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เส่ียงปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงท่ีต้องติดตามเฝ้าระวังจากปีงบประมาณ 2562
ST-MO-01 : นโยบายท่ี
ถูกก าหนดจากภายนอก 
อาจส่งผลกระทบหรือ

ขัดแย้งกับการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของ สทอภ. ท้ังด้าน

อวกาศและภูมิสารสนเทศ

- แต่ละหน่วยงานมีอ านาจ
หน้าท่ีท่ีใกล้เคียงกันในเร่ือง
การด าเนินกิจการอวกาศ ท า
ให้เกิดโอกาสการท างานท่ี

ทับซ้อนหรือสร้างผลกระทบ
ให้กับ สทอภ.  

- มีความต้องการในการ
ด าเนินกิจกรรมอวกาศต่างๆ

 มากย่ิงข้ึน
- ยังขาดประสิทธิภาพ ใน

การสร้าง Engagement กับ
 Stakeholder 
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แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียง สทอภ. ประจ าปีงบประมาณ 2563
ระบุความเส่ียง

การวิเคราะห์สาเหตุความเส่ียง 
(Risk Cause)

การควบคุมความเส่ียงปัจจุบัน 
(Existing Control)

ระดับความ
เส่ียงต้นปีงบ

ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เส่ียง 

(Risk Treatment Action Plan)

ติดตามและประเมินผล
รายการ KRIs ผลท่ีได้ 2562

เป้า
2563

รอบเวลา 
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

- แนวทาง กลไกการ
ติดตาม เฝ้าระวังประเด็น
ความเส่ียง 
- ประเด็นส าคัญท่ีต้อง 
monitor ในแต่ละไตรมาส

ได้ก าหนดแนวทางการติดตาม เฝ้าระวัง ดังน้ี 
- เข้าร่วม ติดตามกิจกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการอวกาศ เช่น 
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ กสทช., กระทรวง DE เป็นต้น 
- วิเคราะห์ประเด็น ท่ีเป็นผลกระทบ หรือโอกาสต่อการด าเนินงาน 
- ข้อเสนอ และ/หรือ การด าเนินการ  ต่อผู้บริหาร สทอภ. 

เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 สทอภ. เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์การออก
ประกาศ 3 ฉบับ และได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบ และการด าเนินงานในการ
จัดท าความเห็นเสนอ กสทช. ดังน้ี 
- (ร่าง) ประกาศของ กสทช. เร่ือง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม 
ผลกระทบ: ร่างประกาศได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอสิทธิเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม  ซ่ึงครอบคลุม วงโคจรดาวเทียมแบบ Low Earth Orbit ของ 
THEOS-2ด้วย
ข้อเสนอต่อ กสทช.: ขอให้เพ่ิมช่ือดาวเทียม THEOS-2 ของ สทอภ.ลงใน
ภาคผนวก ก. (รายละเอียดสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย)  
เพ่ือให้สอดคล้องตามท่ี สทอภ. ได้แจ้งขอรับสิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมข้ันต้นให้
 กสทช. ทราบไว้แล้ว
- (ร่าง) ประกาศของ กสทช.เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
ผลกระทบ: ร่างประกาศได้ก าหนดให้ต้องมีการจ่ายค่าพิจารณาขออนุญาต และ
การวางหลักประกันการด าเนินการการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม 
ข้อเสนอต่อ กสทช.: สทอภ.ขอให้มีการปรับปรุงยกเว้นค่าพิจารณาขออนุญาต 
และการวางหลักประกันการด าเนินการการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียม ต้องไม่ใช้บังคับกับดาวเทียมท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมี
ภารกิจหลักเพ่ือกิจการของภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม เพ่ือโครงการท่ี
เก่ียวเน่ืองกับพระราชด าริ และเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และพัฒนา เน่ืองจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภารกิจท่ีมีความส าคัญ
รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนากิจการอวกาศและอุตสาหกรรมดาวเทียมของประเทศ
ไทย โดยจะเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินภารกิจให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
- (ร่าง) ประกาศของ กสทช.เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ 
ผลกระทบ: ไม่มีผลต่อ สทอภ. เน่ืองจากระบุว่า ครอบคลุม ดาวเทียมส่ือสาร
ข้อเสนอต่อ กสทช.: ให้ก าหนดนิยามให้ชัดเจนว่า ดาวเทียมส่ือสาร คือ  
ดาวเทียมท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือใช้ในภารกิจเพ่ือการส่ือสารและโทรคมนาคม มิใช่
ดาวเทียมหรือวัตถุอวกาศอ่ืนๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการน าทาง (Global 
Navigation Satellite System: GNSS) อุตุนิยมวิทยา (Meteorological 
Satellite) ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ (Remote Sensing Satellite) และ 
ส ารวจหรือทดลองในอวกาศ

2. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ สทอภ. เพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ และด าเนินการได้

อย่างทันต่อสถานการณ์

1 x 4 
(โอกาส x 
ผลกระทบ)

เฝ้าระวัง

1. ปี 2563 มีการด าเนินงานด้วย Project Based 
Management โครงการการขับเคล่ือนแผนแม่บท
อวกาศแห่งชาติ เพ่ือผลักดันกิจกรรมตามแผน และ
คอยติดตามข่าวสาร สถานการณ์ เพ่ือวิเคราะห์สรุป

ประเด็นเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  
2. สทอภ. อยู่ระหว่างจัดต้ัง Space Policy Unit 

ข้ึนตรงกับ ผสทอภ. แทนโครงสร้าง PBM ตามข้อ 1 
เพ่ือด าเนินการผลักดันกิจกรรมด้านกิจการอวกาศ 

การส่งเสริมและส่ังการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ก าหนดแนวทางการติดตาม เฝ้าระวัง เช่น 
หน่วยงาน ประเด็นท่ีต้องติดตาม แนวทางการ
วิเคราะห์ประเด็น หน่วยงานภายใน สทอภ. 
หรือผู้เช่ียวชาญท่ีต้องมาร่วมวิเคราะห์
ผลกระทบ เป็นต้น

นโยบายท่ีเกิดจาก
หน่วยงานภายนอก

อาจจะส่งผลกระทบ 
การด าเนินพันธกิจ 
ขีดความสามารถใน
การแข่งขันในด้าน
เทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ 
ของ สทอภ. ได้ จึง

