 ตามลิงก์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E2M_I8M_gR3L6N0OGecXED8R2SI1qeTMsU3qYq4kBhg/
edit?usp=sharing
รายการกิจกรรม
1. สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งรายละเอียดปฏิทิน ITA ประจำปีงบ 2565
2. จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดเตรียมข้อมูล และแจ้งเวียนให้กรอกรายชื่อผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
3. สยศ. ลงทะเบียน นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก
4. แจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละสำนักกรอกนำส่งข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
และ สยศ. เก็บข้อมูลรายงานผลตามแบบวัด OIT
5. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA ปี 2565
6. สยศ. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด และติดตามให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในเข้ามาตอบตาระยะเวลาไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำ
7. สยศ. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT

ไตรมาส
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ไตรมาส

รายการกิจกรรม

1

2

3 4

8. ผู้ประเมินดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
9. ผูม้ าติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้า
ไปตอบแบบวั ด EIT ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ดั ง กล่ า วได้ ด ้ ว ยตนเองโดยตรงที ่ เ ว็ บ ไซต์
http://itas.nacc.go.th/
10. สยศ. รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT และผู้บริหารอนุมัติข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT
11. ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT (กรณีหน่วยงานเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด) (1-15 มิ.ย. 65)
12. ยืนยันแบบวัด OIT : คณะที่ปรึกษาการประเมินพิจารณาข้อชี้แจงเพิ่มเติมของหน่วยงาน
ตามที่ได้รับแจ้ง จากนั้นทำการแก้ไขหรือยืนยันผลคะแนนแบบวัด OIT ตามวิธีการที่กำหนด
(16-30 มิ.ย. 65)
13. สรุปผลและจัดทำรายงานผลประเมิน : หน่วยประเมินดำเนินการเสนอผลการประเมิน
พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการประเมิน
14. ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน : หน่วยประเมินดำเนินการเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลั่นกรอง และประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะ

—

คณะทำงานร่ว มกัน พิจ ารณารายงานและแผนดำเนินการ แล้ว มีข้อคิดเห็น ว่าควรเสนอให้ฝ ่าย
เลขานุการประสานกับ สำนักงาน ป.ป.ช. และ ก.พ.ร. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผน ITA ที่สามารถทำ
คะแนนได้ตามเป้า โดยต้องวิเคราะห์จากโจทย์ที่กำหนด แล้วระบุกิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องดำเนินการให้ตร งตามที่
กำหนดเพื่อจะได้ทำคะแนนได้ดีขึ้น จากนั้นจัดทำเป็นแนวทางแล้วนำลงสู่การปฏิบัติ จะทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและได้คะแนนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน โดยให้ฝา่ ย
เลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเลิกประชุม เวลา 14:30 น.
นางวรณัฐ ถิระวัฒน์
เลขานุการฯ ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวธนัชพร เพิ่มผล
บันทึกการประชุม
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รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการ
______________________________
รายนามคณะทำงานผู้เข้าประชุม ณ ศูนย์ราชการ
1. นายพีร์ ชูศรี
รอง ผสทอภ.
2. นายเชรษฐา สุวรรณิน
หน.ฝกส. ผู้แทน ผอ.สจก.
3. นางสาวพิราวรรณ พวงกุหลาบ
นิติกรชำนาญการ ผู้แทน หน.ฝกส.
4. นางวรณัฐ ถิระวัฒน์
หน.ฝศอ.
5. นางสาวธนัชพร เพิ่มผล
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์
รายนามคณะทำงานผู้เข้าประชุมผ่านระบบ E-Meeting
1. นายบุญชุบ บุ้งทอง
ผอ.สปท.
2. นางสาววรรณวีร์ ศิลโรจน์
รก.ผอ.สจอ.
3. นางสาวฐนิตา เสือป่า
ผอ.สสพ.
4. นางสาวฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร
นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ผอ.สพน.
5. นางสาวอุปนันทน์ เชาวน์ฤทธิ์
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไปชำนาญการ สผอ.
6. ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ สมคำ
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ผู้แทน ผอ.สพก.
7. นายสยาม ลววิโรจน์วงศ์
ผอ.สปภ.
8. นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล
ผอ.สยศ.
9. นางสาวพิมพ์นภัส เกิดผล

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงำน
คณะทำงาน
คณะทำงานเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
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ผู้แทน ผอ.สธอ.-2
10. นางสาวเครือวัลย์ จำปาเงิน
หน.ฝบร. ผู้แทน ผอ.สคร.
11. ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์ เวชโพธิ์
หน.ฝทส.
รายนามคณะทำงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุกันยา อินทร์สวาท
หน.ฝทบ.
รายนามผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting
1. นางนุชจรี แก้วภู่
2. นางสาวลักขิกา เที่ยงพร้อม

