แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สทอภ. ประจาปีงบประมาณ 2563
ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

ผลกระทบ

การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)
Type

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ ยงต้นปีงบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

ติดตามและประเมินผล
ไตรมาส 1

ระดับความ
เสี่ ยงปัจจุบัน

รายการ KRIs

ผลที่ได้ 2562

เป้า
2563

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่ต้องติดตามเฝ้าระวังจากปีงบประมาณ 2562
- ปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 dki นโยบายที่เกิดจาก
ประโยชน์กิจการอวกาศและ ขับเคลื่อนนโยบาย หน่วยงานภายนอก
ภูมิสารสนเทศจากทั้ง
ด้วยอวกาศและภูมิ อาจจะส่งผลกระทบ
ต่างประเทศและในประเทศ
สารสนเทศ
การดาเนินพันธกิจ
สูงขึ้น
ขีดความสามารถใน
คณะกรรมการนโยบาย
การแข่งขันในด้าน
อวกาศแห่งชาติ เริม่ กาหนด
เทคโนโลยีอวกาศ
นโยบาย กฎเกณฑ์เพื่อ
และภูมิสารสนเทศ
กากับดูแลกิจการอวกาศ
ของ สทอภ. ได้ จึง
ตลอดจนหน่วยงานที่
ต้องมีการเฝ้าติดตาม
เกี่ยวข้อง มีการดาเนิน
ประเมินสถานการณ์
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เพือ่ เสนอผู้บริหาร
อวกาศมายิ่งขึ้น เช่น กสทช.
และเข้าไปมีส่วนร่วม
กระทรวง DE,
สร้าง visibility กับ
กองทัพอากาศ, สดร. เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ง สทอภ. ต้องคอยติดตาม
โดยตลอด
เพื่อประเมินสถานการณ์

- แต่ละหน่วยงานมีอานาจ
หน้าที่ที่ใกล้เคียงกันในเรือ่ ง
การดาเนินกิจการอวกาศ ทา
ให้เกิดโอกาสการทางานที่
ทับซ้อนหรือสร้างผลกระทบ
ให้กับ สทอภ.
- มีความต้องการในการ
ดาเนินกิจกรรมอวกาศต่างๆ
มากยิ่งขึ้น
- ยังขาดประสิทธิภาพ ใน
การสร้าง Engagement กับ
Stakeholder

Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน)

ST-MO-01 : นโยบายที่
ถูกกาหนดจากภายนอก
อาจส่งผลกระทบหรือ
ขัดแย้งกับการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของ สทอภ. ทั้งด้าน
อวกาศและภูมิสารสนเทศ

1. ปี 2563 มีการดาเนินงานด้วย Project Based
1x4
Management โครงการการขับเคลื่อนแผนแม่บท (โอกาส x
อวกาศแห่งชาติ เพื่อผลักดันกิจกรรมตามแผน และ ผลกระทบ)
คอยติดตามข่าวสาร สถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์สรุป
ประเด็นเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
เฝ้าระวัง
2. สทอภ. อยู่ระหว่างจัดตั้ง Space Policy Unit
ขึ้นตรงกับ ผสทอภ. แทนโครงสร้าง PBM ตามข้อ 1
เพื่อดาเนินการผลักดันกิจกรรมด้านกิจการอวกาศ
การส่งเสริมและสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. กาหนดแนวทางการติดตาม เฝ้าระวัง เช่น
หน่วยงาน ประเด็นที่ต้องติดตาม แนวทางการ
วิเคราะห์ประเด็น หน่วยงานภายใน สทอภ.
หรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาร่วมวิเคราะห์
ผลกระทบ เป็นต้น

2. วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ สทอภ. เพื่อเสนอ
ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ และดาเนินการได้
อย่างทันต่อสถานการณ์

ได้กาหนดแนวทางการติดตาม เฝ้าระวัง ดังนี้
- เข้าร่วม ติดตามกิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ เช่น
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ กสทช., กระทรวง DE เป็นต้น
- วิเคราะห์ประเด็น ที่เป็นผลกระทบ หรือโอกาสต่อการดาเนินงาน
- ข้อเสนอ และ/หรือ การดาเนินการ ต่อผู้บริหาร สทอภ.

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 สทอภ. เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์การออก
ประกาศ 3 ฉบับ และได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบ และการดาเนินงานในการ
จัดทาความเห็นเสนอ กสทช. ดังนี้
- (ร่าง) ประกาศของ กสทช. เรือ่ ง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม
ผลกระทบ: ร่างประกาศได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการขอสิทธิเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม ซึ่งครอบคลุม วงโคจรดาวเทียมแบบ Low Earth Orbit ของ
THEOS-2ด้วย
ข้อเสนอต่อ กสทช.: ขอให้เพิ่มชื่อดาวเทียม THEOS-2 ของ สทอภ.ลงใน
ภาคผนวก ก. (รายละเอียดสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย)
เพื่อให้สอดคล้องตามที่ สทอภ. ได้แจ้งขอรับสิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมขั้นต้นให้
กสทช. ทราบไว้แล้ว
- (ร่าง) ประกาศของ กสทช.เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
ผลกระทบ: ร่างประกาศได้กาหนดให้ต้องมีการจ่ายค่าพิจารณาขออนุญาต และ
การวางหลักประกันการดาเนินการการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม
ข้อเสนอต่อ กสทช.: สทอภ.ขอให้มีการปรับปรุงยกเว้นค่าพิจารณาขออนุญาต
และการวางหลักประกันการดาเนินการการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม ต้องไม่ใช้บังคับกับดาวเทียมที่ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐที่มี
ภารกิจหลักเพื่อกิจการของภาครัฐ เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อโครงการที่
เกี่ยวเนื่องกับพระราชดาริ และเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และพัฒนา เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภารกิจที่มีความสาคัญ
รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนากิจการอวกาศและอุตสาหกรรมดาวเทียมของประเทศ
ไทย โดยจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินภารกิจให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
- (ร่าง) ประกาศของ กสทช.เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุญาตให้ใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ
ผลกระทบ: ไม่มีผลต่อ สทอภ. เนื่องจากระบุวา่ ครอบคลุม ดาวเทียมสื่อสาร
ข้อเสนอต่อ กสทช.: ให้กาหนดนิยามให้ชัดเจนว่า ดาวเทียมสื่อสาร คือ
ดาวเทียมที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในภารกิจเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม มิใช่
ดาวเทียมหรือวัตถุอวกาศอื่นๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการนาทาง (Global
Navigation Satellite System: GNSS) อุตุนิยมวิทยา (Meteorological
Satellite) สารวจทรัพยากรธรรมชาติ (Remote Sensing Satellite) และ
สารวจหรือทดลองในอวกาศ

1 x 4 - แนวทาง กลไกการ
(โอกาส x ติดตาม เฝ้าระวังประเด็น
ความเสี่ยง
ผลกระทบ) - ประเด็นสาคัญที่ต้อง
monitor ในแต่ละไตรมาส
เฝ้าระวัง

- รายงานวิเคราะห์สรุป
สถานการณ์ และประเด็น
ที่จะกระทบ,
โอกาส/อุปสรรค ต่อ
ภารกิจ สทอภ., และ
แนวทางการดาเนินงาน

มีแนวทาง กลไกใน รายไตรมาส สยศ.(ฝยผ.)
การติดตามและ
Space Policy
วิเคราะห์ประเด็น
Unit
นโยบายภายนอก

- มีการติดตามใน
ทุกประเด็นตามแผน
- รายงานวิเคราะห์
สรุปสถานการณ์
และประเด็นที่จะ
กระทบ,โอกาส/
อุปสรรคต่อภารกิจ
สทอภ., เดือนละ 1
ครัง้ และ
Response plan
ให้สถานการณ์การ
ดาเนินงานของ
สทอภ. เป็นปกติ

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สทอภ. ประจาปีงบประมาณ 2563
ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

ผลกระทบ

การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)
Type

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ ยงต้นปีงบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

ติดตามและประเมินผล
ไตรมาส 1

ระดับความ
เสี่ ยงปัจจุบัน

รายการ KRIs

ผลที่ได้ 2562

เป้า
2563

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

รายไตรมาส

สยศ.(ฝภป.)