ต้องมีการเฝ้าติดตาม 
ประเมินสถานการณ์ 
เพ่ือเสนอผู้บริหาร 

และเข้าไปมีส่วนร่วม 
สร้าง visibility กับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
โดยตลอด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 dki
ขับเคล่ือนนโยบาย
ด้วยอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ

- ปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้
ประโยชน์กิจการอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศจากท้ัง
ต่างประเทศและในประเทศ

สูงข้ึน  
คณะกรรมการนโยบาย

อวกาศแห่งชาติ เร่ิมก าหนด
นโยบาย กฎเกณฑ์เพ่ือ

ก ากับดูแลกิจการอวกาศ 
ตลอดจนหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง มีการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

อวกาศมาย่ิงข้ึน เช่น กสทช.
 กระทรวง DE, 

กองทัพอากาศ, สดร. เป็นต้น
 ซ่ึง สทอภ. ต้องคอยติดตาม

เพ่ือประเมินสถานการณ์

1 x 4 
(โอกาส x

 
ผลกระทบ)

เฝ้าระวัง

สยศ.(ฝยผ.)
Space Policy 

Unit

รายไตรมาส

- มีการติดตามใน
ทุกประเด็นตามแผน
- รายงานวิเคราะห์
สรุปสถานการณ์ 
และประเด็นท่ีจะ
กระทบ,โอกาส/

อุปสรรคต่อภารกิจ 
สทอภ., เดือนละ 1 

คร้ัง และ 
Response plan 
ให้สถานการณ์การ
ด าเนินงานของ 
สทอภ. เป็นปกติ

- รายงานวิเคราะห์สรุป
สถานการณ์ และประเด็น

ท่ีจะกระทบ,
โอกาส/อุปสรรค ต่อ
ภารกิจ สทอภ., และ

แนวทางการด าเนินงาน

มีแนวทาง กลไกใน
การติดตามและ
วิเคราะห์ประเด็น
นโยบายภายนอก



รายการความเส่ียงหลัก บริบทการเปล่ียนแปลง Key Area ผลกระทบ Type ไตรมาส 1 ระดับความ
เส่ียงปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงท่ีต้องติดตามเฝ้าระวังจากปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียง สทอภ. ประจ าปีงบประมาณ 2563
ระบุความเส่ียง

การวิเคราะห์สาเหตุความเส่ียง 
(Risk Cause)

การควบคุมความเส่ียงปัจจุบัน 
(Existing Control)

ระดับความ
เส่ียงต้นปีงบ

ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความ
เส่ียง 

(Risk Treatment Action Plan)

ติดตามและประเมินผล
รายการ KRIs ผลท่ีได้ 2562

เป้า
2563

รอบเวลา 
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

1. มีการติดตามประเด็นท่ีจะส่งผลกระทบกับ
ภาพลักษณ์ในเชิงลบของ สทอภ. เป็นรายวัน 
ท้ังจากภายนอกและภายในองค์กร 
2. ท าสรุปวิเคราะห์เสนอ หากมีประเด็นท่ีต้อง
ด าเนินการแก้ไข เพ่ือเสนอผู้บริหารตัดสินใจ
ก าหนดมาตรการปรับปรุง

1. มีการติดตามประเด็นท่ีจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ในเชิงลบของ สทอภ. 
เป็นรายวัน ท้ังจากภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึงยังไม่ปรากฎประเด็นข่าวเชิงลบ
 ท่ีจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์องค์กร
    ท้ังน้ี สทอภ. โดย ฝภป. ได้ด าเนินการน าเสนอบทบาท ท้ังท่ีเป็นข้อมูลและ
ประเด็นท่ีจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรอยู่เสมอ ผ่านช่องทางแฟนเพจ
 และเว็บไซด์ส านักงาน อย่างไรก็ตาม การท่ี สทอภ. จะไม่มีประเด็นเชิงลบใน
สังคมได้น้ัน ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดข้ึนอยู่กับความตระหนัก ความเอาใจใส่ ความโปร่งใส 
และความมีจริยธรรมในการท างานทุกข้ันตอน
  หมายเหตุ 
 ข่าวเชิงบวกท้ังส้ิน 25 ข่าว แต่ละข่าวก็จะมีส่ือหลากหลายท่ีน าไปเผยแพร่รวม
แล้วกว่า 100 คร้ัง(เก็บข้อมูลระหว่าง 1 ต.ค - 4 ธ.ค. 62 )

จ านวนประเด็นข่าวและ
ภาพลักษณ์เชิงลบ

ข่าวเชิงลบ 0 
ประเด็นใหญ่
ข่างเชิงบวก 79 
ประเด็นใหญ่

ข่าวเชิงลบเป็น 0 รายไตรมาส สยศ.(ฝภป.)

4. จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจและ
ความเช่ือม่ันต่อ GISTDA Brand เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2563

4. อยู่ระหว่างการยกร่างและจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณเพ่ือ
เสนอของบประมาณในช่วงการทบทวนของบประมาณ กลางปี

ประเด็นท่ีมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์ต่ า

ประเด็นท่ีมีความไม่
เข้าใจ สามารถแก้ไข
ได้อย่างครบถ้วน 
หรือประเด็นท่ีมี
ความเข้าใจต่ า

สามารถส่ือสารได้
อย่างครบถ้วน

ไตรมาส 3 สยศ

1.1 จ้างเหมาด าเนินงานตรวจสอบโครงสร้างจาน
สายอากาศ 2 ปี ต่อคร้ัง

1.1. จ้างเหมาด าเนินงานตรวจสอบโครงสร้าง
จานสายอากาศ 2 ปี  ต่อคร้ัง เป็นการ
ด าเนินการตามแผนการดูแลรักษา

ในปี 2563 ไม่มีการจ้างเหมารถเครน ตรวจสอบโครงสร้างจานสายอากาศ 
เน่ืองจากได้จ้างตรวจสอบ ในปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามแผนการด าเนินงาน