คณะทำงาน
คณะทำงาน

คณะทำงาน

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีส่ ื่อสารองค์กร

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ผสทอภ. มีนโยบายในการดำเนินการเรื่อง GIATDA Goes Green นั้น สทอภ.
ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ 2 โครงการและได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม ได้แก่
1. ผ่านรอบคัดเลือก เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วม “โครงการสนับสนุนกจิกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission
Support Scheme)” ผ่านการรับรองผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/ กักเก็บได้ จากการดำเนินกิจกรรม
“ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร ครั้งที่ 1/2564
เลขานุการ แจ้งว่าสำนักยุทธศาสตร์ (สยศ.) มีหนังสือเวียนให้คณะทำงานพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมฯ
ตามหนังสือที่ สยศ. 1325/2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ มีผู้ขอแก้ไขรายงานจำนวน 1 ราย บรรทัดที่ 38 จาก
ข้อความเดิม “2. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ หรือผู้แทน ติดภารกิจ ” เปลี่ยนเป็นข้อความ “2.
ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ หรือผู้แทน ติดภารกิจ ” ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอ
(ร่าง) รายงานการประชุมฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2.1
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) รอบที่ 1 และการส่ง
โครงการสมัครรางวัลบริการภาครัฐประจำปี 2565
เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุป เรื่องการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ
4.0 (PMQA) รอบที่ 1 และการส่งโครงการสมัครรางวัลบริการภาครัฐประจำปี 2565 ดังนี้
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1. การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)
ตามที่ ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำสรุป
รายการผู้รับผิดชอบ คำแนะนำจากสำนักงาน ก.พ.ร. และข้อคำถามทั้ง 7 หมวด ได้แก่ 1.การนำองค์การ 2.การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ 3.การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ 4.การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5.การมุ่งเน้นบุคลากร
6.การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ 7.ผลลัพธ์การดำเนินการ รวมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานการประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบ 2565 ต่อมา วันที่ 22 ธันวาคม 2564 และวันที่
13 มกราคม 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐป ระจำปี 2565
รวมถึงรายละเอียดข้อมูลในการประเมินและกำหนดการในการนำเข้าข้อมูลในระบบของ ก.พ.ร. ในรอบการประกวด
รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ในรอบที่ 1 นอกจากนี้ สยศ. จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษา
อิสระด้านการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) มาบรรยายและให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางให้แต่ละสำนักในการตอบข้อคำถามทั้ง 7 หมวด (ครั้งที่ 1) และแต่ละสำนัก ได้นำข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาใน
การตอบข้อคำถามมาปรับปรุงข้อมูลในแต่ละหมวดแล้ว นั้น ในการนี้ สยศ. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว
2. การประกวดรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565
ตามที่ มีหนังสือ สยศ. 1170/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ให้แต่ละสำนักส่งโครงการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ์การสมัครรางวัล เลิศรัฐประจำปี 2565 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ต่อมา วันที่ 22 ธันวาคม 2564
สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แ จงเกณฑ์ ก ารสมั ครรางวัล เลิศ รัฐ ประจำปี 2565 เมื ่อ โดยแบ่งรางวัล ออกเป็ น 3 สาขา ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1. รางวัลบริการภาครัฐ 2. รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ทั้งนี้ มีสำนักประสงค์เสนอโครงการเข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลเลิ ศรัฐประจำปี 2565 จำนวน 4 โครงการ
นอกจากนี้ วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ปรึกษา สทอภ. (แน่งน้อย) บรรยายแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี 2565 ผ่าน Google Meet โดยที่ปรึกษาเห็นว่า สทอภ. ควรเสนอโครงการให้สอดคล้องเป็นภาพใหญ่การบริการ
ของสำนักงาน และท่านยินดีให้แนวคิดและแนะแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565
ในการนี้ สยศ. ได้นำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการในระบบของ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อย
แล้ว จำนวน 4 โครงการ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แก่ 1.โครงการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์ม
ภูมิส ารสนเทศและดาวเทียมเพื่อการบริห ารจัดการ PM2.5 และอนุภ าคในชั้นบรรยากาศแบบองค์รวม (สพน.) 2.
โครงการเพิ่มมูลค่าให้ข้าว สร้างรายได้ให้เกษตรกร ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว G-RICE (สพน.) 3.
โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ COVID-19 iMAP เพื่อการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด 19 (สปภ.) 4.โครงการระบบติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำ ท่วมจากดาวเทียมแบบเนียร์เรียลไทม์ (Thailand
Flood Monitoring System) (สปภ.)
ประธาน โดยที่ในปีงบประมาณ 2564 มีโครงการที่ผ่านการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภท
นวัตกรรมการบริการ ได้แก่ "ระบบชี้จุดไฟป่าเพื่อการลด PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" และ รางวัลการบริหาร
ราชกรแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ได้แก่ “พัฒนาชุมชน
ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ” เพื่อเป็นการแบ่งปันเทคนิคการ
เขียนโครงการ (Lesson Learn) จึงขอให้สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศจัดทำสรุป Lesson Learn ของรางวัล
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ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ ดังกล่าว นำส่งให้ สยศ. เพื่อใช้เผยแพร่สำหรับเป็นตัวอย่างการ
เขียนโครงการของ สทอภ. ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบและขอให้สำนักประยุกต์ และบริหารภูมิสารสนเทศ จัดทำสรุป Lesson Learn ของ
รางวัลที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564 จำนวน 2 โครงการ เพื่อแบ่งปันเทคนิคการเขียนโครงการในการประกวดรางวัล
เลิศรัฐ แล้วนำส่งแก่สำนักยุทธศาสตร์เพื่อใช้ ในการเผยแพร่ต่อไป ได้แก่ 1. โครงการระบบชี้เป้าเพื่อการลดไฟป่า หมอก
ควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ และ 2. โครงการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบบูรณาการ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วาระที่ 3.2 การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (2566-2570)
เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 สยศ. ได้รับอนุมัติดำเนินการแผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนา
บุคลากร (65042) ประจำปี 2565 โดยภายใต้แผนงานต้องดำเนินการ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาองค์กรและทรัพยากร
บุคคล 5 ปี (2566-2570) และการประเมินโครงสร้างองค์กร นั้น ในการนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยสรุป ได้
ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
1. รวบรวมเอกสารหลักการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2565 และเอกสาร
ประกอบอื่น เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดทำแผนแม่บทฯ ในปี 2566-2570
2. สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้แก่ผู้บริหารทุกระดับมีส่วน
ร่วมกันและประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดย ผสทอภ. เห็นชอบให้จัดการให้ความรู้ในเรื่อง “การ
บริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่” ซึ่งนอกจากการให้ความรู้ กับผู้บริหารแล้ว ยังได้เก็บข้อมูลเพื่อนำมา
ประกอบการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลด้วย โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง
สำหรับผู้บริหารระดับกลางและสูง และ ผู้บริหารระดับต้น โดยสรุปสิ่งที่ได้รับจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 2 ครั้ง
ได้แก่ (1) ความรู้และแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ให้กับผู้บริหารของ สทอภ. ทุก
ระดับ รวมทั้งได้แนวคิด ทัศนคติในการทำงานของผู้บริหารในเรื่องของการบริหารงาน และการจัดการบุคลากร รวมถึง
ความรู้สึกที่มีต่อองค์กร แนวทางที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป และที่สำคัญการจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดทำแผน
การบริหารคน ผู้ที่จะต้องเป็น owner ต้องเป็นระดับผู้บริหาร และผู้บริหารทุกระดับต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการ
จัดทำ และสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบั ญชาเข้าใจได้ด้วย (2) ได้รับข้อมูลจุดเด่นและจุดด้อยโดยแบ่งได้เป็น 7 หัวข้อคือ
เป้าหมายองค์กร, โครงสร้างองค์กร, กระบวนการขององค์กร, การสื่อสารภายในองค์กร, สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน,
ผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนแม่บทสำหรับพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
3. เก็บข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรฯ โดยสัมภาษณ์บุคลากรในระดับปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจากทุกกลุ่มภารกิจ โดยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สัมภาษณ์ที่ ศูนย์
ราชการฯ แจ้งวัฒนะ จ.กรุงเทพ และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ อุทยานรังสรรนวัตกรรมฯ จ.ชลบุรี
4. เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรฯ ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสร้าง Change Agent
Team โดยความเห็นชอบจาก ผสทอภ. เพื่อเป็นเสมือนคณะทำงานที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ กลไก