ไม่เกิน 2 ประเด็น รายไตรมาส

สยศ.(ฝภป.)

ประเด็นที่มีความไม่ ไตรมาส 3
เข้าใจ สามารถแก้ไข
ได้อย่างครบถ้วน
หรือประเด็นที่มี
ความเข้าใจต่า
สามารถสื่อสารได้
อย่างครบถ้วน

สยศ

หากองค์กรไม่ยึดหลักการ
ดาเนินงานตามกรอบธรร
มาภิบาล จะส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นและความ
ไว้ใจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมี
ให้กับองค์กร ทาให้การ
กระทาสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่มี
ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based
Organization

หากองค์กรไม่ยึด
หลักการดาเนินงาน
ตามกรอบธรรมาภิ
บาล จะส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นและ
ความไว้ใจที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะมีให้กับ
องค์กร ทาให้การ
กระทาสิ่งใดก็แล้วแต่
ไม่มีความยั่งยืน

Reputation Risk (ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่ต้องติดตามเฝ้าระวังจากปีงบประมาณ 2562
RP-MO-03 : หน่วยงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่
เชื่อมั่นใน สทอภ.
เนื่องจากมีข่าวในเชิงลบ

ขาดความตระหนักและ
ความเข้าใจในเป้าหมาย
ความสาเร็จของงาน รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
องค์กรโดยรวม

มีการกาหนดกรอบ/แนวทางในการนาเสนอบทบาท
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งได้มีการนาเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริม
คุณค่าองค์กร เพื่อพิจารณาและทราบแล้ว

2x3 1. มีการติดตามประเด็นที่จะส่งผลกระทบกับ 1. มีการติดตามประเด็นที่จะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ในเชิงลบของ สทอภ.
(โอกาส x ภาพลักษณ์ในเชิงลบของ สทอภ. เป็นรายวัน เป็นรายวัน ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งยังไม่ปรากฎประเด็นข่าวเชิงลบ
ผลกระทบ) ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
ที่จะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์องค์กร
2. ทาสรุปวิเคราะห์เสนอ หากมีประเด็นที่ต้อง
ทั้งนี้ สทอภ. โดย ฝภป. ได้ดาเนินการนาเสนอบทบาท ทั้งที่เป็นข้อมูลและ
ดาเนินการแก้ไข เพื่อเสนอผู้บริหารตัดสินใจ ประเด็นที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรอยู่เสมอ ผ่านช่องทางแฟนเพจ
กาหนดมาตรการปรับปรุง
และเว็บไซด์สานักงาน อย่างไรก็ตาม การที่ สทอภ. จะไม่มีประเด็นเชิงลบใน
สังคมได้นั้น สิ่งที่สาคัญที่สุดขึ้นอยู่กับความตระหนัก ความเอาใจใส่ ความโปร่งใส
และความมีจริยธรรมในการทางานทุกขั้นตอน
หมายเหตุ
ข่าวเชิงบวกทั้งสิ้น 25 ข่าว แต่ละข่าวก็จะมีสื่อหลากหลายที่นาไปเผยแพร่รวม
แล้วกว่า 100 ครัง้ (เก็บข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค - 4 ธ.ค. 62 )

3. ดาเนินการตามกระบวนการสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมี
เหตุการณ์เชิงลบเกิดขึ้น

2x3

3. ยังไม่ปรากฎประเด็นใดๆที่จะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์องค์กร

ประเด็นที่ยังแก้ไขความ
เข้าใจไม่ได้เสนอผู้บริหาร
เพื่อกาหนดมาตรการ
ปรับปรุง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based
Organization

1. อุบัติเหตุการตก
จากที่สูง ของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/
ซ่อมบารุงรักษาจาน
สายอากาศ
(Antenna) ซึ่งมี
ความสูง 10 ถึง 30
เมตร จากพื้นดิน
อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อชีวติ และทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

Hazard and Diaster Risk

4. จัดทาโครงการประเมินความพึงพอใจและ 4. อยู่ระหว่างการยกร่างและจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณเพื่อ
ความเชื่อมั่นต่อ GISTDA Brand เพื่อเสนอขอ เสนอของบประมาณในช่วงการทบทวนของบประมาณ กลางปี
งบประมาณดาเนินการ ในปีงบประมาณ 2563

HD-MO-01 : ความ 1. อันตรายและอุบัติเหตุ
เสี่ยงจากอุบัติเหตุจาก สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่
การทางานในพื้นที่สูง คาดคิด และหากไม่
ระมัดระวังหรือมีแนวทางใน
การป้องกันและลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน

1. เครือ่ งมือปฏิบัติงานในที่
สูง อาทิ รถเครน ซึ่งเช่าจาก
ภายนอก การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยเครือ่ งมือ
ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้เช่า
อุปกรณ์เครือ่ งมือ หาก
เครือ่ งมือขาดมาตรฐาน
อาจจะเกิดอันตรายแก่
ผู้ปฏิบัติงานได้

1.1 จ้างเหมาดาเนินงานตรวจสอบโครงสร้างจาน
สายอากาศ 2 ปี ต่อครัง้

1.2.ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงานพื้นที่สูง
1.3. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานบนที่สูง และการใช้งานอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ซึ่งบุคลากรที่เข้าอบรม
สามารถนาความรูท้ ี่ได้รบั จากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้กับงานประจา และมีการเก็บบันทึก
แนวทางและวิธปี ฏิบัติงานในแต่ละครัง้

2 x 5 1.1. จ้างเหมาดาเนินงานตรวจสอบโครงสร้าง
(โอกาส x จานสายอากาศ 2 ปี ต่อครัง้ เป็นการ
ดาเนินการตามแผนการดูแลรักษา
ผลกระทบ)

ในปี 2563 ไม่มีการจ้างเหมารถเครน ตรวจสอบโครงสร้างจานสายอากาศ
เนื่องจากได้จ้างตรวจสอบ ในปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามแผนการดาเนินงาน

1.2.ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในขณะ ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัย และคู่มือ ในการปฏิบัติงานทุกครัง้
ปฏิบัติงานพื้นที่สูง พร้อมทั้งสวมชุดและ
อุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคลทุกครัง้
ที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง

จานวนประเด็นข่าวและ
ภาพลักษณ์เชิงลบ

ข่าวเชิงลบ 0
ประเด็นใหญ่
ข่างเชิงบวก 79
ประเด็นใหญ่

0

ประเด็นที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์ต่า

1x5

ข่าวเชิงลบเป็น 0

มีการตรวจสอบโครงสร้าง มีการตรวจสอบ
มีการตรวจสอบ
รายไตรมาส กภด. (นวัตกร)
จานสายอากาศ 2 ปี/ครัง้ โครงสร้างจาน
โครงสร้างจาน
สายอากาศ 2 ปี/ครัง้ สายอากาศ 2 ปี/ครัง้
มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง

มีการปฏิบัติตามกฏ มีอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ของความปลอดภัย การปฏิบัติงานใน
ในขณะปฏิบัติงาน
พื้นที่สูง = 0
พื้นที่สูง 100%

1.4. สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายส่วน
บุคคลทุกครัง้ ที่มีการปฏิบัติงานบนที่สูง
1.5. ดาเนินการเช่ารถเครนที่มีมาตรฐานและผ่าน
การสอบเทียบและมีใบรับรองมาตรฐานแล้วมาใช้
งานสาหรับตรวจสอบระบบจานสายอากาศ X-Band