มีการตรวจสอบโครงสร้าง
จานสายอากาศ 2 ปี/คร้ัง

มีการตรวจสอบ
โครงสร้างจาน
สายอากาศ 2 ปี/คร้ัง

มีการตรวจสอบ
โครงสร้างจาน
สายอากาศ 2 ปี/คร้ัง

1.2.ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงานพ้ืนท่ีสูง

1.3. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานบนท่ีสูง และการใช้งานอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ซ่ึงบุคลากรท่ีเข้าอบรม
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้กับงานประจ า และมีการเก็บบันทึก
แนวทางและวิธีปฏิบัติงานในแต่ละคร้ัง

1.4. สวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายส่วน
บุคคลทุกคร้ังท่ีมีการปฏิบัติงานบนท่ีสูง

1.5. ด าเนินการเช่ารถเครนท่ีมีมาตรฐานและผ่าน
การสอบเทียบและมีใบรับรองมาตรฐานแล้วมาใช้
งานส าหรับตรวจสอบระบบจานสายอากาศ X-Band

1.5 ด าเนินการเช่ารถเครนท่ีมีมาตรฐานและ
ผ่านการสอบเทียบและมีใบรับรองมาตรฐาน
แล้วมาใช้งานส าหรับตรวจสอบระบบจาน
สายอากาศ X-Band 
ตามแผนงานตรวจสอบในเดือน กรกฎาคม 
2563 (ซ่ึงป็นการตรวจสอบประจ าปี)

อยู่ระหว่างยกร่าง TOR  เพ่ือเสนอของบประมาณในช่วงทบทวนแผน 
ปีงบประมาณ 2563

รถเครนท่ีไม่มีมาตรฐาน 
มาใช้งานส าหรับ
ตรวจสอบระบบจาน
สายอากาศ

รถเครนท่ีมีมาตรฐาน
 มาใช้งานส าหรับ
ตรวจสอบระบบจาน
สายอากาศ

รถเครนท่ีมีมาตรฐาน
 มาใช้งานส าหรับ
ตรวจสอบระบบจาน
สายอากาศ

2 x 5
(โอกาส x

 
ผลกระทบ)

รายไตรมาส กภด. (นวัตกร)

1.2.ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงานพ้ืนท่ีสูง พร้อมท้ังสวมชุดและ
อุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคลทุกคร้ัง
ท่ีมีการปฏิบัติงานบนท่ีสูง

มีอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสูง

มีการปฏิบัติตามกฏ
ของความปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติงาน
พ้ืนท่ีสูง  100%

มีอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ีสูง = 0

ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัย และคู่มือ ในการปฏิบัติงานทุกคร้ัง

1x5HD-MO-01 : ความ
เส่ียงจากอุบัติเหตุจาก
การท างานในพ้ืนท่ีสูง

1. อันตรายและอุบัติเหตุ
สามารถเกิดข้ึนได้โดยท่ีไม่
คาดคิด และหากไม่
ระมัดระวังหรือมีแนวทางใน
การป้องกันและลดความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based 
Organization

1. อุบัติเหตุการตก
จากท่ีสูง ของ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ/
ซ่อมบ ารุงรักษาจาน
สายอากาศ 
(Antenna) ซ่ึงมี
ความสูง 10 ถึง 30 
เมตร จากพ้ืนดิน  
อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน

RP-MO-03 : หน่วยงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่
เช่ือม่ันใน สทอภ. 
เน่ืองจากมีข่าวในเชิงลบ

หากองค์กรไม่ยึดหลักการ
ด าเนินงานตามกรอบธรร
มาภิบาล จะส่งผลกระทบ
ต่อความเช่ือม่ันและความ
ไว้ใจท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมี
ให้กับองค์กร ท าให้การ
กระท าส่ิงใดก็แล้วแต่ไม่มี
ความย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based 
Organization

หากองค์กรไม่ยึด
หลักการด าเนินงาน
ตามกรอบธรรมาภิ
บาล จะส่งผลกระทบ
ต่อความเช่ือม่ันและ
ความไว้ใจท่ีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะมีให้กับ
องค์กร ท าให้การ
กระท าส่ิงใดก็แล้วแต่
ไม่มีความย่ังยืน
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1. เคร่ืองมือปฏิบัติงานในท่ี
สูง อาทิ รถเครน ซ่ึงเช่าจาก
ภายนอก การควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยเคร่ืองมือ 
ข้ึนอยู่กับบริษัทผู้ให้เช่า
อุปกรณ์เคร่ืองมือ หาก
เคร่ืองมือขาดมาตรฐาน 
อาจจะเกิดอันตรายแก่
ผู้ปฏิบัติงานได้
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ขาดความตระหนักและ
ความเข้าใจในเป้าหมาย
ความส าเร็จของงาน รวมถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ
องค์กรโดยรวม

ประเด็นท่ียังแก้ไขความ
เข้าใจไม่ได้เสนอผู้บริหาร

เพ่ือก าหนดมาตรการ
ปรับปรุง

สยศ.(ฝภป.)รายไตรมาสไม่เกิน 2 ประเด็น0

มีการก าหนดกรอบ/แนวทางในการน าเสนอบทบาท
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร ซ่ึงได้มีการน าเสนอท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการสร้างเสริม
คุณค่าองค์กร เพ่ือพิจารณาและทราบแล้ว

2x3
(โอกาส x 
ผลกระทบ)

3. ยังไม่ปรากฎประเด็นใดๆท่ีจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์องค์กร

2x3

3. ด าเนินการตามกระบวนการสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมี
เหตุการณ์เชิงลบเกิดข้ึน



รายการความเส่ียงหลัก บริบทการเปล่ียนแปลง Key Area ผลกระทบ Type ไตรมาส 1 ระดับความ
เส่ียงปัจจุบัน

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

2. การจัดหารายได้เพ่ิม โดยการจัดท า Business Model 
   สทอภ. ได้หารือร่วมกับ CODAR สหรัฐอเมริกา และตกลงท่ีจะท าความร่วมมือ
ในการด าเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝ่ังร่วมกัน ซ่ึงอยู่
ระหว่างการแก้ไขร่างสัญญาความร่วมมือ
หมายเหตุ
 ยอดการให้บริการ ณ 30 พ.ย. 62 รวมเป็นเงิน 10.022 ล้านบาท ดังน้ี
- การบริการข้อมูลจากดาวเทียม 4.655 ลบ.
- การบริการ Solution 1.084 ลบ.
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ 0.225 ลบ.
- การบริการพ้ืนท่ี 2.164 ลบ.
- รายได้อ่ืนๆ 1.894 ลบ.