เพื่อแก้ปัญหาที่รวบรวมได้จากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเข้าสัมภาษณ์ระดับปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายใน
ระยะยาวคือการขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (2566-2570) และกำหนดเป้าหมายระยะสั้น
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หรือ Quick win ร่วมกัน โดยเบื้องต้นกำหนดประชุมหารือร่วมกันใน Change Agent Team 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 3 และ
7 มีนาคม 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ วันที่ 15 และ 29 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
การดำเนินการขั้นตอน สยศ. จะดำเนินการนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับไปจัดทำรายละเอียดแผนแม่ บทพัฒ นา
องค์กรและทรัพยากรบุคคล (2566-2570) และกำหนดเป้าหมายระยะสั้นหรือ Quick win และคาดว่าแผนแม่บทพัฒนา
องค์กรและทรัพยากรบุคคล (2566-2570) จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ จะได้มีการสื่อสารให้บุคลากร
รับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (2566-2570)
วาระที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติการป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติ มิ ชอบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1
เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อว. (ศปท.อว.) มีหนังสือที่ อว 0212/ว1103
ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 ขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไฟล์ Word) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว (ไตร
มาส 1) ให้ ศปท.อว. ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นไตรมาสภายใน 5 วัน หลังสิ้น
ไตรมาสทุกไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลให้ สำนักงาน ป.ป.ช. นำไปพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามทุจริตต่อไปตาม
เอกสารประกอบวาระที่ 3.3.2 ซึง่ สยศ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
และนำส่ง อว. เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกอบวาระที่ 3.3.3 และอยู่ระหว่างรวบรวมกิจกรรมในการดำเนินตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สทอภ. ประจำปีงบประมาณ
2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565) เพื่อนำรายงานส่งให้ อว. ภายใน 5 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส
มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 และขอความร่วมมือแต่ละ
สำนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที ่ 4.1 การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( IIT/EIT/OIT)
เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า สยศ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ
โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ สทอภ. ผู้แทนทุกสำนักเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้ วย ทั้งนี้ ในการ
อบรมมีการกำหนดเงื่อนไขข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและหลักการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะและการประเมินตามแบบ OIT โดยสรุป ดังนี้
1. กรณี ผ ู้มีส ่วนได้ส่วนเสียภายใน : ให้ดำเนินการ (1) รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในต้องเป็นบุคลากร
(เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ) ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และ (2) ในการกรอกเข้าระบบ ITAS (ระบบของ ป.ป.ช.) ให้
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กรอกเฉพาะจำนวนตั ว เลขของบุ ค ลากรทั ้ ง หมดและกำหนดให้ บ ุ ค ลากรตอบแบบวั ด IIT (Internal Integrity and
Transparency Assessment) ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด ซึ่งระบบ ITAS จะสุ่มจำนวน
บุคลากรร้อยละ 10 ให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ ขอให้มีการตอบวัดของบุคลากรในทุกระดับขององค์กร (รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ และลูกจ้างประจำ) จำนวนไม่น้อยกว่า 32 ราย
2. กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : ให้ดำเนินการ (1) รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกควรเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของงานสายหลักมากกว่ากึ่งนึง (2) รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต้องประกอบด้วยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้โดยตรง ทั้งนี้ หากเป็นชื่อบริษัทจะต้องใส่ชื่อผู้ที่รับผิดชอบของบริษัทนั้นพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้นั้นโดยตรง
เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อ และ (3) การนำเข้าข้อมูลรายชื่อสามารถพิจารณาเลือกนำเข้าเพียง 3 เท่าของจำนวนร้อยละ
10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมดได้ (จำนวนรายชื่อทั้งหมด 623 ราย > จำนวนร้อยละ 10 = 63 ราย >
จำนวน 3 เท่าของร้อยละ 10 = 252 ราย)
3. หลักการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการประเมินตามแบบ OIT ให้ดำเนินการ (1) เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน (2) หน่วยงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุก
ช่วงเวลากรณีเกิดเหตุจำเป็นทางเทคนิคทำให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว หน่วยงานจะต้อง
แก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรื อภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยประเมิน (3) หน่วยงาน
จะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปิดเผยอยู่ในตำแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้อย่างไรจากหน้ าเว็บ ไซต์ห ลัก ของหน่ว ยงาน เนื่องจากการตรวจสอบการเปิดเผยข้ อ มูล จ ะพิ จารณาจาก
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วไป (4) ในกรณีที่หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมี
ข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผล
ความจำเป็นมาอย่างละเอียดหรือจะต้องระบุเหตุผลด้านกฎหมายหรือข้อจำกัดอันสุดวิสัยลงในช่องคำอธิบาย เพิ่มเติม
ประกอบคำตอบ (5) ในกรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการหรือจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแบบวัด OIT อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่ง จังหวั ด หรือคำสั่งของ
แต่ละส่วนราชการ ขอให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามประเด็นการประเมินที่กำหนด รวมถึงระบุคำสั่ง หรือ
ประกาศ หรือมาตรการที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ไว้ในช่องคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบโดยไม่
ต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยหากคณะที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
เหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ จะไม่นำประเด็นการประเมินนั้นมาคิดคะแนน
ในการนี้ สยศ. นำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในระบบ ITAS ของสำนักงาน
ป.ป.ช. ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีจำนวน/รายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย ของแต่ละสำนักตามรายชื่อในลิงค์
https://bit.ly/35xPTys ซึ่ง ผสทอภ. อนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่คณะทำงานฯ เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2565 ตามหนังสือ สยศ. 165/2565 และ สยศ. 202/2565 วันที่ 11 และ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตามลำดับ
ต่อมา สยศ. จัดทำโปสเตอร์ช่องทางการตอบแบบวัด เพื่อสื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากร สทอภ. และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกของ สทอภ. เข้าถึงได้ง่าย ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. เวียนช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2565 ผ่านทาง www.itas.nacc.go.th ตามเอกสารประกอบวาระ 4.1.1 และ จัดทำตารางสรุปตัวชี้วัดและข้อคำถามของ
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พร้อมรายชื่อสำนักที่รับผิดชอบตามเอกสารประกอบวาระ 4.1.2 เพื่อให้แต่ละ
สำนักนำไปพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไของค์ประกอบด้านข้อมูลที่ ป.ป.ช. กำหนดหรือไม่ ตามเอกสารประกอบวาระ
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4.1.3 ทั้งนี้ สยศ. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เน้นในส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ราชการ สทอภ. เพื่อให้ บุคลากร สทอภ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่ง สยศ. จะได้แจ้งเวียนเพื่อให้สำนักส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมต่อไป
คณะทำงานร่วมกันพิจารณาเอกสารตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอให้ฝ่ายเลขานุการทำหนังสือแจ้งเวียนถึง รองผู้อำนวยการ ผอ.สำนัก เพื่อขอให้แต่ละสำนักพิจารณาเสนอ
ชื่อผู้เข้าร่วมการตอบแบบวัด IIT
2. ขอความร่วมมือจากทุกส่วนสำนักในการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่นำขึ้นบนเว็บไซต์ในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้
เป็นปัจจุบัน
3. ขอให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำ Checklist เพื่อให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบของแต่ละสำนักเข้าไปตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลที่นำขึ้นครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
มติที่ประชุม : พิจารณาแล้วมอบหมาย ให้ทุกสำนักดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) มอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ
(2) ทุกสำนักส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ สยศ. ภายในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 โดยให้มีทั้งในระดับ ผู้อำนวยการ/
หัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่
(3) ทุกสำนักพิจารณาเผยแพร่โปสเตอร์ ช่องทางการตอบแบบวัด เพื่อสื่อสารเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ภายนอกของ สทอภ. เข้าถึงได้ง่าย
(4) ทุกสำนักปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันตามข้อกำหนดสำนักงาน ป.ป.ช.