1.5 ดาเนินการเช่ารถเครนที่มีมาตรฐานและ
ผ่านการสอบเทียบและมีใบรับรองมาตรฐาน
แล้วมาใช้งานสาหรับตรวจสอบระบบจาน
สายอากาศ X-Band
ตามแผนงานตรวจสอบในเดือน กรกฎาคม
2563 (ซึ่งป็นการตรวจสอบประจาปี)

อยู่ระหว่างยกร่าง TOR เพื่อเสนอของบประมาณในช่วงทบทวนแผน
ปีงบประมาณ 2563

รถเครนที่ไม่มีมาตรฐาน
มาใช้งานสาหรับ
ตรวจสอบระบบจาน
สายอากาศ

รถเครนที่มีมาตรฐาน
มาใช้งานสาหรับ
ตรวจสอบระบบจาน
สายอากาศ

รถเครนที่มีมาตรฐาน
มาใช้งานสาหรับ
ตรวจสอบระบบจาน
สายอากาศ

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สทอภ. ประจาปีงบประมาณ 2563
ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

ติดตามและประเมินผล
ผลกระทบ

Type

การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ยงต้นปีงบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

ไตรมาส 1

ระดับความ
เสี่ยงปัจจุบัน

รายการ KRIs

ผลที่ได้ 2562

เป้า
2563

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสีย่ งที่หลงเหลือจากปีงบประมาณ 2562
1. ปัจจุบันสถานภาพทางการเงินที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เป็นเงินสะสมของ สทอภ. มีจานวน พัฒนาและสร้างความ
ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ในช่วง
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
ระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา (จาก
เป็น Value Based
ประมาณ 1,000 ล้านบาท เป็น
Organization
ประมาณ 450 ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ 2563) เนื่องจาก
สทอภ. มีการลงทุนในการพัฒนา
นวัตกรรม การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กรเพื่อรองรับการ
สร้างคุณค่า
2. การจัดสรรงบประมาณของ สานัก
งบประมาณ มีแนวโน้มลด
งบประมาณพื้นฐานลง โดยผลักดันให้
หน่วยงานใช้เงินสะสมขององค์กรเพื่อ
รองรับการดาเนินงานพื้นฐานบางส่วน
ประกอบกับ สทอภ. ได้รับอนุมัติ
ดาเนินโครกงาร THEOS-2 ซึ่งเป็น
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีภารกิจ
ครอบคลุมงานในหลายส่วนของ
สทอภ. ทาให้ สทอภ. ถูกปรับลด
งบประมาณในการพัฒนา ในส่วนที่มี
ความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ
THEOS-2

1. ขาดสภาพคล่องในการปฏิบัตงิ านพื้นฐานที่
จาเป็นหรือการบริหารจัดการ เช่น การบารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนพัฒนาในนวัตกรรมใหม่
2. งบประมาณอาจไม่เพียงพอ หากมีกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจาเป็น

1. ยังไม่มีกรอบนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์ใน
การใช้จ่ายเงินสะสมของ สทอภ.
2. สทอภ. มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
จานวนมาก ซึ่งจาเป็นต้องมีการบารุงรักษาอยู่
ตลอด ทาให้เป็นภาระงบประมาณ
3. แนวโน้มรายได้จากการบริการข้อมูลลดลง
แต่รายได้จากการพัฒนา Solution มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น แต่ยงั เป็น Solution ขนาดเล็ก
4. มีการลงทุนพัฒนาโครงการ THEOS-2 ซึ่งมี
การพัฒนา Solution ต่างๆ แล้ว ทาให้ไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศ
ซึ่งทาให้เกิดภาระงบประมาณในการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน GI
5. ความเสี่ยงจาก พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560
ข้อจากัดจากระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งทาให้
การสร้างรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ)

62- FI1 : งบประมาณ
แผ่นดินและรายได้จาก
การดาเนินธุรกิจมี
แนวโน้มลดลง จนอาจไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัตงิ านและค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็นขององค์กร

1. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา Solution ขนาดใหญ่ กับ
หน่วยงาน อาทิ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารนายกรัฐมนตรี (PMOC) กรมป่าไม้ เป็นต้น

2. ดาเนินการจัดหารายได้เพิ่มเติม
การจัดทา Business Model
2.1 การยกระดับหน่วยงานเป็น Certification Body
2.2 จัดทา Ground Receiving Platform
2.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ
CONIDA, CODAR เพื่อให้เกิด Model ใหม่ๆ

3 x 3 1. ดาเนินการเพื่อให้มีรายได้-รายรับใหม่เพิ่มขึ้น เช่น
(โอกาส x - พัฒนา Solution กับหน่วยงาน อาทิ กรมพินิจและคุ้มครอง
ผลกระทบ) เด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัตกิ ารนายกรัฐมนตรี (PMOC) กรม
ป่าไม้
- จัดทา Business Model ทั้งด้าน Space & GI Economy
อาทิ การยกระดับหน่วยงานเป็น Certification Body, จัดทา
Ground Receiving Platform, ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิด Model ใหม่ๆ และ การต่อยอดการ
หารายได้จากโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ THEOS-2
- หากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพ
- ปรับปรุงแนวทางการรับจ้างทาโครงการ Solution โดย
ต้องมีสัดส่วนกาไรต่อต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น
- การวางโครงสร้างที่เอื้อต่อการสร้างรายได้

1. ดาเนินการเพิ่มรายได้โดยการผลักดันให้เกิดโครงการขนาดใหญ่
1.1กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ดาเนินการยืน่ เอกสารโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 62 เป็นเงิน 51,678,500 บาท
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างกองทุนฯ ตรวจสอบเอกสาร โดยคาดว่า
คณะอนุกรรมการกลั่งกรองฯ จะมีการประชุมในเดือน ธ.ค. 62
1.2 ศูนย์ปฏิบัตการนายกรัฐมนตรี จัดส่ง(ร่าง) แผนการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ เพื่อขอ
งบประมาณ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62
1.3 กรมป่าไม้ - สทอภ.ได้หารือร่วมกับกรมป่าไม้ในการเสนอรายละเอียด
โครงการจัดหาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง ปี 2557-2559 ซึ่ง สทอภ. ได้
ดาเนินการเสนอโครงการอย่างไม่เป็นทางการแก่กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 62

3 x 3 รายได้ของ สทอภ. ที่เพิ่มขึ้น โดย
100,167,856.69
(โอกาส x เก็บข้อมูลตามกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่ม
บาท
1. รายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิม
ผลกระทบ 2. รายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่
)
3. รายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ไม่ได้
ใช้บริการ สทอภ. แล้ว และกลับมา
รับบริการใหม่

รายได้รวม 124.00 ล้านบาท
(รายได้แต่ละกลุ่มเป็นไปตาม
เป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเดิม, กลุ่ม
ลูกค้าใหม่ และกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ไม่ได้บริการแล้วแต่กลับมารับ
บริการใหม่)

รายไตรมาส กพล.