2. จัดท าแนวทางการลด/ควบคุมค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานขององค์กร

 - จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและการใช้เงินสะสมของ สทอภ .

 - จัดท าแนวทาง และแผนการปรับลดกิจกรรมท่ีไม่สอดคล้อง
กับภารกิจ หรือกิจกรรมท่ีหมดความจ าเป็นเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
องค์กร

อยู่ระหว่างการจัดท ากรอบแนวทางการปรับลดกิจกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับภารกิจ
 หรือ กิจกรรมท่ีหมดความจ าเป็น เพ่ือเสนอ รอง ผสทอภ. พิจารณา

1. แนวทางการวิเคราะห์รายการ/
กิจกรรม
2. รายการงบประมาณส าคัญอย่าง
น้อย 5 รายการ หรือ กิจกรรมส าคัญ
 ท่ีปรับลด
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายท่ีลดลงต่อ
ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน

สัดส่วนค่าใช้จ่ายท่ีลดลงต่อ
ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานจ านวน ร้อยละ
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สยศ.(ฝยผ.)
รองก ากับภารกิจ

 - จัดท าแนวทาง คู่มือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเงิน  โดยค่าใช้จ่ายด้านการเงิน ต้องพิจารณาใน
 3 ด้าน (การลงทุน ค่าด าเนินงาน และ ค่าบ ารุงรักษา - 
Investment Operating and Maintainance cost) เพ่ือให้
การลงทุนขององค์กร ไม่เกิดภาระทางด้านงบประมาณ

อยู่ระหว่างการยกร่างแนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการมาปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการ

- มีการน าแนวทางการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าทางการเงินไปใช้ส าหรับ
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 2564
- โครงการปี 2564 ต้องไม่มี C/B ท่ี
ติดลบ

แผนปฏิบัติราชการ 2564 มีการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน

สยศ.(ฝยผ)., 
สบห.(ฝกค.)

3. แสวงหาแหล่งเงินทุนใหม่จากภายนอก รวมถึงการเพ่ิม
โอกาสในการได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมเติม ด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมของ ผลิตภัณพ์และบริการอย่างเข้าถึง  
รวมถึงการจัดท าหลักเกณฑ์ และแนวทางการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ

3. ได้มีการด าเนินการย่ืนเอกสารโครงการจัดท าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการจ าหน่ายสุราเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ี
โซนน่ิงบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เม่ือวันท่ี 30 
พ.ย. 62 (ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณา วงเงิน 10 ล้านบาท)

- จ านวนโครงการท่ีได้รับ
งบประมาณจากแหล่งเงินทุน
ภายนอก 
- แนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการอย่างเข้าถึง

ร้อยละ 50 ของโครงการท่ีได้รับ
งบประมาณจากแหล่งเงินทุน
ภายนอก ต่อโครงการท่ีเสนอ

ท้ังหมด
- มีผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็น

นวัตกรรมแบบเข้าถึงอย่างน้อย 2
 ผลิตภัณฑ์

กพล., สอร.
(3C), สวภ.

3 x 3 
(โอกาส x 
ผลกระทบ)

3 x 3 
(โอกาส x

 
ผลกระทบ

)

1. ด าเนินการเพ่ิมรายได้โดยการผลักดันให้เกิดโครงการขนาดใหญ่
1.1กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ด าเนินการย่ืนเอกสารโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เม่ือวันท่ี 30 พ.ย. 62 เป็นเงิน 51,678,500 บาท 
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างกองทุนฯ ตรวจสอบเอกสาร โดยคาดว่า
คณะอนุกรรมการกล่ังกรองฯ จะมีการประชุมในเดือน ธ .ค. 62 
1.2 ศูนย์ปฏิบัตการนายกรัฐมนตรี จัดส่ง(ร่าง) แผนการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ เพ่ือขอ
งบประมาณ เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 62 
1.3 กรมป่าไม้ - สทอภ.ได้หารือร่วมกับกรมป่าไม้ในการเสนอรายละเอียด
โครงการจัดหาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง ปี 2557-2559 ซ่ึง สทอภ. ได้
ด าเนินการเสนอโครงการอย่างไม่เป็นทางการแก่กรมป่าไม้ เม่ือวันท่ี 6 ธ.ค. 62

อยู่ระหว่างยกร่างการจัดท าแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารและการใช้เงิน
สะสม โดยขณะน้ีได้ด าเนินการประเมินสถานะเงินสะสมและภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือ
เป็นกรอบในการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและวงเงินข้ันต่ าท่ี สทอภ . ควรมี
สะสม

1. ด าเนินการเพ่ือให้มีรายได้-รายรับใหม่เพ่ิมข้ึน เช่น
 - พัฒนา Solution กับหน่วยงาน อาทิ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) กรม
ป่าไม้
  - จัดท า Business Model ท้ังด้าน Space & GI Economy
 อาทิ การยกระดับหน่วยงานเป็น Certification Body, จัดท า
 Ground Receiving Platform, ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิด Model ใหม่ๆ และ การต่อยอดการ
หารายได้จากโครงสร้างพ้ืนฐานของโครงการ THEOS-2
   - หากลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีมีศักยภาพ
   - ปรับปรุงแนวทางการรับจ้างท าโครงการ Solution โดย
ต้องมีสัดส่วนก าไรต่อต้นทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน
   - การวางโครงสร้างท่ีเอ้ือต่อการสร้างรายได้

2. ด าเนินการจัดหารายได้เพ่ิมเติม 
การจัดท า Business Model
   2.1 การยกระดับหน่วยงานเป็น Certification Body 
    2.2 จัดท า Ground Receiving Platform
    2.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ 
CONIDA, CODAR เพ่ือให้เกิด Model ใหม่ๆ

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงท่ีหลงเหลือจากปีงบประมาณ  2562
62- FI1 : งบประมาณ
แผ่นดินและรายได้จาก
การด าเนินธุรกิจมี
แนวโน้มลดลง จนอาจไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่าย
ท่ีจ าเป็นขององค์กร 