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี –
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และเลิกประชุม เวลา 14:30 น.
นางวรณัฐ ถิระวัฒน์
เลขานุการฯ ตรวจรายงานการประชุม
นางสาวธนัชพร เพิ่มผล
บันทึกการประชุม
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4. เจ้าหน้าที่ สทอภ. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กับ อว.
เรื่อง “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ
4 (1) หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม
4 (2) รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการอบรม ณ สถานที่จริง 2 คน และออนไลน์ 10 คน
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ภาคผนวก 4 (1)
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ภาคผนวก 4 (2) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Onsite
1. นางวรณัฐ ถิระวัฒน์ สยศ.
Online
3. นางสาวรมิดา คชะเทศ สปท.
5. นางภัทรภร แสงระวี สปภ.
7. นางจีรนัย อินทรมณี สสพ.
9. นางสาวแสงระวี วงษ์กาไชย สสพ.
11. นางสาวศิริกาญจน์ ธัญพิมลโรจน์ สคร.

2. นางสาวธนัชพร เพิม่ ผล สยศ.
4. นางธีรกานต์ ชัยคงทอง สปภ.
6. นายประเมศ แก้วมีศรี สคร.
8. นางสาวปวันรัตน์ แสงสมสวัสดิ์ สพน.
10. นางสาวลักขิกา เทีย่ งพร้อม สยศ.
12. นายวีรวัฒน์ จันทวงษ์ สคร.
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5. สทอภ. จัดอบรม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ (Open data Integrity Assessment :
OIT ในวันที่ 22 มี.ค. 65 ผู้เข้าร่วม 40 คน และ
อัดคลิปวีดิโอการอบรมเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ารับชมย้อนหลังได้พร้อมเอกสาร
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6. มีระเบียบ/ประกาศ
6.1 ระเบียบสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรม 2553 (ทั้งนี้ อยู่ระหว่างปรับปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับ
ที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือที่
นร 1200/ว7 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 แจ้งเรื่อง ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยให้หน่วยงานจัดทำ
ประมวลจริยธรรมฯ ให้มีความครบถ้วนเป็นไปตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลง
วันที่ 31 มีนาคม 2565)
6.2 ประกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง
นโยบาย/แนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรม และ ความโปร่งใส ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลงวันที่ 14 ก.พ. 60 (ใช้จนถึงปัจจุบัน)
6.3 ประกาศ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สทอภ. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อ
สังคม วันที่ 20 เม.ย. 65
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7. ขอบเขตหน้าที่ของ
“ภารกิจด้านสร้างเสริมพันธมิตรและเครือข่ายองค์ความรู้”
ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64
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8. รายชื่อกระบวนงานที่ดำเนินการปรับปรุง
ภายใต้แผนการปรับปรุงคู่มืออยู่ภายใต้แผนการดำเนินงาน (Action Plan)
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประจำปี 2565
ประเด็นหลัก 1.การกำกับดูแลองค์กร
ประเด็นย่อย 7.เน้นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกต้อง และโปร่งใส
จำนวน 50 กระบวนงาน
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งาน
งานหลัก

รายชื่อกระบวนงานที่ดำเนินการปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2565
ที่
ชื่อกระบวนงาน/คู่มือ
1 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานปฏิบัติการรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม
2 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต
3 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการวิเคราะห์วงโคจรและวัตถุอวกาศ (DAILY
ROUTINE)
4 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการปรับวงโคจรดาวเทียมไทยโชตตามแผนการ
บำรุงรักษาวงโคจร
5 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการปรับวงโคจรดาวเทียมเพื่อหลีกเลี่ยงการชนวัตถุ
อวกาศ
6 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบสัญญาณรบกวน (Interference
Inspection)
7 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบจานสายอากาศ SSC
8 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบกระแสไฟฟ้าสำรอง
กรณีกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง
9 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจานสายอากาศ XBand
10 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศและ
ควบคุมความชื้น (Precision Air)
11 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการเปิดระบบ DFT
12 จัดทำปฏิบัติงานการรับสัญญาณดาวเทียม
13 จัดทำปฏิบัติงานการวางแผนถ่ายภาพ
14 จัดทำปฏิบัติงานการผลิต และจัดหาข้อมูลดาวเทียม
15 จัดทำปฏิบัติงานการสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
16 ขั้นตอนการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย
17 กระบวนงานออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
ภูมิสารสนเทศ
18 การพัฒนา Web Application บนระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่
ออนไลน์ (Gistda Portal)
19 กระบวนงานสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ 4 กระบวนงาน
20 งานด้านฝึกอบรม ประกอบ ไปด้วย 4 กระบวนงาน
1. กระบวนงานงานประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม 2. กระบวนงานก่อนการฝึกอบรม
3. กระบวนงานระหว่างการฝึกอบรม 4. กระบวนงานหลังการฝึกอบรม