เก็บข้อมูลตาม Business model

2. การจัดหารายได้เพิ่ม โดยการจัดทา Business Model
สทอภ. ได้หารือร่วมกับ CODAR สหรัฐอเมริกา และตกลงที่จะทาความร่วมมือ
ในการดาเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน ซึ่งอยู่
ระหว่างการแก้ไขร่างสัญญาความร่วมมือ
หมายเหตุ
ยอดการให้บริการ ณ 30 พ.ย. 62 รวมเป็นเงิน 10.022 ล้านบาท ดังนี้
- การบริการข้อมูลจากดาวเทียม 4.655 ลบ.
- การบริการ Solution 1.084 ลบ.
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ 0.225 ลบ.
- การบริการพื้นที่ 2.164 ลบ.
- รายได้อื่นๆ 1.894 ลบ.
3. สทอภ. ได้ปรับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยต้อง
มีความเชื่อมโยงกับ THEOS-2 เพื่อลดความซ้าซ้อนในการ
ลงทุน

2. จัดทาแนวทางการลด/ควบคุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานขององค์กร อยูร่ ะหว่างยกร่างการจัดทาแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารและการใช้เงิน
สะสม โดยขณะนี้ได้ดาเนินการประเมินสถานะเงินสะสมและภาระค่าใช้จ่ายเพื่อ
เป็นกรอบในการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารและวงเงินขั้นต่าที่ สทอภ. ควรมี
- จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารและการใช้เงินสะสมของ สทอภ . สะสม

- หลักเกณฑ์การบริหารและการใช้
เงินสะสมของ สทอภ.
- รายจ่ายพื้นฐานที่มีการใช้จ่ายเกิน
เกณฑ์ที่กาหนด

หลักเกณฑ์การบริหารและการใช้
เงินสะสมของ สทอภ. ที่ผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ และใช้เป็น
กรอบการทบทวนแผน
งบประมาณ 2563 (มี.ค. 2563)

สยศ (ฝยผ.)

- จัดทาแนวทาง และแผนการปรับลดกิจกรรมที่ไม่สอดคล้อง อยูร่ ะหว่างการจัดทากรอบแนวทางการปรับลดกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจ
กับภารกิจ หรือกิจกรรมที่หมดความจาเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่าย
หรือ กิจกรรมที่หมดความจาเป็น เพื่อเสนอ รอง ผสทอภ. พิจารณา
องค์กร

1. แนวทางการวิเคราะห์รายการ/
กิจกรรม
2. รายการงบประมาณสาคัญอย่าง
น้อย 5 รายการ หรือ กิจกรรมสาคัญ
ที่ปรับลด
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อ
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน

สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อ
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานจานวน ร้อยละ
10

สยศ.(ฝยผ.)
รองกากับภารกิจ

- จัดทาแนวทาง คู่มือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ อยูร่ ะหว่างการยกร่างแนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการมาปรับปรุง
สังคม และการเงิน โดยค่าใช้จ่ายด้านการเงิน ต้องพิจารณาใน ให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการ
3 ด้าน (การลงทุน ค่าดาเนินงาน และ ค่าบารุงรักษา Investment Operating and Maintainance cost) เพื่อให้
การลงทุนขององค์กร ไม่เกิดภาระทางด้านงบประมาณ

- มีการนาแนวทางการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าทางการเงินไปใช้สาหรับ
การจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ 2564
- โครงการปี 2564 ต้องไม่มี C/B ที่
ติดลบ

แผนปฏิบัตริ าชการ 2564 มีการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน

สยศ.(ฝยผ).,
สบห.(ฝกค.)

3. แสวงหาแหล่งเงินทุนใหม่จากภายนอก รวมถึงการเพิ่ม
โอกาสในการได้รับงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม ด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมของ ผลิตภัณพ์และบริการอย่างเข้าถึง
รวมถึงการจัดทาหลักเกณฑ์ และแนวทางการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ

- จานวนโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากแหล่งเงินทุน
ภายนอก
- แนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการอย่างเข้าถึง

ร้อยละ 50 ของโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากแหล่งเงินทุน
ภายนอก ต่อโครงการที่เสนอ
ทั้งหมด
- มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็น
นวัตกรรมแบบเข้าถึงอย่างน้อย 2
ผลิตภัณฑ์

กพล., สอร.
(3C), สวภ.

3. ได้มีการดาเนินการยืน่ เอกสารโครงการจัดทาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(GIS) เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการจาหน่ายสุราเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ในพื้นที่
โซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 30
พ.ย. 62 (ซึ่งอยูร่ ะหว่างการพิจารณา วงเงิน 10 ล้านบาท)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สทอภ. ประจาปีงบประมาณ 2563
ระบุความเสี่ยง
Key Area

ติดตามและประเมินผล

รายการความเสี่ยงหลัก

บริบทการเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบ

62- OP1 : องค์กรไม่
สามารถ รักษาบุคลากร
Talent ให้อยูป่ ฏิบัตงิ าน
กับ สทอภ. ไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนองค์กรจาเป็นต้องอาศัย
คนดีและเก่ง (Talent) ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้
สามารถดาเนินกิจกรรมขององค์กรให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ซึ่งสามารถสรุปคุณลักษณะ
- มีทักษะและจุดแข็งที่สร้างคุณค่าให้
องค์กรได้
- มีความสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้
- มีความเต็มใจที่จะเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลง
- มีทัศนคติที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based
Organization

62- ST2 : การ
ขับเคลื่อน เพื่อให้เกิด
การนา AIP ไปใช้ในการ
ตัดสินใจในระดับ
นโยบาย อาจจะไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐ
จะต้องมีเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายที่มุ่งสู่การปฏิบัตไิ ด้ และ
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ซึ่ง
AIP Platform จะเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่จะสร้างนวัตกรรมการ
บริหารงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ กระทบต่อยุทธศาสตร์ สทอภ. ในการมุ่งสู่การเป็น
ขับเคลื่อนนโยบาย
องค์กรผู้สนับสนุนการขับเคลื่อน หรือกาหนด
ประเทศด้วยอวกาศ นโยบาย (Agenda Response or Agenda Setter)
และภูมิสารสนเทศ

Type

การวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ยงต้นปีงบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

ไตรมาส 1

ระดับความ
เสี่ยงปัจจุบัน

รายการ KRIs

ผลที่ได้ 2562

เป้า
2563

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

- เกิดการยอมรับใน Human
Resource Planing เพื่อเป็น
แผนและวิธีการในการรักษากลุ่ม
คน Talent
- จานวน Talent ลาออกลดลง

ไตรมาส

สบห./ฝพท.

ในการประเมินองค์กร 2 ปี (2559-2560) มี
การกาหนดกลุ่ม Talent โดยการเสนอของ
ผู้บังคับบัญชา จากนั้นได้สารวจความคิดเห็น
กลุ่ม Talent เพื่อกาหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริมและ
ยกระดับกลุ่ม Talent และบุคลากรอื่นใน
องค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสม รวมทั้งทา
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
จากผลการสารวจความเห็นพบประเด็นที่
หน่วยงานจะต้องไปพัฒนาปรับปรุงได้แก่
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรยังต้องมีการพัฒนา
mindset ของบุคลากรให้สามารถปรับวิธีคิด
ให้สามารถทางานร่วมกันได้
- บุคลากรมีความเข้าใจต่อการเป็น VBOที่
แตกต่างกัน
- นักวิจัย และวิศวกร ซึ่งเป็นกาลังที่สาคัญของ
สทอภ. มีความไม่แน่นอนที่จะอยูก่ ับองค์กรได้
นาน เนื่องจากมีที่อื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดกี ว่า
ของ สทอภ.