1. ปัจจุบันสถานภาพทางการเงินท่ี
เป็นเงินสะสมของ สทอภ. มีจ านวน
ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ในช่วง
ระยะเวลา 7 ปี ท่ีผ่านมา (จาก 
ประมาณ 1,000 ล้านบาท เป็น 
ประมาณ 450 ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ 2563) เน่ืองจาก 
สทอภ. มีการลงทุนในการพัฒนา
นวัตกรรม การลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์กรเพ่ือรองรับการ
สร้างคุณค่า
2. การจัดสรรงบประมาณของ ส านัก
งบประมาณ มีแนวโน้มลด
งบประมาณพ้ืนฐานลง โดยผลักดันให้
หน่วยงานใช้เงินสะสมขององค์กรเพ่ือ
รองรับการด าเนินงานพ้ืนฐานบางส่วน
 ประกอบกับ สทอภ. ได้รับอนุมัติ
ด าเนินโครกงาร THEOS-2 ซ่ึงเป็น
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีมีภารกิจ
ครอบคลุมงานในหลายส่วนของ 
สทอภ. ท าให้ สทอภ. ถูกปรับลด
งบประมาณในการพัฒนา ในส่วนท่ีมี
ความเก่ียวข้องหรือเช่ือมโยงกับ 
THEOS-2

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based 

Organization
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1. ยังไม่มีกรอบนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์ใน
การใช้จ่ายเงินสะสมของ สทอภ . 
2. สทอภ. มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
จ านวนมาก ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาอยู่
ตลอด ท าให้เป็นภาระงบประมาณ
3. แนวโน้มรายได้จากการบริการข้อมูลลดลง 
แต่รายได้จากการพัฒนา Solution มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน แต่ยังเป็น Solution ขนาดเล็ก 
4. มีการลงทุนพัฒนาโครงการ THEOS-2 ซ่ึงมี
การพัฒนา Solution ต่างๆ แล้ว ท าให้ไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณด้านภูมิสารสนเทศ 
ซ่ึงท าให้เกิดภาระงบประมาณในการบริหาร
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน GI
5. ความเส่ียงจาก พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ ปี 2560
 ข้อจ ากัดจากระเบียบหรือกฎหมาย ซ่ึงท าให้
การสร้างรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ขาดสภาพคล่องในการปฏิบัติงานพ้ืนฐานท่ี
จ าเป็นหรือการบริหารจัดการ เช่น การบ ารุงรักษา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนพัฒนาในนวัตกรรมใหม่ 
2. งบประมาณอาจไม่เพียงพอ หากมีกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจ าเป็น

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียง สทอภ. ประจ าปีงบประมาณ 2563
ระบุความเส่ียง

การวิเคราะห์สาเหตุความเส่ียง (Risk Cause)
การควบคุมความเส่ียงปัจจุบัน 

(Existing Control)

ระดับความ
เส่ียงต้นปีงบ

ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเส่ียง 
(Risk Treatment Action Plan)

ติดตามและประเมินผล

รายการ KRIs ผลท่ีได้ 2562
เป้า

2563
รอบเวลา 
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

3. สทอภ. ได้ปรับแผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยต้อง
มีความเช่ือมโยงกับ THEOS-2 เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการ
ลงทุน

100,167,856.69 
บาท

รายไตรมาส กพล.รายได้รวม 124.00 ล้านบาท
(รายได้แต่ละกลุ่มเป็นไปตาม
เป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเดิม, กลุ่ม
ลูกค้าใหม่ และกลุ่มลูกค้าเดิมท่ี
ไม่ได้บริการแล้วแต่กลับมารับ
บริการใหม่)

รายได้ของ สทอภ. ท่ีเพ่ิมข้ึน โดย
เก็บข้อมูลตามกลุ่มลูกค้า 3 กลุ่ม 
1. รายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิม
2. รายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่
3. รายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิมท่ีไม่ได้
ใช้บริการ สทอภ. แล้ว และกลับมา
รับบริการใหม่

เก็บข้อมูลตาม Business model

สยศ (ฝยผ.)หลักเกณฑ์การบริหารและการใช้
เงินสะสมของ สทอภ. ท่ีผู้บริหาร

ให้ความเห็นชอบ และใช้เป็น
กรอบการทบทวนแผน

งบประมาณ 2563 (มี.ค. 2563)

- หลักเกณฑ์การบริหารและการใช้
เงินสะสมของ สทอภ. 
- รายจ่ายพ้ืนฐานท่ีมีการใช้จ่ายเกิน
เกณฑ์ท่ีก าหนด



รายการความเส่ียงหลัก บริบทการเปล่ียนแปลง Key Area ผลกระทบ Type ไตรมาส 1 ระดับความ
เส่ียงปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงท่ีหลงเหลือจากปีงบประมาณ  2562

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียง สทอภ. ประจ าปีงบประมาณ 2563
ระบุความเส่ียง

การวิเคราะห์สาเหตุความเส่ียง (Risk Cause)
การควบคุมความเส่ียงปัจจุบัน 

(Existing Control)

ระดับความ
เส่ียงต้นปีงบ

ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเส่ียง 
(Risk Treatment Action Plan)

ติดตามและประเมินผล

รายการ KRIs ผลท่ีได้ 2562
เป้า

2563
รอบเวลา 
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk Owner)

2. พัฒนา (Upskill) เจ้าหน้าท่ี AIP ให้มีความเข้าใจ และ
สามารถส่ือสาร สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอกได้

1.ได้ก าหนดวิธีการและแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี AIP แล้ว ซ่ึงอยู่ระหว่าง
การขออนุมัติเพ่ือด าเนินการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ "ห้องปฏิบัติการ
นโยบาย (Policy Lab of GISTDA)"ระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย.63) และ
จัดท าร่างหลักเกณฑ์การประเมินหลังจากจบหลักสูตร

จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการ 
Upskills และผ่านการทดสอบ โดย
มีคะแนนไม่น้อยกว่า 70%

มีเจ้าหน้าท่ี ท่ีสามารถส่ือสาร
สร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ ไม่น้อยกว่า 10 คน

รายไตรมาส

กระทบต่อยุทธศาสตร์ สทอภ . ในการมุ่งสู่การเป็น
องค์กรผู้สนับสนุนการขับเคล่ือน หรือก าหนด
นโยบาย (Agenda Response or Agenda Setter)

2 x 4
(โอกาส x

ผลกระทบ)

