ผ่านอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผ่านคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

(ควำมเสี่ยง
หลงเหลือจำก 2561)
ST1- หลักเกณฑ์
นโยบำยด้ำนกิจกำร
อวกำศที่จะกำหนด
ขึ้นในอนำคต เช่น
หลักเกณฑ์ Landing
Right อำจจะส่งผล
กระทบในกำร
ปฏิบัตงิ ำนตำมพันธ
กิจของ สทอภ.

บริบทการเปลี่ยนแปลง

- ปัจจุบันมีแนวโน้มกำรใช้
ประโยชน์กิจกำรอวกำศจำกทั้ง
ต่ำงประเทศและในประเทศ
สูงขึ้น หน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่ในปัจจุบัน จะเริ่มกำหนด
นโยบำยและกฎเกณฑ์เพื่อกำกับ
ดูแลกิจกำรอวกำศ ซึ่ง สทอภ.
ต้องคอยติดตำมเพื่อประเมิน
สถำนกำรณ์
- กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่ำง
เสนอ ครม. พิจำรณำร่ำง
หลักกำรกำรอนุญำตให้
ดำวเทียมต่ำงชำติให้บริกำรใน
ประเทศ และกำรพิจำรณำ
กำหนดเงื่อนไขกำรอนุญำตให้
ดำวเทียมต่ำงชำติให้บริกำรให้
ประเทศ (Landing Right) โดย
เนื้อหำร่ำงหลักกำรดังกล่ำว มี
ผลต่อกำรปฏิบัตงิ ำนเพื่อกำร
ให้บริกำรข้อมูลดำวเทียมจำก
ต่ำงประเทศ ของ สทอภ.
(สถำนภำพ ณ ต.ค. 2561 สลค.
ส่งเรื่องกลับมำให้หน่วยงำน
เจ้ำของเรื่องพิจำรณำอีกครั้ง)

Key Area

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ของ
สทอภ. มีเป้ำหมำยใน
กำรสร้ำงคุณค่ำและ
มูลค่ำจำกระบบภูมิ
สำรสนเทศแบบองค์
รวม

ผลกระทบ

หำกร่ำงหลักกำร Landing right มีผล
บังคับใช้ จะส่งผลกระทบต่อพันธกิจด้ำน
กำรบริกำรภูมิสำรสนเทศในด้ำนต่ำงๆ
เช่น ภัยพิบัติ กำรจัดกำรน้ำ และ
กำรเกษตรโดยไปจำกัดสิทธิ์กำรดำเนิน
กิจกรรมกับดำวเทียมต่ำงประเทศที่มีกำร
broadcast ของ สทอภ. ที่มีในปัจจุบัน
เช่น กำรตั้งระบบรับสัญญำญดำวเทียม
Radarsat , CosmoSkymed
และจะส่งผลกับกิจกรรมกำรสร้ำงคุณค่ำ
ในอนำคต เช่น กำรรับสัญญำณข้อมูล
จำกดำวเทียมต่ำงประเทศโครงกำร
THEOS-2 ซึ่งร่ำงหลักกำร Landing
right ให้สิทธิ์กับรัฐเจ้ำของดำวเทียม
ต่ำงชำติที่จะเข้ำบริกำรในประเทศไทย
ไม่ได้ให้กับเอกชน ซึ่งจะต้องเป็นกำร
หำรือกันระหว่ำงรัฐกับรัฐ

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

Type

Strategic Risk (ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงำน)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

- ทีมงำน สทอภ. ยังขำด
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำย
กิจกำรอวกำศ (สทอภ. มี
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค)
- ยังขำดประสิทธิภำพ ใน
กำรสร้ำง Engagement
กับ Stakeholder
- ไม่มีกลุ่มทำงำนภำยในที่
เชื่อมประสำนระหว่ำง
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค
ด้ำนนโยบำย ฝ่ำยเลขำฯ
เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลและ
ประเมินสถำนกำรณ์
เสนอผู้บริหำรระดับสูง

1. มีผู้แทน สทอภ. ในกลไกกำร
พิจำรณำ ได้แก่ ฝ่ำยเลขำ
คณะกรรมกำรนโยบำยอวกำศฯ,
คณะทำงำน Non-GSO
2. สทอภ. ได้ทำหนังสือชี้แจง
ผลกระทบจำกร่ำงหลักเกณฑ์
Landing Right ต่อกระทรวงดิจิทัลฯ
, กระทรวงวิทยำศำสตร์ และ
คณะอนุกรรมกำรกิจกำรอวกำศ

ระดับความ
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เสี่ยงต้นปี
เสี่ยง
งบ
(Risk Treatment Action Plan)
ประมาณ

3x5
(โอกำส x
ผลกระทบ)
ระดับ 3: มี
โอกำสที่จะ
เกิด 60 –
70%
ระดับ 5:
กระทบต่อ
กลยุทธ์
และ
แนวทำง
ดำเนินงำน
องค์กร
ระดับสูงมำก

1. จัดตั้งกลุ่มทำงำนภำยในองค์กร เพื่อ
วิเครำะห์ข้อมูลและประเมินสถำนกำรณ์
(สยศ.) (ภำยใน 6 เดือน)
- จัดทีมผู้เชี่ยวชำญที่เข้ำใจสถำนกำรณ์ เข้ำ
ไปติดตำมประเมินสถำนกำรณ์ ใน
คณะทำงำนและ คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
- กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญ
และฝ่ำยเลขำฯ

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว+ผลการดาเนินงานตามแผน
รายการ KRIs
ปีงบประมาณ 2562

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

ดำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมแผนปฏิบัตกิ ำร
1. มีกำรจัดตั้ง ทีมงำนด้ำนนโยบำยได้ตดิ ตำมและเข้ำร่วมกำรพิจำรณำ
ร่ำงหลักกำร Landing Right
2. มีกลุ่มผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวกับนโยบำย/กฎหมำยอวกำศที่มี
collaboration กับ สทอภ. จำนวน 3 ท่ำน จำก
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
3. มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญและสทอภ. และประสำน
เพื่อชี้แจงข้อมูลด้ำนกำรใช้ดำวเทียมของ สทอภ. ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบำยกำรพิจำรณำอนุญำตให้ดำวเทียม
ต่ำงชำติให้บริกำรในประเทศไทย (Landing Right) โดยมีขอบเขต
นโยบำยบังคับใช้กับดำวเทียมสื่อสำรที่ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมตำมกฎหมำยไทย
และมีกำรติดตำมกำรดำเนินงำนอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประเด็นที่
ส่งผลกระทบต่อ Gistda