1. หน่วยงานภายนอกไม่เข้าใจ AIP ไม่เห็น
ความสาคัญ ไม่เชื่อมั่น ไม่เข้ามามีส่วนร่วม

รักษากลุ่มคนที่เป็น Talent ขององค์กรให้อยูก่ ับองค์กรไป 3 x 3 - ศึกษาวิธีการที่จะรักษาคนที่อยูใ่ นกลุ่ม Talent เพื่อจัดทา
ได้นานๆๆ เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร
(โอกาส x เป็นแผน Human Resource Planing โดย
ผลกระทบ) 1 ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นสาเหตที่ทาให้บุคลากร
ลาออก
2 นาปัญหาที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ
3 สื่อสารแนวทาง/แผน ให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจอย่าง
ชัดเจน

มีการสื่อสารสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
Stakeholder ที่ จ. น่าน และ EEC

Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน)

คนเป็นหัวใจหลักขององค์กร หากไม่สามารถรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ จะส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานและภารกิจขององค์กร
ได้แก่
1. ไม่สามารถดาเนินการตามแผนงาน งบประมาณ
และยุทธศาสตร์ที่ตงั้ ไว้
2. เจ้าหน้าที่ที่ลาออกมีอายุงานและช่วงอายุอยูใ่ น
กลุ่มที่จะเป็นผู้บริหารระดับต้นและกลางในอนาคต
หากคนกลุ่มนี้เริ่มทยอยกันลาออกจะทาให้ช่วงอายุ
ของบุคลากรระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห่างกัน
มากขึ้น และส่งผลต่อการสืบทอดตาแหน่งที่ตอ้ งใช้
ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สั่งสมมา
3. ขวัญกาลังใจและความภักดีของบุคลากรใน
องค์กรจะยิง่ ลดลงที่เห็นระดับซีเนียร์ลาออก
4. เสียโอกาสที่จะได้บุคลากรที่มีความสามารถเข้า
มาทางานในองค์กรเพราะภาพลักษณ์ที่เห็นว่าไม่มี
กระบวนการรักษาคนดีคนเก่ง

Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสีย่ งที่หลงเหลือจากปีงบประมาณ 2562

3 x 4 1. ขยายขอบเขตการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
(โอกาส x ไปสูห่ น่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบาย
ผลกระทบ) ระดับประเทศ

2. พัฒนา (Upskill) เจ้าหน้าที่ AIP ให้มีความเข้าใจ และ
สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอกได้

2. AIP ที่ออกแบบ และพัฒนาขึ้นไม่ตอบโจทย์ จัดทา Roadmap Definition ของ AIP โดยผ่านความ
ความต้องการของพื้นที่ (น่าน/EEC)
เห็นชอบของคณะทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการกากับดูแลโครงการระบบดาวเทียมสารวจ
เพื่อการพัฒนา THEOS-2 และคณะกรรมการกากับดูแล
โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2
รวมถึงการมีส่วนร่วมของ Stakeholder ในพื้นที่

2 x 4 3. จัดทา Roadmap Definition ของ AIP ให้แล้วเสร็จ
(โอกาส x
ผลกระทบ)

อยูร่ ะหว่างการศึกษาการจัดทาแผน Human Resource Planing โดยจะนาเอา
ข้อมูลอัตราการลาออกของบุคลากร สทอภ. มาศึกษาเพื่อจะได้วิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น

3 x 3 - แผนและวิธีการในการรักษากลุ่ม
(โอกาส x คน Talent
-ประเด็นที่ยงั ไม่ได้ข้อยุติ และยัง
ผลกระทบ เข้าใจไม่ตรงกันกับเจ้าหน้าที่
)

ได้มีการขยายรูปแบบในการสื่อสารและพืน้ ที่ในการดาเนินการ ดังนี้
3 x 4 ระดับของการรับรู้การมีส่วนร่วม
น่าน
(โอกาส x ของ Stakeholder ระดับ Policy /
1.นาเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อหาพืชทางเลือกที่สอดคล้องกับศักยภาพทาง
Decision Maker
กายภาพของพื้นที่ตอ่ คณะอนุกรรมการหาแนวทางส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ เมื่อ ผลกระทบ 1 : รับรู้ แต่ยงั ไม่เข้าใจ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องมานะ ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย ซึ่ง
)
2 : รับรู้ เข้าใจ แต่ยงั ไม่มีส่วน
คณะกรรมการให้ สทอภ. หารือกับ ม.แม่โจ้เพื่อขยายผลการวิเคราะห์โดยเพิ่ม
ร่วมกับการออกแบบและพัฒนา
ข้อมูลในมิตดิ า้ นเศรษฐกิจและด้านสังคมต่อไป ซึ่งขณะนี้ สทอภ.อยูร่ ะหว่างการ
3 : รับรู้ เข้าใจ และเริ่มมีส่วน
ดาเนินการ ร่วมกับ ม.แม่โจ้
ร่วมกับการออกแบบและพัฒนา
EEC
4 : รับรู้ เข้าใจ เห็นประโยชน์ และ
1. ได้มีการนาเสนอแนวคิด AIP ในการแก้ไขปัญหา PM2.5 กับมูลนิธิสถาบัน
จะนาไปใช้งาน
สิ่งแวดล้อมไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และระดม
5. มีโครงการร่วมกับ สทอภ.
ความคิดเห็นเพื่อขยายผลการดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนของมูลนิธิ
รวมถึงกลุ่ม 5 จังหวัดของ EEC
ข้าว
1.นาเสนอนาเสนอแนวคิดการใช้ AIP เพื่อสร้างเศรษฐกิจข้าวไทยบนฐาน
นวัตกรรมที่แข่งขันได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5
สทอภ. บางเขน กรุงเทพฯ โดย สทอภ. มีแผนการหารือกับหน่วยงานผู้มีส่วนได้
เสียเพิ่มเติม เช่น กรมการข้าว (Stakeholder) เพื่อนาไปสู่กรอบการดาเนินงาน
ร่วมกันในการพัฒนา AIP Platform ข้าว เป็น Platform ที่นาไปสู่การสร้าง
เศรษฐกิจข้าวไทยบนฐานนวัตกรรมที่แข่งขันได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

1.ได้กาหนดวิธีการและแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ AIP แล้ว ซึ่งอยูร่ ะหว่าง
การขออนุมัตเิ พื่อดาเนินการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัตกิ าร "ห้องปฏิบัตกิ าร
นโยบาย (Policy Lab of GISTDA)"ระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย.63) และ
จัดทาร่างหลักเกณฑ์การประเมินหลังจากจบหลักสูตร

จานวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
Upskills และผ่านการทดสอบ โดย
มีคะแนนไม่น้อยกว่า 70%

อยูร่ ะหว่างการจัดทาRoadmap Definition โดยในขณะนี้ได้จัดทา Detail
2 x 4 ความสาเร็จของการจัดทา
Design โดย AIRBUS ได้มานาเสนอความคืบหน้าของในการจัดทา Detail Design (โอกาส x Roadmap Definition
ของ EEC และน่าน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 โดย
ผลกระทบ
Airbus จะส่ง Detail Design ของน่านในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
)

-

ระดับของการรับรู้
การมีส่วนร่วม ของ
Stakeholder
ระดับ
Policy/Decision
น่าน = 3
EEC = 2

จานวน Stakeholder ระดับ
Policy/Decision Maker ที่มี
ระดับการรับรู้การมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับ 3 - 5

รายไตรมาส ป.รอง (กานดา
ศรี)

มีเจ้าหน้าที่ ที่สามารถสื่อสาร
สร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ ไม่น้อยกว่า 10 คน

รายไตรมาส

คาดว่าจะแล้วเสร็จ Roadmap Definition ของ AIP รายไตรมาส
ในไตรมาสที่ 2 ของ ได้รับความเห็นชอบจาก
ปีงบประมาณ 2563 คณะทางานเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
กากับดูแลโครงการระบบ
ดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา
THEOS-2 และคณะกรรมการ
กากับดูแลโครงการระบบ
ดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา
THEOS-2 รวมถึงการมีส่วน
ร่วมของ Stakeholder ในพื้นที่

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง สทอภ. ประจาปีงบประมาณ 2563
ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

บริบทการเปลี่ยนแปลง

ติดตามและประเมินผล
Key Area

ผลกระทบ

Type

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ยงต้นปีงบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

ไตรมาส 1

ระดับความ
เสี่ยงปัจจุบัน

รายการ KRIs

ผลทีไ่ ด้ 2562

เป้า
2563

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใหม่ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based
Organization

สทอภ. ไม่ทนและไม่
เพิกเฉยต่อปัญหาการ
ทุจริต และร่วมต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ

เจ้าหน้าที่ สทอภ. ขาด
ความตระหนักถึงการ
ปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในสทอภ.