3. จัดท า Roadmap Definition ของ AIP ให้แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดท าRoadmap Definition โดยในขณะน้ีได้จัดท า Detail 
Design โดย AIRBUS ได้มาน าเสนอความคืบหน้าของในการจัดท า Detail Design
 ของ EEC และน่าน ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 โดย 
Airbus จะส่ง Detail Design ของน่านในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562

3 x 3 
(โอกาส x

 
ผลกระทบ

)

2 x 4
(โอกาส x
ผลกระทบ

)

3 x 4 
(โอกาส x

 
ผลกระทบ

)

อยู่ระหว่างการศึกษาการจัดท าแผน Human Resource Planing โดยจะน าเอา
ข้อมูลอัตราการลาออกของบุคลากร สทอภ . มาศึกษาเพ่ือจะได้วิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึน 

62- ST2 : การ
ขับเคล่ือน เพ่ือให้เกิด
การน า AIP ไปใช้ในการ
ตัดสินใจในระดับ 
นโยบาย  อาจจะไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐ
จะต้องมีเคร่ืองมือเพ่ือขับเคล่ือน
นโยบายท่ีมุ่งสู่การปฏิบัติได้ และ
สอดคล้องกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึง 
AIP Platform จะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคัญท่ีจะสร้างนวัตกรรมการ
บริหารงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การ
ขับเคล่ือนนโยบาย
ประเทศด้วยอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ

62- OP1 :  องค์กรไม่
สามารถ รักษาบุคลากร 
Talent ให้อยู่ปฏิบัติงาน
กับ สทอภ. ไปได้อย่าง
ต่อเน่ือง

การขับเคล่ือนองค์กรจ าเป็นต้องอาศัย
 คนดีและเก่ง (Talent) ในการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรให้
สามารถด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ  
ซ่ึงสามารถสรุปคุณลักษณะ
- มีทักษะและจุดแข็งท่ีสร้างคุณค่าให้
องค์กรได้
- มีความสามารถท่ีจะเติบโตต่อไปได้
- มีความเต็มใจท่ีจะเรียนรู้และ
เปล่ียนแปลง
- มีทัศนคติท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based 
Organization
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คนเป็นหัวใจหลักขององค์กร หากไม่สามารถรักษา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถไว้ได้ จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานและภารกิจขององค์กร 
ได้แก่
1. ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงาน งบประมาณ
และยุทธศาสตร์ท่ีต้ังไว้
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีลาออกมีอายุงานและช่วงอายุอยู่ใน
กลุ่มท่ีจะเป็นผู้บริหารระดับต้นและกลางในอนาคต 
หากคนกลุ่มน้ีเร่ิมทยอยกันลาออกจะท าให้ช่วงอายุ
ของบุคลากรระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีห่างกัน
มากข้ึน และส่งผลต่อการสืบทอดต าแหน่งท่ีต้องใช้
ประสบการณ์และองค์ความรู้ท่ีส่ังสมมา
3. ขวัญก าลังใจและความภักดีของบุคลากรใน
องค์กรจะย่ิงลดลงท่ีเห็นระดับซีเนียร์ลาออก
4. เสียโอกาสท่ีจะได้บุคลากรท่ีมีความสามารถเข้า
มาท างานในองค์กรเพราะภาพลักษณ์ท่ีเห็นว่าไม่มี
กระบวนการรักษาคนดีคนเก่ง Op

er
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isk
 (ค
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ความส าเร็จของการจัดท า 
Roadmap Definition

-

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

- แผนและวิธีการในการรักษากลุ่ม
คน  Talent
-ประเด็นท่ียังไม่ได้ข้อยุติ และยัง
เข้าใจไม่ตรงกันกับเจ้าหน้าท่ี

ระดับของการรับรู้การมีส่วนร่วม 
ของ Stakeholder ระดับ Policy /
Decision Maker
1 : รับรู้ แต่ยังไม่เข้าใจ
2 : รับรู้ เข้าใจ แต่ยังไม่มีส่วน
ร่วมกับการออกแบบและพัฒนา
3 : รับรู้ เข้าใจ และเร่ิมมีส่วน
ร่วมกับการออกแบบและพัฒนา
4 : รับรู้ เข้าใจ เห็นประโยชน์ และ
จะน าไปใช้งาน
5. มีโครงการร่วมกับ สทอภ.

1. หน่วยงานภายนอกไม่เข้าใจ AIP ไม่เห็น
ความส าคัญ ไม่เช่ือม่ัน ไม่เข้ามามีส่วนร่วม 

รักษากลุ่มคนท่ีเป็น Talent ขององค์กรให้อยู่กับองค์กรไป
ได้นานๆๆ เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร

3 x 4 
(โอกาส x 
ผลกระทบ)

1. ขยายขอบเขตการส่ือสาร เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 
ไปสู่หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบาย
ระดับประเทศ

ได้มีการขยายรูปแบบในการส่ือสารและพ้ืนท่ีในการด าเนินการ ดังน้ี
น่าน
1.น าเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือหาพืชทางเลือกท่ีสอดคล้องกับศักยภาพทาง
กายภาพของพ้ืนท่ีต่อคณะอนุกรรมการหาแนวทางส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ เม่ือ
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องมานะ ช้ัน 8 ธนาคารกสิกรไทย ซ่ึง
คณะกรรมการให้ สทอภ. หารือกับ ม.แม่โจ้เพ่ือขยายผลการวิเคราะห์โดยเพ่ิม
ข้อมูลในมิติด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมต่อไป ซ่ึงขณะน้ี สทอภ .อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ร่วมกับ ม.แม่โจ้
EEC
1. ได้มีการน าเสนอแนวคิด AIP ในการแก้ไขปัญหา PM2.5 กับมูลนิธิสถาบัน
ส่ิงแวดล้อมไทย เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือสร้างการรับรู้และระดม
ความคิดเห็นเพ่ือขยายผลการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนของมูลนิธิ 
รวมถึงกลุ่ม 5 จังหวัดของ EEC
ข้าว
1.น าเสนอน าเสนอแนวคิดการใช้ AIP เพ่ือสร้างเศรษฐกิจข้าวไทยบนฐาน
นวัตกรรมท่ีแข่งขันได้และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 
สทอภ. บางเขน กรุงเทพฯ  โดย สทอภ. มีแผนการหารือกับหน่วยงานผู้มีส่วนได้
เสียเพ่ิมเติม เช่น กรมการข้าว (Stakeholder) เพ่ือน าไปสู่กรอบการด าเนินงาน
ร่วมกันในการพัฒนา AIP Platform ข้าว เป็น Platform ท่ีน าไปสู่การสร้าง
เศรษฐกิจข้าวไทยบนฐานนวัตกรรมท่ีแข่งขันได้และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อไป