1x5
(โอกำส x
ผลกระทบ)
ระดับ 1: มี
โอกำสที่จะ
เกิดน้อยกว่ำ
30 %
ระดับ 5:
กระทบต่อ
กลยุทธ์และ
แนวทำง
ดำเนินงำน
องค์กร
ระดับสูงมำก

2. กำรทำควำมเข้ำใจกับ Stakeholder ทั้ง 2. ได้ทำควำมเข้ำใจกับ Stakeholder ทั้งระดับนโยบำยและ
ระดับนโยบำยและหน่วยงำน ให้เข้ำใจข้อมูล หน่วยงำนแล้ว
ผลกระทบให้ครบทุกมิติ (ผู้บริหำรระดับสูง/
ผู้เชี่ยวชำญ) (1 ปี)
ทั้งนี้ได้มีกำรติดตำมกำรดำเนินงำนอยู่เสมอซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประเด็นที่
ส่งผลกระทบต่อ GISTDA
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1. มีกลุ่มทำงำนภำยใน
(ผชช.ด้ำนนโยบำยกิจกำร
อวกำศ
/ผชช.ด้ำนเทคนิค)

2. จำนวนกิจกรรมกำรสร้ำง
และดำเนินกำรengagement
plan /เทียบแผน

ผลที่ได้ 2561

- จัดทำข้อมูล
ผลกระทบและ
นำเสนอต่อ
กระทรวง
ดิจิทัลฯ, คณะ
อนุกรรมำธิกำร
กิจกำรดำวเทียม
, ที่ประชุม
คณะกรรมกำรนโ
ยบำยอวกำศ
แห่งชำติ

เป้า
2562

1. ผู้เชี่ยวชำญ 2 ด้ำน
(นโยบำยกิจกำรอวกำศ,
เทคนิคด้ำนเทคโนโลยี
อวกำศ)

2. engagement plan
สำเร็จตำมแผน/เทียบ
แผน

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

รำยไตรมำส

สยศ./
ระวีวรรณ

ผ่านอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผ่านคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี รัฐ
จะต้องมีเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อน
นโยบำยที่มุ่งสู่กำรปฏิบัตไิ ด้ และ
สอดคล้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ซึ่ง AIP Platform จะเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะสร้ำง
นวัตกรรมกำรบริหำรงำนภำครัฐ

Key Area
ยุทธศำสตร์ที่ 1 :
ขับเคลื่อนนโยบำย
ประเทศด้วยอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ

ผลกระทบ
กระทบต่อยุทธศำสตร์ สทอภ. ในกำรมุ่ง
สู่กำรเป็นองค์กรผู้สนับสนุนกำร
ขับเคลื่อน หรือกำหนดนโยบำย
(Agenda Response or Agenda
Setter)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

Type

Strategic Risk (ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์
ของหน่วยงำน)

(ควำมเสี่ยงจำกปี
2561)
ST2:กำรขับเคลื่อน
เพื่อให้เกิดกำรนำ
AIP ไปใช้ในกำร
ตัดสินใจในระดับ
นโยบำย อำจจะไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำย

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Strategic Risk (ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของหน่วยงำน)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

1. หน่วยงำนภำยนอกไม่ มีกำรสื่อสำรเรื่อง AIP ออกไปใน
เข้ำใจ AIP ไม่เห็น
กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ควำมสำคัญ ไม่เชื่อมั่น ไม่ เป้ำหมำย (น่ำน/EEC)
เข้ำมำมีส่วนร่วม
2. AIP ที่ออกแบบ และ
พัฒนำขึ้นไม่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของพื้นที่
(น่ำน/EEC)

ระดับความ
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เสี่ยงต้นปี
เสี่ยง
งบ
(Risk Treatment Action Plan)
ประมาณ

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว+ผลการดาเนินงานตามแผน

ปีงบประมาณ 2562

4 x 4 1. กำหนด Road Map กำรพัฒนำ AIP ให้
มี Road Map AIP แล้ว และได้เสนอแผนกำรดำเนินงำน High
(โอกำส x ชัดเจน มีกลไกในกำรสอบทำนเพื่อสร้ำง
Level Design AIP ให้คณะทำงำนเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
ผลกระทบ) ควำมมั่นใจว่ำ AIP จะได้รับกำรยอมรับ และ คณะกรรมกำรกำกับดูแลโครงกำรระบบดำวเทียมสำรวจเพื่อกำร
มีกำรนำไปใช้งำนตำมเป้ำหมำย
พัฒนำ THEOS-2 และคณะกรรมกำรกำกับดูแลโครงกำรระบบ
ดำวเทียมสำรวจเพื่อกำรพัฒนำ THEOS-2 เห็นชอบแผนกำร
ดำเนินงำน ในกำรประชุม AIRBUS-GISTDA joint workshop เมื่อ
วันที่ 6 กันยำยน 2562 และให้ดำเนินกำรจัดทำ Detail Design ตำม
กรอบของ High Level Design ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จและนำเสนอใน
กำรประชุม AIRBUS-GISTDA joint workshop ครั้งที่ 6 ประมำณ
เดือนธันวำคม 2562
2. สื่อสำร สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
Stakeholder ตั้งแต่กำรออกแบบ ไปจนถึง
กระบวนกำรพัฒนำ

2. ระดับของกำรรับรู้กำรมีส่วนร่วม ของ Stakeholder
ระดับ Policy /Decision Maker
1 : รับรู้ แต่ยังไม่เข้ำใจ
2 : รับรู้ เข้ำใจ แต่ยังไม่มีส่วนร่วมกับกำรออกแบบและพัฒนำ
3 : รับรู้ เข้ำใจ และเริ่มมีส่วนร่วมกับกำรออกแบบและพัฒนำ
4 : รับรู้ เข้ำใจ เห็นประโยชน์ และจะนำไปใช้งำน
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รายการ KRIs

ผลที่ได้ 2561

เป้า
2562

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

2x4
(โอกำส x
ผลกระทบ)

1. Road Map AIP

N/A

1. มี Road Map AIP

รำยไตรมำส

ป.รอง
(กำนดำศรี)

3x4
(โอกำส x
ผลกระทบ)

2. ระดับของกำรรับรู้กำรมี
ส่วนร่วม ของ Stakeholder
ระดับ Policy /Decision
maker 70 คน
น่ำน 25 คน
EEC 45 คน

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

2. ระดับกำรรับรู้และ
ยอมรับ Stakeholde /
เทียบแผน

ผ่านอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผ่านคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

ST3- เป้ำหมำยกำร
ส่งมอบคุณค่ำของ
องค์กร ยังไม่
สำมำรถสร้ำง
ผลกระทบ
(Outcome) หรือ
ชี้นำกำรตัดสินใจใน
ระดับนโยบำย ที่
ส่งผลกระทบต่อ
ประชำชนในวงกว้ำง