Compliance Risk (ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ / มาตรฐาน)

63- CO1 : การป้องกัน 1) ปรับฐานความคิดให้สามารถ
การทุจริตและประพฤติ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
มิชอบ
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต
3) ประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต

1) ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการ
1 x 4 1. การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ทุจริตคอร์รัปชั่น สานักงานพัฒนา
(โอกาส x ประพฤติมิชอบ จานวน 1 แผน ที่มีกิจกรรม
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 10 ตัวชี้วัด (IIT, EIT, OIT)
(องค์การมหาชน) 1 ประกาศ
ผลกระทบ)
2) ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
เฝ้าระวัง
การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ”
ให้กับเจ้าหน้าที่ สทอภ.
2. จากรายงานผลการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจาปีงบประมาณ 2562 สทอภ. ได้คะแนนน้อยที่สุด
คือ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงนาผลตัวชี้วัด
มาจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ด้านการประเมินความเสี่ยง : หลักประกัน และ
เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ

3. การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ประจาปี
งบประมาณ 2563

ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 x 4 แผนปฏิบัติการป้องกัน การ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
(โอกาส ทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาชน) พ.ศ.2563-2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 1 แผน ซึ่ง
x
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 10 ตัวชี้วัด
ผลกระท 2563 ของสานักงานพัฒนา
บ) เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เฝ้าระวัง จานวน 1 แผน

ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐอยู่ใน
ระดับ A โดยมีผลประเมิน
87.76 คะแนน

สามารถดาเนินการได้ รายไตรมาส
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ร้อยละ 100

ได้ยกร่างโครงการเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะเสนอของบประมาณ
ในเดือน มีนาคม 2563

บุคลากร สทอภ. เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

บุคลากร สทอภ. เข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ร้อยละ 80

รอเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment
(ITA) ประจาปีงบประมาณ 2563 จาก สานักงานประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
ทั้งนี้จะมีการประชุมเพื่อแจ้งเกณฑ์ ให้ทราบในวันที่ 23 ม.ค. 63

สทอภ. เข้าร่วม การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ Integrity and
Transparency Assessment
(ITA) ประจาปีงบประมาณ
2563 ตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สานักงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
Integrity and
Transparency
Assessment (ITA)
ประจาปีงบประมาณ
2563 ผ่านตามเกณฑ์
การประเมิน
คะแนนร้อยละ 85

สบห./ฝพท.

ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

บริบทการเปลี่ยนแปลง

ติดตามและประเมินผล
Key Area

ผลกระทบ

Type

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ยงต้นปีงบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

ไตรมาส 1

ระดับความ
เสี่ยงปัจจุบัน

รายการ KRIs

ผลทีไ่ ด้ 2562

เป้า
2563

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใหม่ 2563
มีการออก พรบ. ฉบับใหม่ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
หากไม่ดาเนินการ หรือ
ครอบคลุมถึงการดาเนินงานของ พัฒนาและสร้างความ ดาเนินการไม่ถูกต้อง
สทอภ. ซึ่งระเบียบ หลักเกณฑ์ ของ เข้มแข็งองค์กรสู่การ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะ
สทอภ. อาจไม่รองรับ หรือ ไม่มี เป็น Value Based
มีความผิดได้
Organization : .ให้
บุคลากรของ สทอภ.
มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้ตามที่ พรบ.
กาหนด

บุคลากร สทอภ. ไม่
ทราบว่าปฏิบัติได้
ครบถ้วนตาม พรบ. ได้
ครบถ้วน

Compliance Risk (ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ / มาตรฐาน)

63- CO2 : การป้องกัน
การปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ตาม พรบ.วินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 พรบ.การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562 และ
พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พรบ.วินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

3 x 4 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
อยู่ระหว่างศึกษา พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
(โอกาส x 1. ศึกษา พรบ.ให้ครอบคลุมการดาเนินการของ สทอภ. โดยมีการศึกษาระเบียบของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนามาเปรียบเทียบ
2. ยกร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุม พรบ. และปรับใช้เห้เหมาะสมกับการดาเนินงานของ สทอภ.
ผลกระทบ) 3. ประกาศระเบียบ/หลักเกณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
4.จัดอบรมให้บุคลากรเพื่อสื่อสาร ทาความเข้าใจ และ
จัดทา Standard operation procedure ให้สอดรับ
กับ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562
1. จัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
พ.ศ.2562 ของ สทอภ.
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พรบ.การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.
2562

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.
2562
1. ศึกษา พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562 ให้ครอบคลุมการดาเนินการของ สทอภ.
2. ยกร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุม พรบ.
3. ประกาศระเบียบ/หลักเกณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
4.จัดอบรมให้บุคลากรเพื่อสื่อสาร ทาความเข้าใจ และ
จัดทา Standard operation procedure ให้สอดรับ
กับ พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.
2562

อยู่ระหว่างศึกษาร่าง พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562 โดยมีการศึกษาระเบียบของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนามา
เปรียบเทียบและปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดาเนินงานของ สทอภ.
และติดตามการดาเนินงานของคณะทางาน พรบ.การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พรบ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
อยู่ระหว่างศึกษาร่าง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใน
1. ศึกษา พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประเด็นทีเกียวข้องกับการดาเนินงานของ สทอภ. และจะยกร่าง
ให้ครอบคลุมการดาเนินการของ สทอภ.
หลักเกณฑ์เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
2. ยกร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุม พรบ.
3. ประกาศระเบียบ/หลักเกณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยให้มีผลบังคับใช้ ในเดือน มีนาคม 2563
4.จัดอบรมให้บุคลากรเพื่อสื่อสาร ทาความเข้าใจ และ
จัดทา Standard operation procedure ให้สอดรับ
กับ พรบ.

3 x 4 ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คู่มือ ที่
(โอกาส สอดคล้องกับ พรบ. เพื่อให้
x
บุคลากรถือเป็นระเบียบปฏิบัติ
ผลกระท
บ)

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ ไตรมาส
คู่มือ ที่สอดคล้องกับ
พรบ. เพื่อให้บุคลากร
ถือเป็นระเบียบปฏิบัติ

สบห.(ฝกค.)

ไม่สามารถออกระเบียบภายใน
ได้ทันต่อการประกาศบังคับใช้
พ.ร.บ.

เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติตาม
แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ พ.ศ.2562
ตามประกาศของ
สทอภ.

สบห.(ฝทก.)

ไม่สามารถออกระเบียบภายใน
ได้ทันต่อการประกาศบังคับใช้
พ.ร.บ.

มี Standard
operation
procedure ที่สอดรับ
กับ พรบ.

สบห.(ฝพท.)

ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

บริบทการเปลี่ยนแปลง

ติดตามและประเมินผล
Key Area

ผลกระทบ

Type

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ร่าง พรบ.กิจการอวกาศฯ
ยังไม่มีผลบังคับใช้ ทา
ให้อานาจหน้าที่ที่
เกี่ยวกับกิจกรรมอวกาศ
ของสานักงานกากับ
กิจการอวกาศ ที่จะ
เกิดขึ้นภายใต้ พรบ. ยัง
ไม่มีความชัดเจนว่า
หน่วยงานใดจะเป็น
หน่วยดาเนินการ

-

ระดับความ
เสี่ยงต้นปีงบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

ไตรมาส 1

ระดับความ
เสี่ยงปัจจุบัน

รายการ KRIs

ผลทีไ่ ด้ 2562

เป้า
2563

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ด้วยอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ

- มีผลกระทบกับบทบาท
หน้าที่ และความ
น่าเชื่อถือของ สทอภ.
- กิจการอวกาศที่
เกี่ยวข้องกับระบบ
ดาวเทียมของประเทศไทย
อาจจะได้รับผลกระทบ
จากการขาดความชัดเจน
ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการ

63- HD1 : ความเสี่ยง
อันตรายที่เกิดจากการขับรถ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับ
จากอุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของ บุคลากร พัฒนาและสร้างความ
รถยนต์เดินทางไป
เดินทางปฏิบัติงานนอก สทอภ. ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ เข้มแข็งองค์กรสู่การ ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
พื้นที่
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เป็น Value Based
ซึ่งหากสูญเสียแล้วไม่สามารถ
Organization
ยอมรับได้

63- HD2 : ความเสี่ยง
จากอัคคีภัย

อันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยส่งผล
กระทบต่อทรัพย์สิน ของ สทอภ.
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งหากเกิดเหตุแล้วไม่สามารถ
ยอมรับได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based
Organization

อันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย
ก่อให้เกิดความสูญเสีย
เป็นอย่างมาก และไม่สา
มามารถกาหนดได้ว่าเหตุ
จะเกิดขึ้นเมื่อใด และหาก
เกิดขึ้นจะเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน ของ
สทอภ. และความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก

Hazard and Diaster Risk

- พรฎ. สทอภ. ฉบับที่ 2 (2562) ได้
กาหนดวัตถุประสงค์ของ สทอภ.
เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้
ประโยชน์จากอวกาศ รวมถึงเป็น
หน่วยงานของรัฐทีมีภารกิจใน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนา
เกี่ยวกับระบบดาวเทียม ซึ่ง สทอภ.
ต้องปรับบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้อง
กับ พรฎ. ฉบับใหม่
- ประกอบกับปัจจุบันมีกิจกรรมด้าน
อวกาศเพิ่มมากขึ้น เช่น การส่ง
ดาวเทียมขึ้นสู่วงโครจร ในขณะที่
ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดทา
หน้าที่จดทะเบียนวัตถุอวกาศ หรือ
ทาหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาของ
รัฐบาลในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการอวกาศของประเทศ

Hazard and Diaster Risk

63- ST1 : สทอภ. ยังไม่
สามารถดาเนินการใน
อานาจหน้าที่ตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง ที่ได้
ปรับตาม พรฎ. สทอภ.
ฉบับ 2562 ที่เป็นหน้าที่
ที่สาคัญกับกิจการ
อวกาศของประเทศ และ
เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มี
สานักงานกากับกิจการ
อวกาศ เช่น การจด
ทะเบียนวัตถุอวกาศ

Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใหม่ 2563
5 x 4 1. จัดตั้ง Space Policy Unit ที่ขึ้นตรงกับ
ได้มีการจัดตั้ง กลุ่มภารกิจพิเศษเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านอวกาศ
(โอกาส x ผสทอภ. แทนโครงสร้าง PBM เพื่อดาเนินการผลักดัน และภูมิสารสนเทศ เพื่อดาเนินการผลักดันประเด็นต่างๆ ในด้าน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่เป็นองค์การ นโยบาย
ผลกระทบ) อวกาศแห่งชาติไปก่อน

5 x 4 หน่วยงานที่ทาหน้าที่ผลักดัน
(โอกาส
x
ผลกระท
บ)

2. จัดทาโครงการ/แผนงบประมาณ เสนอขออนุมัติต่อ 2. อยู่ระหว่างจัดทาโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
คณะกรรมการ สทอภ. เพื่อผลักดันบทบาทของ สทอภ.
ต่อคณะรัฐมนตรี ในหน้าที่ที่เกี่ยวกับกิจการอวกาศ
ในช่วงที่ยังไม่มีสานักงานกากับกิจการอวกาศแห่งชาติ

3. จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกิจการอวกาศเพื่อ 3. ต้องดาเนินการ ในข้อ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน
ทาหน้าที่ศึกษาและกาหนดกรอบการดาเนินงานของ
สทอภ.

อุบัติเหตุ จากการขับ 1. ตรวจเช็ครถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้
รถยนต์เดินทางไป งานอยู่เสมอ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และบุคลากรของ สทอภ.
สามารถเกิดขึ้นได้ จึง
ควรมีแผนในการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
เหล่านี้ขึ้น
2. มีหนังสือเตือนการใช้ความเร็วเกินกว่า
ที่กฎหมายกาหนดไปยังผู้บังคับบัญชาให้
กาชับให้ผู้ใช้ยานพาหนะปฏิบัติตาม
กฎหมาย

อัคคีภัยสามารถเกิดขึ้น
ได้ทุกเวลา ในบางครั้ง
อาจไม่ทันรู้ตัว หรืออาจ
เกิดจากการกระทาที่มี
มูลเหตุจากความประมาท
สทอภ. มีความตระหนัก
และเห็นความสาคัญ
เรื่องความปลอดภัยใน
ชีวิตของเจ้าหน้าที่รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและ
ทรัพย์สินของ สทอภ. ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย

พื้นที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5
ธันวาคม 2550 และอาคารสถาบัน
วิทยาการอวกาศและภูมิสาสนเทศ
(บางเขน)
1. มีแผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติด้าน
อัคคีภัย
2. มีการซ้อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการ
ฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
ไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วย ลดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2 x 5 1. สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยระหว่างการ 1. อยู่ระหว่างการจัดทาคู่มือความปลอดภัยเพื่อเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่
(โอกาส x ขับขี่
ผู้ใช้งานยานพาหนะ
ผลกระทบ) 2. ติดตั้ง GPS ที่สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล
ยานพาหนะ กรณีผู้ปฏิบัติงานขับรถเร็วเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนด

2x5
(โอกาส
x
ผลกระท
บ)
2. อยู่ระหว่างการสืบราคาและความเหมาะสมของอุปกรณ์ GPS เพื่อ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. กาหนดตัวชี้วัดหากผู้ใช้งานยานพาหนะ ขับรถเร็ว
เกินกว่าที่กฏหมายกาหนดผู้บังคับบัญชาจะสามารถ
นามาพิจารณาการขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณนั้นได้

3. อยู่ระหว่างกาหนดตัวชี้วัดและกาหนดเกณฑ์

4. ออกมาตรการในการป้องกัน/กาหนดเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัติการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย เพื่อ
สร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้ยานพาหนะ

4. อยู่ระหว่างการจัดทาคู่มือความปลอดภัยเพื่อเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งานยานพาหนะ

1 x 5 พื้นที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระ สทอภ. ได้ดาเนินการปรับปรุงแผนรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย
(โอกาส x เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และอาคาร
ประจาปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว
สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสาสนเทศ (บางเขน)
ผลกระทบ) 1. มีแผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย
เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและลดความ
เสียหายกรณีที่เกิดอัคคีภัย

2. มีการซ้อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติใน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการฝึกซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วย ลด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อจัดระบบการ
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าให้สามารถป้องกันและระงับ
อัคคีภัยได้ตามสถานการณ์ และนาข้อบกพร่องมา
ดาเนินการปรับปรุงภายหลังจากการซ้อมอพยพ

สทอภ. ได้จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารเมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2562 โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมซ้อมโดยพร้อมเพรียง
กัน ในเวลา 14.30 น. ตามแผนของ สทอภ. ที่มีไว้เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้ถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง โดยมี รอง ผสทอภ. (พีร์)
เป็น ผอ. ป้องกันและระงับภัย การซ้อมเป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย

มีคาสั่งแต่งตั้ง Space
Activities Unit

รายไตรมาส Space Policy
Unit (อมเรศ/
สบห.)