ผู้รับ
ผิดชอบ
สคร.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สพน.
สพน.
สพน.
สปภ.
สคร.
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งาน
งานสนับสนุน

ที่

ชื่อกระบวนงาน/คู่มือ

1 การขอรับบริการด้านงานที่ปรึกษาโครงการ (Total solution) (แล้วเสร็จ)
https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=5824&lang=TH
2 การให้บริการข้อมูลดาวเทียม (แล้วเสร็จ)
https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=5777&lang=TH
อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 วิธีการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
4 ขั้นตอนการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญ
5 แบบฟอร์ม SOP ของ สทอภ. (ใช้ทั้งหน่วยงาน)
6 จัดประชุมคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
7 จัดทำประเด็นกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือยุทธศาสตร์
8 การบริหารโครงการ (Project Based Management)
9 จัดทำและบริหารแผนพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
10 การพัฒนาบุคลากรตามแผน
11 การนำเข้าสินค้า
12 เอกสารแนวทางการให้บริการข้อมูล และ
13 การดำเนินงานโครงการ Solution ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
14 กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง
15 กระบวนงานบริหารสินทรัพย์ถาวร
16 กระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง)
17 กระบวนงานเบิกจ่าย สจก.
18 กระบวนงานสารบรรณ
19 กระบวนงาน ทะเบียนประวัติ
20 กระบวนงานประเมินผลการทำงาน
21 กระบวนงานลงเวลาการทำงาน
22 กระบวนงานขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย
23 กระบวนงานเบิกจ่าย สจอ.
24 กระบวนงานการจัดทำใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงิน
25 กระบวนงานการแจ้งซ่อมและการแก้ไข ปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (โยธา/
ไฟฟ้า/ประปา/เครื่องปรับอากาศ/ IT)
26 กระบวนงานการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ SKP (สถานการณ์ปกติ/สถานการณ์
ฉุกเฉิน)
27 กระบวนงานการจองห้องประชุม และห้องพัก

ผู้รับ
ผิดชอบ
สสพ.
สสพ.

สตส.
สผอ.
สยศ.
สยศ.
สยศ.
สยศ.
สยศ.
สยศ.
สธอ.2
สสพ.
สสพ.
สจก.
สจก.
สจก.
สจก.
สจก.
สจก.
สจก.
สจก.
สจก.
สจอ.
สจอ.
สจอ.
สจอ.
สจอ.
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งาน

ที่
28
29
30
31

ผู้รับ
ผิดชอบ
กระบวนงานบริหารจัดการรถยนต์ตู้ เช่าปรับอากาศ
สจอ.
กระบวนงานการดูแลความสะดวก และความสะอาดในพื้นที่ SKP
สจอ.
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560, ระเบียบฯ พ.ศ. สจอ.
2560, กฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานการบริหารสินทรัพย์ถาวร (ครุภัณฑ์)
สจอ.

หมายเหตุ
สปท. สำนักปฏิบัติการดาวเทียม
สสพ. สำนักสร้างเสริมพันธมิตร
สพน. สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
สตส. สำนักตรวจสอบภายใน
สจก. สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง
สยศ. สำนักยุทธศาสตร์

ชื่อกระบวนงาน/คู่มือ

สพก.
สคร.
สปภ.
สผอ.
สจอ.

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ
สำนักเครือข่ายองค์ความรู้
สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ
สำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
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9. ร้านค้าออนไลน์ และ
การจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้สะดวกต่อผู้ตอ้ งการรับบริการ
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4/19/22, 12:24 PM

AWAGAD

http://awagad.gistda.or.th/
ร้านค้าออนไลน์ GISTDA

Flash Sale

00 Day

00 ชั่วโมง

00 นาที

00 Second

ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
บริเวณเขื่อนรัชชประภา

ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
บริเวณ Finke ประเทศเนปาล

ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
บริเวณแหลมปะการังใหญ่

฿595.00 ฿700.00

฿595.00 ฿700.00

฿595.00 ฿700.00

 เพิ่มในตะกร้าสินค้า

 เพิ่มในตะกร้าสินค้า

 เพิ่มในตะกร้าสินค้า

awagad.gistda.or.th

ภาพถ่ายดาวเทียมไท
บริเวณแหลมปะการั

฿595.00 ฿700.
 เพิ่มในตะกร้าสิ
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New Products

ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
บริเวณ Finke ประเทศเนปาล

พวงกุญแจนักบินอวกาศ

฿595.00 ฿700.00

฿50.00

 เพิ่มในตะกร้าสินค้า

 เพิ่มในตะกร้าสินค้า

หมวก

As low as

฿250.00

 เพิ่มในตะกร้าสินค้า

แก้วมัค

฿300.00
 เพิ่มในตะกร้าสินค้

Best Sellers

อภิธานศัพท์การรับรู้ระยะไกล

ดัชนี NDWI

ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ
23 สถานี ทั่วประเทศ วันที่

หนังสือการ์ตูนคู่ซ่าท้าสำรว
ตอน รับบสารสนเทศ

฿0.00

฿1,090.00

฿590.00

฿0.00

Promotions

ข้อมูลสถานีเรดาร์ชายฝั่ง วันที่ ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ 23
19/12/2016
สถานี ทั่วประเทศ วันที่

฿195.00 ฿390.00

฿295.00 ฿590.00

พื้นที่น้ำท่วม ปี 2015

จุดความร้อน ปี 2017

฿150.00 ฿300.00

฿150.00 ฿300.00

Satellite Images

awagad.gistda.or.th
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Satellite Wallpapers

ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
บริเวณแหลมปะการังใหญ่ จังหวัด

ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
บริเวณแหลมปะการังน้อย จังหวัด

฿595.00 ฿700.00

฿595.00 ฿700.00

 เพิ่มในตะกร้าสินค้า

 เพิ่มในตะกร้าสินค้า

ภาพ
บริเว



หนังสือ/มัลติมีเดีย/เอกสารเผยแพร่

ตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศศาสตร์

หนังสือการ์ตูนคู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน หนังสือ
หนึ่งวันกับภูมิสารสนเทศ
รับบ

฿0.00

฿0.00

 เพิ่มในตะกร้าสินค้า

 เพิ่มในตะกร้าสินค้า



ของที่ระลึก

awagad.gistda.or.th
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หมวก

As low as

โมเดลระบบสุริยะ

฿250.00

฿350.00

Satellite Service

CosmoSkyMed

ALOS

Deimos-2

GEOEYE

IKO

เมนูช่วยเหลือ
FAQ
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
การจัดส่งสินค้า
วิธีการชำระเงิน
การติดต่อ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