บริบทการเปลี่ยนแปลง
1. ประเทศกำหนดแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผน
ปฏิรูป เพื่อเป็นแผนบริหำร
ประเทศในระยะยำว ซึ่งมีควำม
คำดหวังในเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ ที่จะเป็น
กลไกสำคัญในกำรยกระดับ
กระบวนทัศน์และเปลี่ยนผ่ำน
ประเทศไปสู่ศตวรรษที่ 21
2. คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ.
กำหนดเป้ำหมำยขององค์กร ให้
เป็นองค์กรแห่งคุณค่ำที่จะนำส่ง
คุณค่ำจำกเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศสู่ประเทศ

Key Area
ยุทธศำสตร์ที่ 1 :
ขับเคลื่อนนโยบำย
ประเทศด้วยอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ

ผลกระทบ
1. ส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นและ
บทบำทขององค์กร และอำจจะส่งผลต่อ
ควำมเชื่อมั่นของ สทอภ. ให้เป็น
โครงสร้ำงพื้นฐำน วทน. ของประเทศ
2. เกิดควำมไม่เข้ำใจในกำรดำเนินงำน
ขององค์กร ทำให้กำรขับเคลื่อนไม่เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน

Type

Strategic Risk (ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงำน)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

ยังไม่มีกำรกำหนด
เป้ำหมำยที่จะส่งมอบ
ระยะเวลำ กลุ่มเป้ำหมำย
และค่ำเป้ำหมำยคุณค่ำที่
ชัดเจน รวมถึงยังไม่มีกำร
สื่อสำรและทำควำมเข้ำใจ
ในภำพรวมขององค์กร

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เสี่ยงต้นปี
เสี่ยง
งบ
(Risk Treatment Action Plan)
ประมาณ

ปัจจุบันมีกำรกำหนด Sector ที่
3x4
สทอภ. จะขับเคลื่อน จำนวน 2 เรื่อง (โอกำส x
ได้แก่ กลุ่มงำนด้ำน Space (Space ผลกระทบ)
value chain) และ กลุ่มงำนด้ำน
ภูมิสำรสนเทศ (GI Value chain)
และเป้ำหมำยกำรส่งมอบคุณค่ำใน
ระยะปี 2562

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว+ผลการดาเนินงานตามแผน
รายการ KRIs
ปีงบประมาณ 2562

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

1. กำหนดเป้ำหมำยที่จะส่งมอบ ระยะเวลำ 1. สทอภ.กำหนด (ร่ำง) แผนปฏิบัตริ ำชกำร ระยะ 5 ปี (วำระแรก 3 ปี
3 x 4 1.เป้ำหมำยคุณค่ำ
กลุ่มเป้ำหมำย และค่ำเป้ำหมำยคุณค่ำที่
พ.ศ. 2563-2565) ของ สทอภ. เพื่อเป้ำหมำยและแนวทำงกำร
(โอกำส x 2. แผนกำรนำส่ง/สร้ำง
ชัดเจน เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับโจทย์ของ ดำเนินงำนที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ภำยนอกยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ผลกระทบ) ผลกระทบด้ำนคุณค่ำทั้ง
ประเทศ (Space Value, GI Value, AIP) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยและแผน
ภำยในและภำยนอก
ด้ำนอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2. กำหนดแผนกำรทำงำน และแผนกำรส่ง
มอบคุณค่ำร่วมระหว่ำงกลุ่มงำน

สทอภ. นำกรอบวงเงินคำของบประมำณตำมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2562 มำสรุปและจัดทำรำยละเอีดเพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัตงิ ำนตำมยุทธศำสตร์ฯ และ
คณะกรรมกำร ในวันที่ 19 และ 30 กันยำยน 2562 ตำมลำดับ

3. สื่อสำรและทำควำมเข้ำใจต่อเจ้ำหน้ำที่ ต้องดำเนินกำรในข้อ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสำมำรถดำเนินกำรได้
ภำยในองค์กร และสื่อสำรสู่ภำยนอกทั้ง
คำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรได้ในไตรมำสที่ 1 ของปี2563
หน่วยงำนนโยบำย กลุ่ม Stakeholder และ
ประชำชนทั่วไป
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ผลที่ได้ 2561

N/A

เป้า
2562

1. มีเป้ำหมำยคุณค่ำที่
เป็นรูปธรรม

2. แผนกำรนำส่ง/สร้ำง
ผลกระทบด้ำนคุณค่ำทั้ง
ภำยในและภำยนอก

2. แผนกำรปฏิบัตงิ ำน

3. Stakeholder รับรู้ถึง
กระทบในกำรนำส่งคุณค่ำต่อ
ประชำชน (ภำยใน ปี
งบประมำณ 2562)

3. Stakeholder รับรู้ถึง
กระทบในกำรนำส่ง
คุณค่ำต่อประชำชน

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

รำยไตรมำส สยศ./ชำคริต

ผ่านอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผ่านคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

(ควำมเสี่ยงจำก
2561 และ 2562)
FI1- งบประมำณ
แผ่นดินและรำยได้
จำกกำรดำเนินธุรกิจ
มีแนวโน้มลดลง จน
อำจไม่เพียงพอต่อ
กำรปฏิบัตงิ ำนและ
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็น
ขององค์กร

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

1. สำนักงบประมำณมีแนวโน้ม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 :
ปรับลดค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำนลง โดย พัฒนำและขับเคลื่อน
เน้นให้ใช้เงินรำยได้จำกกำร
องค์กร
ดำเนินงำนของ สทอภ.
กำรหำรำยได้เพิ่ม
2. แนวโน้มรำยได้ของ สทอภ. ทดแทนรำยได้จำกรัฐที่
ลดลงและไม่เป็นไปตำม
โดนปรับลด
เป้ำหมำยที่กำหนดในแต่ละปี
ค่ำใช้จ่ำย fixed cost
3. ค่ำใช้จ่ำยพื้นฐำนของ สทอภ. (operation cost)
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกกำรมี
ระบบ THEOS-2 รวมถึงมีกำรนำ
เงินรำยได้มำใช้เกินกว่ำศักยภำพ
ในกำรจัดหำรำยได้

ผลกระทบ

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

Type

1. ขำดสภำพคล่องในกำรปฏิบัตงิ ำน
หรือกำรบริหำรจัดกำรของ สทอภ. และ
ไม่เพียงพอสำหรับสมทบในกำร
ดำเนินงำน กำรลงทุน รวมถึงในกรณีเกิด
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. ขำดเงินชดเชยสำหรับเจ้ำหน้ำที่กรณี
เกษียณอำยุ หรือกำรถูกเลิกจ้ำง หรือ
กำรยกเลิกภำรกิจองค์กร