โครงการที่คณะกรรมการ
สทอภ. อนุมัติ

มีโครงการและ
งบประมาณเพื่อ
ดาเนินงานตามแผน

Space Policy
Unit (ปรเมศ)

คณะอนุกรรมการที่มี
องค์ประกอบเพียงพอสาหรับ
การขับเคลื่อนแผนงาน ตาม
กรอบการดาเนินงานที่ได้
กาหนด

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ

Space Policy
Unit

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

-

1 x 5 แผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติ การเกิดอัคคีภัยมีค่าเป็น 0
(โอกาส ด้านอัคคีภัย
x
ผลกระท
บ)

มีการซ้อมอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง
ต่อปี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 80%

การเกิดอุบัตเิ หตุมีคา่ เป็น 0 รายไตรมาส

สบห. (ฝพอ.)

-การเกิดอัคคีภัย= 0
- ปรับปรุงแผน
ปฏิบัติงานรองรับภัย
พิบัติด้านอัคคีภัย

สบห. (ฝพอ.)

- มีการซ้อมใหญ่
อพยพหนีไฟ 1 ครั้ง
ต่อปี
- มีการซ้อมย่อยการหนี
ไฟ 1 ครั้ง ต่อปี

ไตรมาส

ระบุความเสี่ยง
บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

ผลกระทบ

Type

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

ไตรมาส 1

ระดับความ
เสี่ยงปัจจุบัน

รายการ KRIs

ผลทีไ่ ด้ 2562

เป้า
2563

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใหม่ 2563

Hazard and Diaster Risk

รายการความเสี่ยงหลัก

ติดตามและประเมินผล
ระดับความ
เสี่ยงต้นปีงบ
ประมาณ

3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟทุกจุด ภายใน
สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน

3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟทุกจุดเข้า-ออก ภายใน
ผู้เกี่ยวข้องได้จัดทาผังเส้นทางอพยพหนีไฟภายใน สทอภ. อาคาร
สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน เพื่อสร้างความมั่นใจ ศูนย์ราชการฯ ทุกจุด
ในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดอัคคีภัยและช่วงเวลาที่เกิดอัคคีภัย

มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟแจ้ง
ตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน

มีผังเส้นทางอพยพหนี
ไฟแจ้งตามจุดต่างๆ
ของหน่วยงาน

4. มีการติดตั้งถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้ง
และเหลวระเหยเพื่อเหมาะต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น

4. ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งและ
เหลวระเหยให้อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งาน

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงตามระยะเวลาที่
กาหนด

ถังดับเพลิงอยู่ประจาจุดที่
กาหนดและพร้อมใช้งาน

ถังดับเพลิงอยู่ประจา
จุดที่กาหนดและพร้อม
ใช้งาน

5.จัดอบรมและเชิญวิทยากรผู้ชานาญให้ความรู้และ
ปฏิบัติในการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และวิธีเอาตัวรอดหาก
เกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ สทอภ. อาคารรัฐ
ประศาสภักดี ศูนย์ราชการฯ และอาคารสถาบัน
วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน)

บุคลากรเข้ารับการอบรมจากผู้ชานาญให้ความรู้และปฏิบัติในการ
ดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และวิธีเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ณ สทอภ. อาคารรัฐประศาสภักดี ศูนย์ราชการฯ พร้อม
กับการซ้อมของอาคารรัฐประศาสภักดี

จัดอบรมให้ความรู้วิธีเอาตัว
รอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี

จัดอบรมให้ความรู้วิธี
เอาตัวรอดหากเกิด
อัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี

พื้นที่ สทอภ.(ศรีราชา)
มีแผนและขั้นตอนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นไปตามแผนรองรับการปฏิบัติงาน
สทอภ. กรณีภาวะฉุกเฉินและทิศทางที่
สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
องค์กร และมีการซ้อมหนีไฟปีละ 1 ครั้ง

พื้นที่ สทอภ.(ศรีราชา)
สทอภ.(ศรีราชา) ได้ดาเนินการปรับปรุงแผนรองรับภัย
1. มีแผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย
พิบัติด้านอัคคีภัย ประจาปี พ.ศ. 2563
เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและลดความ
เสียหายกรณีที่เกิดอัคคีภัย

2 x 5 แผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติ
(โอกาส ด้านอัคคีภัย
x
ผลกระท
บ)
มีการซ้อมอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง
ต่อปี

มีการซ้อมหนีไฟใหญ่ 1 -การเกิดอัคคีภัย= 0
ครั้ง
- แผนปฏิบัติงาน
รองรับภัยพิบัติด้าน
อัคคีภัย

2. มีการซ้อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติใน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการฝึกซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

สทอภ.(ศรีราชา) กาหนดแผนรองรับการซ้อมอพยพหนีไฟในช่วง
เดือนพฤษภาคม 2563 โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมซ้อมโดยพร้อม
เพรียงกัน ตามแผนของ สทอภ. ที่มีไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้
ถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ในพื้นที่ศรีราชา บริเวณ
ทางเข้า-ออก เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งช่วงเวลาที่
ยังไม่เกิดอัคคีภัยและช่วงเวลาที่เกิดอัคคีภัย

ฝทส./งานอาคารฯ ได้จัดทาผังเส้นทางอพยพหนีไฟภายใน สทอภ. ณ
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ทุกอาคาร

มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟแจ้ง
ตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน

มีผังเส้นทางอพยพหนี
ไฟแจ้งตามจุดต่างๆ
ของหน่วยงาน

4. ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งและ
เหลวละเหยให้อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งาน

ฝทส./งานอาคารฯ ได้ดาเนินการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ถังดับเพลิงอยู่ประจาจุดที่
กาหนดและพร้อมใช้งาน

ถังดับเพลิงอยู่ประจา
จุดที่กาหนดและพร้อม
ใช้งาน

จัดอบรมให้ความรู้วิธีเอาตัว
รอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี

จัดอบรมให้ความรู้วิธี
เอาตัวรอดหากเกิด
อัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี

5. จัดอบรมและเชิญวิทยากรผู้ชานาญให้ความรู้และ ฝทส./งานอาคารฯ ได้ดาเนินการยกร่าง TOR แล้วเสร็จ และจะเสนอ
ปฏิบัติในการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และวิธีเอาตัวรอดหาก ของบประมาณ ในช่วงเดือน มี.ค. 63 เพื่อดาเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
เกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ศรีราชา
มาอรบมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟเพื่อให้เป็นไปตามแผน
รองรับการปฏิบัติงาน สทอภ. กรณีภาวะฉุกเฉินและทิศทางที่
สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาองค์กร

- มีการซ้อมใหญ่
อพยพหนีไฟ 1 ครั้ง
ต่อปี
- มีการซ้องย่อยการหนี
ไฟ 3 ครั้ง ต่อปี

สอร. (ประวิทย์)

Strategic Risk (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน)
Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)
Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ)
Compliance Risk (ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ / มาตรฐาน)
Reputation Risk (ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์) เช่น คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในองค์กร
Hazard and Diaster Risk (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ) เช่น ภัยพิบัติ อันตราย

Impact
Likelihood

1
Negligible

2
Minor

3
Moderate

4
Significant

5
Severe

5

Very high

5x1

5x2

5x3

5x4

5x5

4

High

4x1

4x2

4x3

4x4

4x5

3

Medium

3x1

3x2

3x3

3x4

3x5

2

Low

2x1

2x2

2x3

2x4

2x5

1

Very Low

1x1

1x2

1x3

1x4

1x5

ระดับความเสี่ยง = โอกาศเกิด (Likelihood) X ผลกระทบ (Impact)
โอกาสเกิดสูง และมีผลกระทบสูง ไม่สามารถยอมรับได้และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
โอกาสเกิดปานกลางค่อนข้างสูง และมีผลกระทบปานกลางค่อนข้างสูง ต้องแก้ไข
โอกาสเกิดปานกลาง และมีผลกระทบอยู่ในระดับพอยอมรับได้ ควรมีการควบคุมและแก้ไขเพิ่มเติม
โอกาสเกิดต่่า และมีผลกระทบต่่า อาจจะไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมแต่ต้องมีติดตามและเฝ้าระวัง