( อวกาศ ) A WA GAD
เกี่ยวกับเรา
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วน
แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ (Sitemap)

ติดต่อเรา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2141-4444 โทรสาร 0 2143-9586 อีเมล์ marketing@gistda.or.th

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน ) : GISTDA
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency

awagad.gistda.or.th
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ช่องลงทะเบียน ‹ Space Inspirium Booking — WordPress

https://spaceinspiriumbooking.com/wp-login.php?action=register

เว็บไซต์จองเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ GISTDA
ลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์นี้ / Register For This Site

ชื่อผู้ใช้ / Username

อีเมล / Email

รหัสผ่าน / Password

หมายเหตุ:
รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัว
ประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัวและ
ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
ชื่อจริง / Firstname

นามสกุล / Lastname

ชื่อหน่วยงาน / Company Name

เบอร์ติดต่อ / Phone No.

การยืนยันการลงทะเบียนจะถูกส่งไปที่อีเมลของคุณ
/ Registration confirmation will be emailed to
you.

ลงทะเบียน / Register

Continue with Facebook

เข้าสู่ระบบ / Log in | คุณจำรหัสผ่านไม่ได้? / Lost
your password?
← Go to Space Inspirium Booking

https://spaceinspiriumbooking.com/wp-login.php?action=register
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10. ตั้งกลุม่ ไลน์แบบ open chat ชื่อกลุม่ ว่า “หนูดีสู้ภัย“
รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เช่น จุดความร้อนและ PM2.5 น้ำท่วม หมอกควัน เป็นต้น

69

“หนูดีสู(ภัย”

70

71
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11. ตัวอย่างกิจกรรมทีด่ ำเนินการภายใต้ “GISTDA STATION” ของ สทอภ.

72

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมสื่อสารภายใน GISTDA Station

วั น ศุ ก ร์ ท ี ่ 29 ตุ ล าคม พ.ศ. 2564 “ทุ น นี ้ ท ี ่ ร อคอย” นำเสนอสาระความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ ทุ น ประจำปี 2565
ประกอบด้วย ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนอบรมระยะสั้น ทุนอบรมระยะยาว รวมไปถึง
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติต้องทำอย่างไร อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับ น.ส.ศิริกุล หุตะเสวี (พี่เบล)
นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศแคนาดา ที่มาให้ข้อคิด ข้อแนะนำดี ๆ กับรุ่นน้อง ที่มีความตั้งใจ และมี
เป้าหมายในการที่จะรับทุนศึกษาต่อ
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 “สวัสดิการฯ ดี ๆ เราต้องรู้” นำเสนอสวัสดิการ ต่าง ๆ ที่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับ ...
บางคนก็อาจจะรู้และทราบกันดีอยู่แล้ว แต่บางคนที่มาใหม่อีกทั้ง ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปเมื่อต้นเดือน
ตุลาคม ที่ผ่านมา หลาย ๆ อย่างอาจจะเปลี่ยนไป แล้วเรื่องสวัสดิการ หละจะมีความเปลี่ยนแปลง หรือ update
อะไรหรือไม่

73
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12. ตัวอย่างกิจกรรม/การอบรม
ที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าใจในเรื่องการบริหารงาน เงิน คน ของ สทอภ.

74

โครงการสัมมนาแบบออนไลน์ “การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่” โดยเน้นการดำเนินโครงการรูปแบบ Project Based Management (PBM)
รวมทั้งการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 12 และ 19 พฤศจิกายน 2564

75

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานการบริหารโครงการ (Project Based Management)
วันที่ 13 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

76
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13. ตัวอย่างหัวข้อการสื่อสารภายใต้การจัด Town Hall ของ สทอภ.

77

กิจกรรม Town Hall ของ สทอภ. เรื่อง ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

78
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14. แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ.

79
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ISO 26000

1. Decision-m:a)dn'g processes

and strucrul""e;s

Human Rig ts
t ..Due diligence
2. Human rigtrts. riSk situations
3. Avoidsl'lce of.c:ompIk:iiW
4. R~lving griev,ances
5, Discrimil'lath:ln and

.....wnerable grOl.!Ps
6. ti',Ji and politics rightS
7. Economic., social and
cuttJ::Araf rights

'I..Community initO ..-ement

.2.. Educati:a:n and QJlture
3...Employment Cl"ealiion and
skillt;, de,,'ebpment

8_Fundamental principles
and rights at \9[ol'k

4..Technology development
and acoeS5
5..\'\IeaHt'" and inc.ome aeaaon
.6:, Heahh
'7. Sodal investment

The Envin:mm:enl
1. PJ'eventiol'l 'Of polllJtion
2.. S~ioable
Ilesource use'
3. Climate·dYinge mitigaOor\
andad~ol\
4. Prdtiec:tfon of ~
ell'llironmenll: and restaration

of natur:aJ habitam

l<Jb , P ae ice ....
I. :EmpIOl.JIment
and employ-ment
lfelatioBShips
2. Conditions of work and,
soaal protection
3.. Sodal dialogue
4..l-tea1th and safet)'·at w~r',k:

S. Human developmeat: and
'U'aihing in the 'Workplace

Fair Opereting Practices

'I. Fairmar'.k.etin~ faa:ual ana unbilased
inrormstion and fair ,contractual praGtkes,
,2., Protel;.ting consumers" tlea'lth and sa!fet!('
3,.. SLV..tainatde COIlsumption
4. Consumer: ;serotlk'ila. support and dispute
n!Solutmn
5,. Consumer data protection end prio.{acy
6. ,Access cOO! ~l!nt41!l. ser....
ices
7..Eidu;cstion and a!owrenes-s

1. ,Ar1b-I:'Or:rupOon
2. RespoDsible politics. irwdl>iement;
3. Fair cGmpetmon
4..Prbmoting'social responsibility 'in the
spitlEjre Qfinftue~c:e
S. R,e.spe,ct foe property rights
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แนวคิดหลัก

แผนภาพ “แผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ.”

ภารกิจและการดาเนินงานของ GISTDA

ภารกิจ 5 ด้านของ GISTDA
1. ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์
2. ภารกิจการสร้างเสริมพันธมิตรและ
เครือข่ายองค์ความรู้
3. ภารกิจกิจการอวกาศ
4. ภารกิจภูมิสารสนเทศ
5. ภารกิจการจัดการและอานวยการ
แก้ไขร่างแม่บทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
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GISTDA & CSR

GISTDA Organization Structure
คณะกรรมการ สทอภ.