 - ศึกษาวิธีการท่ีจะรักษาคนท่ีอยู่ในกลุ่ม Talent เพ่ือจัดท า
เป็นแผน Human Resource Planing โดย
1 ศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเป็นสาเหตท่ีท าให้บุคลากร
ลาออก
2 น าปัญหาท่ีได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ
3 ส่ือสารแนวทาง/แผน ให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจอย่าง
ชัดเจน

มีการส่ือสารสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของ 
Stakeholder ท่ี จ. น่าน และ EEC

3 x 3 
(โอกาส x 
ผลกระทบ)

 ในการประเมินองค์กร 2 ปี (2559-2560) มี
การก าหนดกลุ่ม Talent โดยการเสนอของ
ผู้บังคับบัญชา จากน้ันได้ส ารวจความคิดเห็น
กลุ่ม Talent เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริมและ
ยกระดับกลุ่ม Talent และบุคลากรอ่ืนใน
องค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสม รวมท้ังท า
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
จากผลการส ารวจความเห็นพบประเด็นท่ี
หน่วยงานจะต้องไปพัฒนาปรับปรุงได้แก่
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรยังต้องมีการพัฒนา
 mindset ของบุคลากรให้สามารถปรับวิธีคิด
ให้สามารถท างานร่วมกันได้
- บุคลากรมีความเข้าใจต่อการเป็น VBOท่ี
แตกต่างกัน 
- นักวิจัย และวิศวกร ซ่ึงเป็นก าลังท่ีส าคัญของ
 สทอภ. มีความไม่แน่นอนท่ีจะอยู่กับองค์กรได้
นาน เน่ืองจากมีท่ีอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า
ของ สทอภ.

2. AIP ท่ีออกแบบ และพัฒนาข้ึนไม่ตอบโจทย์
ความต้องการของพ้ืนท่ี (น่าน/EEC)

จัดท า Roadmap Definition ของ AIP โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการระบบดาวเทียมส ารวจ
เพ่ือการพัฒนา THEOS-2 และคณะกรรมการก ากับดูแล
โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา THEOS-2  
รวมถึงการมีส่วนร่วมของ Stakeholder ในพ้ืนท่ี

Roadmap Definition ของ AIP
 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะท างานเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลโครงการระบบ
ดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา 
THEOS-2 และคณะกรรมการ
ก ากับดูแลโครงการระบบ
ดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา 
THEOS-2  รวมถึงการมีส่วน
ร่วมของ Stakeholder ในพ้ืนท่ี

สบห./ฝพท.ไตรมาส - เกิดการยอมรับใน Human 
Resource Planing เพ่ือเป็น
แผนและวิธีการในการรักษากลุ่ม
คน Talent
- จ านวน Talent ลาออกลดลง

จ านวน Stakeholder ระดับ 
Policy/Decision Maker ท่ีมี
ระดับการรับรู้การมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับ 3 - 5

รายไตรมาส

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในไตรมาสท่ี 2 ของ
ปีงบประมาณ 2563

ป.รอง (กานดา
ศรี)

รายไตรมาส



รายการความเส่ียงหลัก บริบทการเปล่ียนแปลง Key Area ผลกระทบ Type ไตรมาส 1 ระดับความ
เส่ียงปัจจุบัน

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จ านวน 1 แผน ท่ีมีกิจกรรม
ครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน 10 ตัวช้ีวัด (IIT, EIT, OIT)

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ.2563-2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 แผน ซ่ึง
ครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน 10 ตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติการป้องกัน    การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
จ านวน 1 แผน

สามารถด าเนินการได้
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ร้อยละ 100

2. จากรายงานผลการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 สทอภ. ได้คะแนนน้อยท่ีสุด
 คือ ตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  จึงน าผลตัวช้ีวัด
มาจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 
ด้านการประเมินความเส่ียง : หลักประกัน และ
เคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ

ได้ยกร่างโครงการเรียบร้อยแล้ว และพร้อมท่ีจะเสนอของบประมาณ
ในเดือน มีนาคม 2563

บุคลากร สทอภ. เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 บุคลากร สทอภ. เข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ร้อยละ 80

3. การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2563

รอเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 จาก ส านักงานประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 
ท้ังน้ีจะมีการประชุมเพ่ือแจ้งเกณฑ์ ให้ทราบในวันท่ี 23 ม.ค. 63

สทอภ. เข้าร่วม การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ Integrity and 
Transparency Assessment 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ตามเกณฑ์การประเมิน
ของ ส านักงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ

การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
Integrity and 
Transparency 
Assessment (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563  ผ่านตามเกณฑ์
การประเมิน     
คะแนนร้อยละ 85

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียง สทอภ. ประจ าปีงบประมาณ 2563
ระบุความเส่ียง

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เส่ียง (Risk Cause)

การควบคุมความเส่ียงปัจจุบัน 
(Existing Control)

ระดับความ
เส่ียงต้นปีงบ

ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเส่ียง 
(Risk Treatment Action Plan)

ติดตามและประเมินผล

รายการ KRIs ผลท่ีได้ 2562
เจ้าภาพ

(Risk Owner)

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงใหม่  2563

เป้า
2563

รอบเวลา 
การติดตาม

1) ประกาศเจตนารมณ์  การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)   1 ประกาศ    
2) ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “จริยธรรม ธรรมาภิบาลและ
การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ” 
ให้กับเจ้าหน้าท่ี สทอภ.