Financial Risk (ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน งบประมำณ)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

1. ยังไม่มีกรอบนโยบำย
รวมถึงหลักเกณฑ์ในกำร
ใช้จ่ำยเงินสะสมของ
สทอภ. เช่น เงินสำหรับ
รองรับเจ้ำหน้ำที่
เกษียณอำยุ หรือกำรถูก
เลิกจ้ำง หรือ กำรยกเลิก
ภำรกิจองค์กร
2. สทอภ. มีกำรลงทุนใน
โครงสร้ำงพื้นฐำนจำนวน
มำก ซึ่งจำเป็นต้องมีกำร
บำรุงรักษำอยู่ตลอด ทำให้
เป็นภำระงบประมำณ
3. แนวโน้มรำยได้จำกกำร
บริกำรข้อมูลลดลง แต่
รำยได้จำกกำรพัฒนำ
Solution มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น แต่ยังเป็น
Solution ขนำดเล็ก

1. กำหนดให้สำนัก/ฝ่ำยวำงแผน
งบประมำณอย่ำงเข้มงวดปรับลด/
ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้อย่ำง
ประหยัด และเท่ำที่จำเป็น
2. กำหนดหลักกำรบริหำร
งบประมำณแต่ละแหล่งเงินใหม่

ระดับความ
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เสี่ยงต้นปี
เสี่ยง
งบ
(Risk Treatment Action Plan)
ประมาณ
3 x 3 1. จัดทำกรอบนโยบำย เช่น กรอบเงินสะสม
(โอกำส x ขั้นต่ำสำหรับรองรับเจ้ำหน้ำที่เกษียณอำยุ
ผลกระทบ) หรือกำรถูกเลิกจ้ำง หรือ กำรยกเลิกภำรกิจ
องค์กร และหลักเกณฑ์ในกำรใช้จ่ำยเงิน
สะสมของ สทอภ.

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว+ผลการดาเนินงานตามแผน
รายการ KRIs
ปีงบประมาณ 2562

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

1.สทอภ. จัดทำแนวทำงกำรบริหำรและกำรกำรใช้เงินนอกงบประมำณ
2 x 3 1. หลักเกณฑ์และระเบียบ
ประจำปีงบประมำณ 2563 ใหม่ โดยมีหลักกำรเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว (โอกำส x กำรบริหำรแหล่งเงินของ
ดังนี้
ผลกระทบ) สทอภ.
- ลดกำรนำเงินนอกงบประมำณมำสมทบแผนปฏิบัตงิ ำนประจำปี
โดยเน้นกำรจัดทำงบประมำณสมดุล
- ปรับแนวทำงกำรหำรำยได้และกำรสำรองรำยได้ โดยเน้นต้นทุน
กำรดำเนินงำนไม่เกินร้อยละ 80
- ปรับแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำร
เตรียมประชุมคณะทำงำน
-หำแหล่งเงินภำยนอกเพื่อมำสนับสนุนกำรดำเนินงำนเพิ่มเติม

ผลที่ได้ 2561

เป้า
2562

รำยได้ / กำรใช้ 1. มีระเบียบภำยใน 6
จ่ำย
เดือน
ปี 57 =
139.46/115.63
ปี 58 =
95.32/110.71
ปี 59 =
89.54/156.66
ปี 60 =
110.15/121.55
ปี 61 =
82.22/133.45

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

รำยไตรมำส สยศ./ชำคริต
ฝกค.

2. กำหนดยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ในกำร 2.ดำเนินกำรจัดหำรำยได้เพิ่มเติม
จัดหำรำยได้ ทั้งรำยได้จำกกำรดำเนินงำน 2.1 ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2562 สทอภ. มีรำยได้รวม 82.94 ล้ำนบำท
รำยได้จำกกำรฝึกอบรม รำยได้จำกกำร
สูงกว่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดของ กพร. อยู่ที่ 11.55 ล้ำนบำท
พัฒนำ Solution รำยได้จำกรัฐบำล เป็นต้น 2.2 สทอภ. อยู่ระหว่ำงศึกษำข้อมูลและควำมเป็นไปได้ที่ สทอภ. จะ
เปิดธุรกิจด้ำน Space Economy โดยอำศัยอำนำจหน้ำที่ตำม พรฎ.
จัดตั้ง สทอภ. ฉบับเพิ่มเติม ตำมข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรสร้ำงเสริมคุณค่ำองค์กร ในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62

2. รำยได้จำกกำรดำเนินงำน

1. รำยได้ ไม่ต่ำกว่ำ 100
ล้ำนบำท

กพล.

3. ศึกษำและวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนปัจจุบัน และวำงแผน
รองรับโครงสร้ำงพื้นฐำนจำกโครงกำร
THEOS-2 ในอนำคต เพื่อลดและควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยให้เหมำะสม

3. แผนกำรบริหำรจัดกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำร
จัดกำรงบประมำณ

3. มีแผนภำยใน 6 เดือน
เพื่อให้ทันกับกำรวำง
แผนกำรปฏิบัตงิ ำน ปี
2563

สยศ./ชำคริต
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3. สทอภ. ได้ปรับแผนกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยต้องมีควำม
เชื่อมโยงกับ THEOS-2 เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนของกำรลงทุน แล้ว ดังนี้
3.1 หำรือควำมเชื่อมโยงโครงกำรประจำปีงบประมำณ 2562 กับ
work package ของ THEOS-2
3.2 ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้ำงพื้นฐำนของ สทอภ. ที่จะดำเนินกำร
ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงกำร THEOS-2
3.3 จะดำเนินกำรปรับค่ำใช้จ่ำยในแผนปฏิบัตงิ ำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 2563 ให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จะได้รับภำยใต้
โครงกำร THEOS-2
ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จ ภำยใน ก.ย. 62

ผ่านอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผ่านคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

CO1-กำรปฏิบัตงิ ำน
ที่ไม่สอดคล้องกับกฎ
ระเบียบ และกำร
กระทำที่บกพร่อง
ทำงจริยธรรม

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

สทอภ. เป็นหน่วยงำนของรัฐ ซึ่ง
ยุทธศำสตร์ที่ 5 :
เจ้ำหน้ำที่จะต้องปฏิบัตงิ ำนตำม พัฒนำและขับเคลื่อน
กฎ ระเบียบ ที่กำหนดไว้ ซึ่ง
องค์กร
หำกมีกำรปฏิบัตงิ ำนที่ไม่
สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ
และ/หรือ เกิดควำมบกพร่องใน
กำรปฏิบัตงิ ำนและหรือทำง
จริยธรรม ก็จะส่งผลให้เกิดควำม
เสียหำยในด้ำนต่ำงๆ ได้ ดังนั้น
บุคลำกรของ สทอภ. จึง มีควำม
จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีควำม
เข้ำใจใน กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัตงิ ำนของ
ตนเอง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัตงิ ำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น