คณะกรรมการกากับดูแล
โครงการ THEOS-2

คณะอนุกรรมการ สทอภ.

สานักตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการ สทอภ.

สานักงานผู้อานวยการ
ภารกิจ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ภารกิจ
การสร้างเสริม
พันธมิตรและ
เครือข่ายองค์ความรู้

ภารกิจ
กิจการอวกาศ

ภารกิจ
ภูมิสารสนเทศ

ภารกิจ
การจัดการและ
อานวยการ

สานักงาน
ยุทธศาสตร์

สานักสร้างเสริม
พันธมิตร

สานักเครือข่าย
องค์ความรู้

สานักพัฒนา
นวัตกรรม
ภูมิสารสนเทศ

สานักจัดการ
องค์กรส่วนกลาง

สานักบริหาร
โครงการ
ธีออส-2

สานักพัฒนา
เทคโนโลยี
กิจการอวกาศ
สานักปฏิบัติการ
ดาวเทียม

สานักประยุกต์
และบริหาร
ภูมิสารสนเทศ

สานักจัดการ
อุทยานรังสรรค์
นวัตกรรม
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แผนภาพ “แผนแม่บทการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ.” (ต่อ)

การทบทวน
CSR Master Plan
1.ปรับภารกิจ
ตามโครงสร้างใหม่ทั้งหมด
2.เพิ่ม/แก้ไขข้อความใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
CG&CSR

CSR Master Plan

CSR Master Plan ตามกรอบภารกิจ

ภารกิจ 5 ด้าน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ CG & CSR

1. ภารกิจ THEOS-2
1. ภารกิจด้านยโยบายและ
ยุทธศาสตร์

1. เน้นการสร้าง DNA ของคน GISTDA (ความเชื่อมั่น ความกล้า) -5i
2. เน้นการสร้าง Due Care ในองค์กร
3. เน้นการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ กับ ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. การดาเนินงานภายใต้ THEOS-2
4.1 เน้นให้โครงการ THEOS-2 สาเร็จให้ได้ตามเป้าหมาย
4.2 ต้องเน้นสัญญาการทางานที่เป็นธรรม

2. ภารกิจ Space & Geoinformatics Solution Excellence
2. ภารกิจด้านการสร้างเสริมพันธมิตร
และเครือข่ายองค์ความรู้

1. มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสม เท่าเทียมในทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ดาเนินความร่วมมือ / กิจกรรม / งานวิจัยร่วมกับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีธรรมาภิบาลและเท่าเทียม
3.สร้างความเชื่อมั่นและดาเนินการ Design – Develop – Implement solution/application ที่คานึงถึง
ความต้องการและประโยชน์ของผู้ใช้งานอย่างจริงจัง

3. ภารกิจ Actionable
Intelligence Policy
3. ภารกิจด้านกิจการอวกาศ

1. ต้องเข้าใจความต้องการของ User จริงๆ
2. ต้องสามารถนาเสนอ Solution ที่ตรงกับความต้องการของ User จริงๆ
3. เน้นการสร้างความเชื่อมั่นในการ Design – Develop – Implement
4. สร้างนวัตกรรมหรือเครือข่ายความร่วมมือที่ใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศ

4. ภารกิจ Innovation
4. ภารกิจด้านภูมิสารสนเทศ

1. เข้าใจความต้องการของ Stakeholder เพื่อให้สามารถนาเสนอ Solution ที่ตรงกับความต้องการ
2. เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของ Stakeholder เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการ Design – Development –
Implement
3. กากับดูแลการพัฒนา AIP นาร่อง (EEC และ น่าน) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างคุณค่าให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ

คุณค่าที่ได้จาก CG & CSR
- โครงการ THEOS-2 จะสามารถ

-

-

ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลของ GISTDA เป็นที่
น่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้งาน
ได้จริงในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาประเทศ
AIP สามารถตอบโจทย์ประเทศ
และสังคมโลกได้อย่างแท้จริง
กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพ
ภาพลักษณ์ของ GISTDA เป็นที่
รู้จักและยอมรับ
เพิ่มการมีส่วนร่วมข้ามหน่วยงาน
เชิงบูรการมากขึ้น
บุคลากรมีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในองค์กร

5. ภารกิจ Strategic Management 1. เน้นการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เน้นการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาวะต่อการทางาน
and Value Creation
5. ภารกิจการจัดการและอานวยการ 3. เน้นการปรับกระบวนการทางานและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แก้ไขร่างแม่บทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
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CSR Master Plan

CSR Master Plan ตามกรอบภารกิจของ GISTDA

ภารกิจ 5 ด้านของ GISTDA ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ CG & CSR
1. ภารกิจด้านยโยบายและ
ยุทธศาสตร์

1. เน้นการสร้าง DNA ของคน GISTDA (ความเชื่อมั่น ความกล้า) -5i
2. เน้นการสร้าง Due Care ในองค์กร
3. เน้นการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ กับ ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. การดาเนินงานภายใต้ THEOS-2
4.1 เน้นให้โครงการ THEOS-2 สาเร็จให้ได้ตามเป้าหมาย
4.2 ต้องเน้นสัญญาการทางานที่เป็นธรรม

2. ภารกิจด้านการสร้าง
เสริมพันธมิตรและเครือข่าย
องค์ความรู้

1. มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสม เท่าเทียมในทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ดาเนินความร่วมมือ / กิจกรรม / งานวิจัยร่วมกับหน่ยงานและผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างมีธรรมาภิบาลและเท่าเทียม
3.สร้างความเชื่อมั่นและดาเนินการ Design – Develop – Implement
solution/application ที่คานึงถึงความต้องการและประโยชน์ของ
ผู้ใช้งานอย่างจริงจัง

3. ภารกิจด้านกิจการอวกาศ

1. ต้องเข้าใจความต้องการของ User จริงๆ
2. ต้องสามารถนาเสนอ Solution ที่ตรงกับความต้องการของ User จริงๆ
3. เน้นการสร้างความเชื่อมั่นในการ Design – Develop – Implement
4. สร้างนวัตกรรมหรือเครือข่ายความร่วมมือที่ใช้ประโยชน์จากกิจการ
อวกาศ
1. เข้าใจความต้องการของ Stakeholder เพื่อให้สามารถนาเสนอ
Solution ที่ตรงกับความต้องการ
2. เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของ Stakeholder เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ในการ Design – Development – Implement
3. กากับดูแลการพัฒนา AIP นาร่อง (EEC และ น่าน) ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติ

4. ภารกิจด้านภูมิสารสนเทศ

5. ภารกิจการจัดการและ
อานวยการ

7 Subjects
OG HR LP FO CI EN CID

คุณค่าที่ได้จาก CG & CSR
- โครงการ THEOS-2 จะ
สามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ข้อมูลของ GISTDA เป็นที่
น่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้
งานได้จริงในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ
- AIP สามารถตอบโจทย์
ประเทศและสังคมโลกได้อย่าง
แท้จริง
- กระบวนการทางานมี
ประสิทธิภาพ
- ภาพลักษณ์ของ GISTDA
เป็นที่รู้จักและยอมรับ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมข้าม
หน่วยงานเชิงบูรการมากขึ้น
- บุคลากรมีความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในองค์กร

1. เน้นการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เน้นการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาวะต่อการทางาน
3. เน้นการปรับกระบวนการทางานและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

สีแดง = มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องกระทา สีเหลือง = มีความจาเป็นมาก สีเขียว = มีความจาเป็น
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แผนภาพ “แนวทางการจัดทาแผนการดาเนินงาน CG&CSR ปี 2565”
ประเด็นหลัก

กรอบแผนการดาเนินงาน
ปี 2565

1.กิจกรรมจากปี 2564
2.กิจกรรมที่กาหนดใหม่
ในปี 2565 ตามแนวทาง
ที่คณะอนุกรรมการ
เห็นชอบ

แนวปฏิบตั ิท่ีเน้นในปี 2565

ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ

1. การกากับดูแลองค์กร (Organization GovernanceOG)
เชื่อมโยงกับ PMQA/ITA/PBM / SOP / THEOS-2

ข้อ 7. เน้นการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ถูกต้อง และโปร่งใส

การปรับปรุ งกระบวนการมาตรฐานภายในองค์กร (ประสิทธิภาพการทางาน งานถูกต้อง แม่นยา
ให้บริการได้ตรงเวลา ฯลฯ)

2 การคุม้ ครองและส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights-HR)
เชื่อมโยงกับ PMQA/ITA/PBM / SOP

ข้อ 3. ส่งเสริมให้ คณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับ
ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล อย่างสมบูรณ์

จัดกิจกรรมให้ความรู ้ ส่งเสริม โดยการดาเนินการสอดคล้องกับการดาเนินการตามข้อ OG ทัง้ นีห้ าก
บุคลากรภายในองค์กรมีความรับรู เ้ กี่ยวกับสิทธิ์ของตนเอง ย่อมจะพัฒนาไปสู่ความเข้าใจและส่งผลต่อ
ส่วนรวมในทางที่ดี

3 การปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
(Labour Practices-LP)
เชื่อมโยงกับ PMQA/ITA/PBM / SOP

ข้อ 5. สนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับได้รบั โอกาสใน
การพัฒนาและเติบโตจากการประเมินผลตาม
ศักยภาพที่แท้จริงด้วยความเป็ นธรรม

ปรับการประเมินผลรายบุคคลให้สอดคล้องกับการดาเนินงานจริง พัฒนาบุคลากรทัง้ สายงานหลักและ
สนับสนุนให้ได้รบั การพัฒนาและการประเมินอย่างเท่าทียมกัน ทัง้ นี ้ การที่บคุ ลากรได้รบั การพัฒนาและ
ประเมินที่ป็นธรรมย่อมส่งผลให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

4 การปฏิบตั ดิ า้ นการดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม
(Fair Operating Practices-FO)
เขื่อมโยงกับ PMQA/ITA

ข้อ 2. กาหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตอ่ ต้านการ
ทุจริต

5 การปฏิบตั ดิ า้ นผูร้ บั บริการ
(Consumer Issues-CI)
เชื่อมโยงกับ PMQA/ITA/PBM/การสื่อสาร
THEOS-2

ข้อ 4. พัฒนาการเผยแพร่ขอ้ มูลให้สอดรับกับความ
ต้องการของผูร้ บั บริการ ไม่วา่ จะเป็ นช่องทางการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร รู ปแบบของเนือ้ หา และภาษาที่
เผยแพร่ เป็ นต้น

- มีแนวนโยบาย/แนวปฏิบตั เิ พื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคณ
ุ ธรรม และ ความโปร่งใสตามแนวทางการ
ประเมิน ITA และ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน สทอภ.
- จัดกิจกรรมให้ความรู ้ ส่งเสริม เพื่อให้ความรู ค้ วามเข้าใจในพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตอ่ ต้านการทุจริต
- มีหน้าเว็บเพจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ THEOS-2 เพื่อให้ผสู้ นใจติดตามได้โดยเฉพาะ และ
ผ่านทางหน้า Facebook เป็ นต้น
- Update ข้อมูลการให้บริการสม่าเสมอ และปรังปรุ ง พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ เช่น การเผยแพร่ขอ้ มูล PM2.5 ไฟป่ าหมอกควัน นา้ ท่วม COVID ฯลฯ

6 การให้ความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management-EM)
เชื่อมโยงกับ PMQA/ITA/ PBM / SOP

ข้อ 1. กาหนดแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ีในการดาเนินงานทุก
ประเภทขององค์กร ซึง่ จะต้องไม่ส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ การลดปริมาณขยะหรือของเสียที่
เกิดจากการปฏิบตั งิ าน ตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของ
สทอภ.

-

7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
(Community Involvement and Development-CID)
เชื่อมโยงกับ PMQA/ITA/ PBM / SOP

ข้อ 2. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในหลากหลายมิติ

เน้นการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้มีความรู ด้ า้ นเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึง การนา
เทคโนโลยีฯ ไปพัฒนาร่วมกับชุมชน เช่น โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาด้วย วทน. / โครงการ
ประเมินพืน้ ที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ/นา
นวัตกรรม g-rice ไปใช้ขบั เคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความ
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เหลื่อมลา้ ณ ขอนแก่น

-

กาหนดกิจกรรมด้าน Low Carbon Office โดยลดการใช้กระดาษ/ หมึกพิมพ์/ การใช้รถยนต์
(Paperless/ ลดหมึกพิมพ์/ ลดการใช้นา้ มัน)
กิจกรรมการปลูกต้นไม้
กิจกรรมการเข้าร่วมประกวด...