ผลกระทบ
1. กำรปฏิบัตงิ ำนจะมีควำมเสี่ยงที่จะ
เป็นกำรดำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องตำมกฎ
ระเบียบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมเสียหำย
ซึ่งอำจเป็นในด้ำนของ ระยะเวลำกำร
ทำงำนที่เพิ่มขึ้น (ต้องมีกำรแก้ไขให้
ถูกต้องตำมระเบียบ) ด้ำนกำรเงิน และ
อำจก่อให้เกิดควำมรับผิดในทำงคดี
ควำมต่ำงๆ เป็นต้น
2. จริยธรรมของกำรปฏิบัตงิ ำนหำก
ผู้ปฏิบัตงิ ำนขำดจริยธรรมในกำร
ดำเนินงำนแล้ว อำจส่งผลให้หน่วยงำน/
องค์กร เกิดควำมเสียหำย

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

Type

Compliance Risk (ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ / มำตรฐำน)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

1. บุคลำกรของ สทอภ.
ขำดควำมสนใจที่จะศึกษำ/
เรียนรู้ กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัตงิ ำน
2. บุคลำกรของ สทอภ. ไม่
เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจำกกำรไม่ปฏิบัติ
ตำม กฎ ระเบียบ
3. อำจมีกำรจูงใจจำก
ภำยนอก ที่ทำให้เกิดกำร
กระทำที่ส่อในทำงทุจริต
ในกำรปฏิบัตงิ ำน

เมื่อมีกำรออก กฎ ระเบียบ ของ
สทอภ. จะมีกำรแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงำนภำยใน สทอภ. เพื่อให้
ทรำบและถือปฏิบัตทิ ุกครั้ง

ระดับความ
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เสี่ยงต้นปี
เสี่ยง
งบ
(Risk Treatment Action Plan)
ประมาณ
2x4
(โอกำส 2 x
ผลกระทบ
4)

1. จัดให้มีกำรรวบรวมกฎ ระเบียบ ของ
สทอภ. ทั้งหมด และจัดส่งในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงำนภำยใน
สทอภ. เพื่อทรำบและใช้ประกอบกำร
ปฏิบัตงิ ำน และหำกมีกำรปรับปรุงก็จะมีกำร
จัดส่งไฟล์เพิ่มเติมให้กับหน่วยงำนอีกครั้ง

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว+ผลการดาเนินงานตามแผน
รายการ KRIs
ปีงบประมาณ 2562
1. ได้มีกำรรวบรวมไฟล์กฎ ระเบียบ ของ สทอภ. ในระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-office) และได้มีกำรอัพเดตไฟล์กฎ ระเบียบ ของ
สทอภ.ในระบบ สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ให้เป็นปัจจุบัน
เรียบร้อยแล้ว

2. จัดทำ FAQ ถำม-ตอบ เพื่อเป็นสื่ออธิบำย 2. จัดทำ FAQ ในเรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้เข้ำใจได้ง่ำยยิ่งขึ้นซึ่ง
ข้อกฏหมำยอย่ำงง่ำยให้บุคลำกรเข้ำใจ
ได้รวบรวมข้อมูลจำกเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลำง
สรุป ในปี 2562 ไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวินัย
ทั้งนี้ เพื่อทำให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจใน “พระรำชบัญญัตวิ ินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระรำชบัญญัตกิ ำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562” ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งหน่วยงำนและตัวบุคคล จึงได้สัมมนำ
เชิงปฏิบัตกิ ำร ในวันที่ 4 กันยำยน 2562 และ วันที่ 13 กันยำยน
2562 ณ สทอภ. และให้ควำมรู้ในเรื่องกำรบริหำรสัญญำ กำรตรวจ
รับพัสดุตำม พระรำชบัญญัตกิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยแล้ว
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ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

1x4
1. จำนวนกำรแต่งตั้ง
(โอกำส x คณะกรรมกำรสอบวินัย เพื่อ
ผลกระทบ ) ดำเนินกำรในด้ำนวินัย
(ประเด็นที่เกิดขึ้นในกำรสอบ
ทำงวินัย ไม่เป็นประเด็นเดิมที่
เกิดซ้ำ )

2. จำนวนกำรละเมิดและผิด
ระเบียบ

ผลที่ได้ 2561

เป้า
2562

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

มีกำรแต่งตั้ง จำนวนกำรแต่งตั้ง
รำยไตรมำส ฝกส./สบห.
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสอบวินัย
สอบวินัย = 1 /เทียบผลปี 61
โดย
- กรณีกำรทำ
ควำมผิดระเบียบ
สทอภ. = 0
- กรณีกำร
กระทำทุจริต = 1

ผ่านอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผ่านคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

RP1-หน่วยงำนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่
เชื่อมั่นใน สทอภ.
เนื่องจำกมีข่ำวใน
เชิงลบ

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

กำรสร้ำงกำรรับรู้และควำม
องค์กรที่มีธรรมำภิ
เข้ำใจในบทบำทหลักใน
บำลที่ดจี ะได้รับควำม
ยุทธศำสตร์ใหม่ขององค์กรไปยัง เชื่อมั่นและไว้ใจ
หน่วยงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำมำรถดึงดูดให้ผู้มี
จำเป็นต้องอำศัยบุคลำกรที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำร สำมำรถเข้ำมำ
สื่อสำรและเจรจำ รวมทั้งต้อง ร่วมงำนกับองค์กรได้
เป็นผู้ที่คุณธรรม จริยธรรม ตำม
หลักธรรมำภิบำล เพื่อเป็น
ปัจจัยหลักในกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ำหมำย

ผลกระทบ

Type

หำกองค์กรไม่ยึดหลักกำรดำเนินงำน
ตำมกรอบธรรมำภิบำล จะส่งผลกระทบ
ต่อควำมเชื่อมั่นและควำมไว้ใจที่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจะมีให้กับองค์กร ทำให้กำร
กระทำสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่มีควำมยั่งยืน

เจ้ำหน้ำที่ขำดกำรสื่อสำร
กับบุคคลภำยนอก

Reputation Risk (ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง และภำพลักษณ์)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เสี่ยงต้นปี
เสี่ยง
งบ
(Risk Treatment Action Plan)
ประมาณ

มีกำรกำหนดกรอบ/แนวทำงในกำร
4x5
นำเสนอบทบำทเพื่อสร้ำง
(โอกำส 4 x
ภำพลักษณ์องค์กร ซึ่งได้มีกำร
ผลกระทบ
นำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมกำร
5)
พัฒนำธุรกิจและประชำสัมพันธ์
และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำร
สร้ำงเสริมคุณค่ำองค์กร เพื่อ
พิจำรณำและทรำบแล้ว

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว+ผลการดาเนินงานตามแผน
รายการ KRIs
ปีงบประมาณ 2562

1. ควรมีกำรหำรือร่วมกันกับฝ่ำย/งำนที่
มีกำรติดตำมประเด็นข่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดย ในปีงบประมำณ 2562
เกี่ยวข้องตำมกรอบ/แนวทำงในกำรนำเสนอ ไตรมำส 1-4 สรุป ดังนี้
บทบำทเพื่อสร้ำงควำมภำพลักษณ์องค์กร
1. ไม่มีประเด็นข่ำวในเชิงลบ = 0 ข่ำว
กำหนดบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ หรือ
2. ประเด็นีข่ำวเชิงบวก = 79 ข่ำว เกินกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
ควำมสำมำรถ (talent) ตำมบุคลิกลักษณะ
และบุคลิกภำพ เพื่อนำไปสู่กำรเทรนกลุ่มคน
เหล่ำนี้อย่ำงเป็นระบบ ก่อนออกไปทำ
ควำมรู้จัก หรือพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

2x3
1. จำนวนประเด็นข่ำวในเชิง
(โอกำส 2 x ลบ
ผลกระทบ 3)

ผลที่ได้ 2561

เป้า
2562

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

ข่ำวเชิงลบ 15 1. ข่ำวเชิงลบลดลง 50% รำยไตรมำส สยศ./สรทัศน์
ประเด็นใหญ่ ข่ำวเชิงบวก เพิ่มขึ้น
ข่ำงเชิงบวก 24 70% เทียบผล ปี 61
ประเด็นใหญ่

2. ควรมีแผนกำรในกำรฟื้นฟูภำพลักษณ์
และแก้ข่ำวอย่ำงทันท่วงที

2. มีมำตรกำรและแผนในกำรฟื้นฟูภำพลักษณ์และแก้ข่ำวอย่ำง
ทันท่วงทีแล้ว ซึ่งไตรมำสที่ 4 ยังไม่พบควำมผิดปกติใดๆ แต่อย่ำงไรก็
ตำม หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบด้ำนลบต่อ สทอภ. ทำง สทอภ.
จะดำเนินกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

2. จำนวนกิจกรรมตำมแผน
ฟื้นฟูรำยประเด็น

2. มีกิจกรรมตำมแผน
ฟื้นฟูรำยประเด็น/เทียบ
แผน

3. ทำประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจในบทบำทของหน่วยงำน

3. เกำะติดสถำนกำรณ์น้ำท่วมและพื้นที่ทีได้รับอิทธิพลจำกพำยุโพดุล
โดยจัดทำภำพและข้อมูลที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์และประเมินจำกหน่วยที่
รับผิดชอบหลัก เพื่อนำเสนอสื่อมวลชนและประชำชนทั่วไปผ่ำนทำง
เฟสบุ๊คแฟนเพจ และไลน์สื่อมวลชนเป็นหลัก รวมทั้ง ใช้โอกำสจำก
กำรจัดงำน TSW 2019 นำเสนอภำรกิจและผลงำนที่เป็นรูปธรรมใน
ด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะ aerospace industry และ space economy
โดยชูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ด้วยอุตสำหกรรมและนวัตกรรมจำกอวกำศ

3. กิจกรรมประชำสัมพันธ์ใน
เชิงรุก

3. มีกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์เชิงรุกตำม
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
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รอบเวลา
การติดตาม

ผ่านอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผ่านคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

HD1- อุบัตภิ ัยและ
อันตรำยที่เกิดขึ้น
จำกกำรปฏิบัตงิ ำน
ทั้งในและนอกพื้นที่
และอัคคีภัย

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

ผลกระทบ

มีกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงอันเกิด
จำกกำรปฏิบัตงิ ำนเกิดขึ้น เรื่อยๆ
ซึ่งบำงกิจกรรมส่งผลกระทบต่อ
สวัสดิภำพและควำมปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัตงิ ำน

GISTDA ขับเคลื่อน
องค์กรแห่งคุณค่ำ
(Value Based
Organization - VBO)
ด้ำน Geo-Space
Intelligence
Deliveries

1. อันตรำยจำกอุบัตเิ หตุกำรตกจำกที่สูง
ของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ/ซ่อม
บำรุงรักษำจำนสำยอำกำศ (Antenna)
ซึ่งมีควำมสูง 10 ถึง 30 เมตร จำกพื้นดิน
อำจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัตงิ ำน
2. อันตรำที่เกิดจำกอัคคีภัย ก่อให้เกิด
ควำมสูญเสียเป็นอย่ำงมำก และไม่มำ
มำรถกำหนดได้ว่ำเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อใด

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

Type

Hazard and Diaster Risk

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

1. เครื่องมือปฏิบัตงิ ำนใน
ที่สูง อำทิ รถเครน ซึ่งเช่ำ
จำกภำยนอก กำรควบคุม
คุณภำพและมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยเครื่องมือ
ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้เช่ำ
อุปกรณ์เครื่องมือ หำก
เครื่องมือขำดมำตรฐำน
อำจจะเกิดอันตรำยแก่
ผู้ปฏิบัตงิ ำนได้
2. เจ้ำหน้ำที่ใหม่ ยังขำด
กำรฝึกอบรมและซักซ้อม
ทักษะกำรปฏิบัตงิ ำนในที่
สูงอย่ำงต่อเนื่อง

1. จ้ำงเหมำดำเนินงำนตรวจสอบ
โครงสร้ำงจำนสำยอำกำศ 2 ปี
ต่อครั้ง
2.ปฏิบัตติ ำมกฏของควำมปลอดภัย
ในขณะปฏิบัตงิ ำนพื้นที่สูง
3. สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันภัย
อันตรำยส่วนบุคคลทุกครั้งที่มีกำร
ปฏิบัตงิ ำนบนที่สูง
4. มีกำรซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง

ระดับความ
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เสี่ยงต้นปี
เสี่ยง
งบ
(Risk Treatment Action Plan)
ประมาณ
2x5

1. ฝึกอบรม กำรปฏิบัตงิ ำนพื้นที่สูง

(โอกำส 2 x
ผลกระทบ
2. ฝึกอบรมกำรใช้งำนอุปกรณ์ป้องกันภัย
5)
ส่วนบุคคลให้มีควำมชำนำญ ให้สำมำรถ
แก้ไขปัญหำ และสถำนกำรณ์คับขันได้

3. เช่ำเครื่องมือ (อำทิ รถเครน) ที่ผ่ำนกำร
สอบเทียบและมีเอกสำรรับรองมำตรฐำน

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว+ผลการดาเนินงานตามแผน
รายการ KRIs
ปีงบประมาณ 2562
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดย
1. ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัตงิ ำนบน
ที่สูง และกำรใช้งำนอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลด้วย เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2562 จำนวน 4 คน
2. บุคลำกรที่เข้ำอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมมำ
ประยุกต์ใช้กับงำนประจำ และมีกำรเก็บบันทึกแนวทำงและวิธี
ปฏิบัตงิ ำนในแต่ละครั้ง

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

1x5

1. จำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม และซักซ้อมทักษะ
(โอกำส 2 x ควำมชำนำญกำรปฏิบัตงิ ำน
ผลกระทบ 5) บนที่สูง
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้
ควำมรู้และสำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้รับมำปฏิบัตงิ ำนได้

2. ดำเนินกำรเช่ำรถเครนที่มีมำตรฐำนและผ่ำนกำรสอบเทียบและมี
ใบรับรองมำตรฐำนแล้วมำใช้งำนสำหรับตรวจสอบระบบจำน
สำยอำกำศ X-Band
ตำมแผนงำนตรวจสอบในเดือน กรกฎำคม 2562 (ซึ่งป็นกำร
ตรวจสอบประจำปี)

กำรขับเคลื่อนองค์กรจำเป็นต้อง
อำศัย คนดีและเก่ง (Talent)
ในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ
องค์กรให้สำมำรถดำเนิน
กิจกรรมขององค์กรให้เป็นไป
ตำมยุทธศำสตร์และพันธกิจ ซึ่ง
สำมำรถสรุปคุณลักษณะ
- มีทักษะและจุดแข็งที่สร้ำง
คุณค่ำให้องค์กรได้
- มีควำมสำมำรถที่จะเติบโต
ต่อไปได้
- มีควำมเต็มใจที่จะเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลง
- มีทัศนคติที่ดี

ยุทธศำสตร์ที่ 5:
GISTDA ขับเคลื่อน
องค์กรแห่งคุณค่ำ
(Value Based
Organization - VBO)
ด้ำน Geo-Space
Intelligence
Deliveries

คนเป็นหัวใจหลักขององค์กร หำกไม่
สำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถไว้ได้ จะส่งผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนและภำรกิจขององค์กร
ได้แก่
1. ไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนงำน
งบประมำณและยุทธศำสตร์ที่ตั้งไว้
2. เจ้ำหน้ำที่ที่ลำออกมีอำยุงำนและช่วง
อำยุอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นผู้บริหำรระดับ
ต้นและกลำงในอนำคต หำกคนกลุ่มนี้
เริ่มทยอยกันลำออกจะทำให้ช่วงอำยุ
ของบุคลำกรระดับผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ห่ำงกันมำกขึ้น และส่งผลต่อ
กำรสืบทอดตำแหน่งที่ตอ้ งใช้
ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ที่สั่งสมมำ
3. ขวัญกำลังใจและควำมภักดีของ
บุคลำกรในองค์กรจะยิ่งลดลงที่เห็น
ระดับซีเนียร์ลำออก
4. เสียโอกำสที่จะได้บุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถเข้ำมำทำงำนในองค์กร
เพรำะภำพลักษณ์ที่เห็นว่ำไม่มี
กระบวนกำรรักษำคนดีคนเก่ง

Operation Risk (ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัตงิ ำน)

4. จัดทำแผนรองรับในเหตุฉุกเฉินเพื่อให้เกิด 3. สทอภ. มีแผนและขั้นตอนรองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตำม
กำรรับมือได้อย่ำงคล่องตัว ในทุกกรณี
แผนรองรับกำรปฏิบัตงิ ำน สทอภ. กรณีภำวะฉุกเฉินและทิศทำงที่
สอดคล้องเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กร

OP1: องค์กรไม่
สำมำรถ รักษำ
บุคลำกร Talent ให้
อยู่ปฏิบัตงิ ำนกับ
สทอภ. ไปได้อย่ำง
ต่อเนื่อง

ในกำรประเมินองค์กร 2
ปี (2559-2560) มีกำร
กำหนดกลุ่ม Talent โดย
กำรเสนอของ
ผู้บังคับบัญชำ จำกนั้นได้
สำรวจควำมคิดเห็นกลุ่ม
Talent เพื่อกำหนด
แนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำร กำรพัฒนำ
ส่งเสริมและยกระดับกลุ่ม
Talent และบุคลำกรอื่น
ในองค์กรให้สอดคล้องและ
เหมำะสม รวมทั้งทำให้
องค์กรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมยุทธศำสตร์
จำกผลกำรสำรวจ
ควำมเห็นพบประเด็นที่
หน่วยงำนจะต้องไป
พัฒนำปรับปรุงได้แก่
- กำรสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรยังต้องมีกำรพัฒนำ
mindset ของบุคลำกร
ให้สำมำรถปรับวิธีคิดให้
สำมำรถทำงำนร่วมกันได้
- บุคลำกรมีควำมเข้ำใจ
ต่อกำรเป็น VBOที่
แตกต่ำงกัน
- นักวิจัย และวิศวกร ซึ่ง
เป็นกำลังที่สำคัญของ
สทอภ. มีควำมไม่แน่นอน
ที่จะอยู่กับองค์กรได้นำน
เนื่องจำกมีที่อื่นที่ให้
ผลตอบแทนที่ดกี ว่ำของ
สทอภ.

1. มีหลักเกณฑ์กำหนดเส้นทำง
3x4
จัดทำโครงกำรแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อ
ก้ำวหน้ำในอำชีพ
เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรใน
2. มีกำรประเมินเข้ำสู่ตำแหน่งแบบ (โอกำส x เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหำด้ำนกำรขำดแคลน
Fast Track สำหรับบุคลำกรที่มี
ผลกระทบ ) บุคลำกร ในตำแหน่งหลัก หรือตำแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีผลงำน
สำคัญขององค์กรในอนำคต รวมถึงยัง
เป็นที่ประจักษ์ โดยผ่ำนกำร
สำมำรถรักษำบุคลำกร Talent ให้อยู่
พิจำรณำจำกคณะอนุกรรมกำร
ปฏิบัตงิ ำนกับองค์กรไปได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
พัฒนำองค์กรและบุคลำกร
-เพือ่ ให้มีบุคลำกรที่เหมำะสมซึ่งมีควำมรู้
3. มีตำแหน่งระดับผู้เชี่ยวชำญและ
และควำมสำมำรถสูงมำทดแทนกำลังคนใน
ชำนำญกำรรองรับ
ตำแหน่งระดับสูงที่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือย้ำย
4. อัตรำเงินเดือนที่มำกกว่ำรำชกำร
ออกไปจำกองค์กร
และหน่วยงำนของรัฐ
- เพื่อป้องกันกำรเกิดวิกฤตกำรขำดแคลนผู้
5. กำรปฏิรูปโครงสร้ำงของ สทอภ.
ที่มีศักยภำพในกำรดำรงตำแหน่งระดับสูง /
จะทำงำนเป็น Project Based มำก
ระดับผู้นำองค์กร
ขึ้นซึ่งจะช่วยให้บุคลำกรมีอิสระใน
- เพื่อส่งเสริมบุคลำกรให้ได้รับกำรพัฒนำ
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน มีโอกำส
เพื่อก้ำวไปสู่ตำแหน่งระดับสูงอย่ำงเหมำะสม
เติบโตตำมผลงำนโดยไม่จำเป็นต้อง
- เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรทัพยำกร
ยึดติดกับตำแหน่ง
บุคคลขององค์กร
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อยู่ระหว่ำงศึกษำและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงกำร Succession
Plan
ทั้งนี้ ได้ดำเนินกำรจัดเตรียมในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ทบทวนโครงสร้ำงองค์กรให้สอดรับกับภำรกิจและสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมทิศทำงเดียวกันกับที่
กำหนด
2. ได้มีกำรพิจำรณำกลุ่ม Talent ภำยในองค์กร และสัมภำษณ์เพื่อ
พิจำรณำ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของ สทอภ. ควำมผูกพันต่อองค์กร
เพื่อนำผลมำพัฒนำองค์กรและวำงแผนกำรพัฒนำกลุ่ม Talent
3. มีจัดกำรฝึกอบรมภำยใน สทอภ. ให้บุคลำกรในเรื่องที่จะเป็นกำร
ส่งเสริมควำมสำมำรถ และมุมมองในด้ำนกำรเป็นผู้นำ กำร
เปลี่ยนแปลง ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม
ทั้งนี้ คำดว่ำจะสำมำรถดำเนินโครงกำรดังกล่ำวได้เมื่อมีกำรปรับ
บุคลำกรตำมกลุ่มโครงสร้ำงเรียบร้อยแล้ว

ผลที่ได้ 2561

3x4

N/A

เป้า
2562

1. มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
100%
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้
ควำมรู้และสำมำรถนำ
ควำมรู้ที่ได้รับมำ
ปฏิบัตงิ ำนได้ 100%

2. เช่ำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ผ่ำน
กำรสอบเทียบและได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนแล้วเท่ำนั้น

3. จำนวนครั้งที่เกิด
อุบัตเิ หตุ =0

3.แผนรองรับในเหตุฉุกเฉิน

4. แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

1. ดำเนินกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ
เพื่อดำเนินโครงกำรแผนสืบ
(โอกำส x ทอดตำแหน่ง
ผลกระทบ ) 2. สื่อสำรให้บุคลำกร ได้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึง
ควำมสำคัญ และควำมจำเป็น
ในกำจัดทำโครงกำร
Successor
3. กำรกำหนดตำแหน่งหลัก
ที่ตอ้ งกำรผู้สืบทอด
4. กำหนดคุณสมบัตทิ ี่
เหมำะสมสำหรับตำแหน่งหลัก
(รำยกำรที่ 3-4 จะเริ่ม
ดำเนินกำรในปีงบประมำณ
2563)

1. อัตรำกำร
ลำออกของ
บุคลำกร
ย้อนหลัง 5 ปี
Y57- 16 คน
Y58- 25 คน
Y59- 24 คน
Y60- 28 คน
Y61- 17 คน
2. ตำแหน่งที่มี
กำรลำออก
สูงสุด 5 อันดับ
คือ
- นักยุทธศำสตร์
- วิศวกร
- นักภูมิสำ
สนเทศ
- นักวิจัย
- นักพัฒนำ
นวัตกรรม

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

รำยไตรมำส สปท./
นวัตกรณ์

1. มีบริษัทปรึกษำเพื่อ
รำยไตรมำส
ดำเนินโครงกำรแผนสืบ
ทอดตำแหน่ง / ร้อยละ
50
2. สื่อสำรให้บุคลำกร ได้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึง
ควำมสำคัญ และควำม
จำเป็นในกำรจัดทำ
โครงกำร Successor /
ร้อยละ 50 ของบุคลำกร
ทั้งหมดใน สทอภ.
3. กำรกำหนดตำแหน่ง
หลักที่ตอ้ งกำรผู้สืบทอด
(จะกำหนดในปีงบ 63)
4. กำหนดคุณสมบัตทิ ี่
เหมำะสมสำหรับ
ตำแหน่งหลัก
(จะกำหนดภำยหลัง
จำกที่ได้จัดทำโครงกำร)

สอร. /
ประวิทย์

สบห.

สรุปแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการความเสี่ยง

Q1

Q2

Q3

Q4

ST1- หลักเกณฑ์ นโยบายด้านกิจการอวกาศที่จะกาหนดขึ้นใน
อนาคต เช่น หลักเกณฑ์ Landing Right อาจจะส่งผลกระทบ
ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ สทอภ.

3x5

1x5

1x5

1x5

ST2:การขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการนา AIP ไปใช้ในการตัดสินใจ
ในระดับ นโยบาย อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4x4

3x4

3x4

3x4

ST3- เป้าหมายการส่งมอบคุณค่าขององค์กร ยังไม่สามารถ
สร้างผลกระทบ (Outcome) หรือชี้นาการตัดสินใจในระดับ
นโยบาย ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง

3x4

3x4

3x4

3x4

3x3

3x3

2x3

2x3

2x4

2x4

2x4

1x4

4x5

3x3

2x3

2x3

2x5

2x5

2x5

1x5

3x4

3x4

3x4

3x4

FI1- งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากการดาเนินธุรกิจมี
แนวโน้มลดลง จนอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นขององค์กร
CO1-การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และการ
กระทาที่บกพร่องทางจริยธรรม
RP1-หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เชื่อมั่นใน สทอภ.
เนื่องจากมีข่าวในเชิงลบ
HD1- อุบัติภัยและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทั้งใน
และนอกพื้นที่ และอัคคีภัย
OP1: องค์กรไม่สามารถ รักษาบุคลากร Talent ให้อยู่
ปฏิบัติงานกับ สทอภ. ไปได้อย่างต่อเนื่อง