เจ้าหน้าท่ี สทอภ. ขาด
ความตระหนักถึงการ
ปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในสทอภ.
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สทอภ. ไม่ทนและไม่
เพิกเฉยต่อปัญหาการ
ทุจริต และร่วมต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ

1 x 4
(โอกาส x

 
ผลกระทบ)

เฝ้าระวัง

ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน       

    การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐอยู่ใน

ระดับ A โดยมีผลประเมิน
 87.76 คะแนน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based 
Organization

1) ปรับฐานความคิดให้สามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพ่ือต้านทุจริต
3) ประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้าน
ทุจริต

63- CO1 : การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

รายไตรมาส สบห./ฝพท.1 x 4
(โอกาส 

x 
ผลกระท

บ)

เฝ้าระวัง



รายการความเส่ียงหลัก บริบทการเปล่ียนแปลง Key Area ผลกระทบ Type ไตรมาส 1 ระดับความ
เส่ียงปัจจุบัน

ระบุความเส่ียง

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เส่ียง (Risk Cause)

การควบคุมความเส่ียงปัจจุบัน 
(Existing Control)

ระดับความ
เส่ียงต้นปีงบ

ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเส่ียง 
(Risk Treatment Action Plan)

ติดตามและประเมินผล

รายการ KRIs ผลท่ีได้ 2562
เจ้าภาพ

(Risk Owner)

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงใหม่  2563

เป้า
2563

รอบเวลา 
การติดตาม

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

พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
1. ศึกษา พรบ.ให้ครอบคลุมการด าเนินการของ สทอภ.  
2. ยกร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เพ่ือให้ครอบคลุม พรบ. 
3. ประกาศระเบียบ/หลักเกณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
4.จัดอบรมให้บุคลากรเพ่ือส่ือสาร ท าความเข้าใจ และ
จัดท า Standard operation procedure ให้สอดรับ
กับ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

อยู่ระหว่างศึกษา พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยมีการศึกษาระเบียบของหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ
และปรับใช้เห้เหมาะสมกับการด าเนินงานของ สทอภ.

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คู่มือ ท่ี
สอดคล้องกับ พรบ. เพ่ือให้
บุคลากรถือเป็นระเบียบปฏิบัติ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์/
คู่มือ ท่ีสอดคล้องกับ 
พรบ. เพ่ือให้บุคลากร
ถือเป็นระเบียบปฏิบัติ

ไตรมาส สบห.(ฝกค.)

พรบ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562
1. จัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
พ.ศ.2562 ของ สทอภ. 
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  พรบ.การ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562

พรบ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562
1. ศึกษา พรบ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 ให้ครอบคลุมการด าเนินการของ สทอภ.  
2. ยกร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เพ่ือให้ครอบคลุม พรบ. 
3. ประกาศระเบียบ/หลักเกณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
4.จัดอบรมให้บุคลากรเพ่ือส่ือสาร ท าความเข้าใจ และ
จัดท า Standard operation procedure ให้สอดรับ
กับ พรบ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562

อยู่ระหว่างศึกษาร่าง พรบ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 โดยมีการศึกษาระเบียบของหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบและปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของ สทอภ. 
และติดตามการด าเนินงานของคณะท างาน พรบ.การรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ไม่สามารถออกระเบียบภายใน
ได้ทันต่อการประกาศบังคับใช้
 พ.ร.บ.

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

สบห.(ฝทก.)

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

 พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
1. ศึกษา พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ให้ครอบคลุมการด าเนินการของ สทอภ.  
2. ยกร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เพ่ือให้ครอบคลุม พรบ. 
3. ประกาศระเบียบ/หลักเกณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยให้มีผลบังคับใช้ ในเดือน มีนาคม 2563
4.จัดอบรมให้บุคลากรเพ่ือส่ือสาร ท าความเข้าใจ และ
จัดท า Standard operation procedure ให้สอดรับ
กับ พรบ.

อยู่ระหว่างศึกษาร่าง พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใน
ประเด็นทีเกียวข้องกับการด าเนินงานของ สทอภ. และจะยกร่าง
หลักเกณฑ์เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา

ไม่สามารถออกระเบียบภายใน
ได้ทันต่อการประกาศบังคับใช้
 พ.ร.บ.

มี Standard 
operation 
procedure ท่ีสอดรับ
กับ พรบ.

สบห.(ฝพท.)

บุคลากร สทอภ. ไม่
ทราบว่าปฏิบัติได้

ครบถ้วนตาม พรบ. ได้
ครบถ้วน

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

มีการออก พรบ. ฉบับใหม่ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการด าเนินงานของ 

สทอภ. ซ่ึงระเบียบ หลักเกณฑ์ ของ 
สทอภ. อาจไม่รองรับ หรือ ไม่มี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based 
Organization   : .ให้
บุคลากรของ สทอภ. 

มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้ตามท่ี พรบ.

 ก าหนด

หากไม่ด าเนินการ หรือ
ด าเนินการไม่ถูกต้อง 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจะ
มีความผิดได้
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รายการความเส่ียงหลัก บริบทการเปล่ียนแปลง Key Area ผลกระทบ Type ไตรมาส 1 ระดับความ
เส่ียงปัจจุบัน

ระบุความเส่ียง

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เส่ียง (Risk Cause)

การควบคุมความเส่ียงปัจจุบัน 
(Existing Control)

ระดับความ
เส่ียงต้นปีงบ

ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเส่ียง 
(Risk Treatment Action Plan)

ติดตามและประเมินผล

รายการ KRIs ผลท่ีได้ 2562
เจ้าภาพ

(Risk Owner)

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงใหม่  2563

เป้า
2563

รอบเวลา 
การติดตาม

1. จัดต้ัง Space Policy Unit ท่ีข้ึนตรงกับ 
ผสทอภ. แทนโครงสร้าง PBM เพ่ือด าเนินการผลักดัน
ประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท าหน้าท่ีเป็นองค์การ
อวกาศแห่งชาติไปก่อน

 ได้มีการจัดต้ัง กลุ่มภารกิจพิเศษเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายด้านอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ  เพ่ือด าเนินการผลักดันประเด็นต่างๆ ในด้าน
นโยบาย

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีผลักดัน มีค าส่ังแต่งต้ัง Space 
Activities Unit

Space Policy
 Unit (อมเรศ/

สบห.)

2. จัดท าโครงการ/แผนงบประมาณ  เสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการ สทอภ. เพ่ือผลักดันบทบาทของ สทอภ.
 ต่อคณะรัฐมนตรี ในหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับกิจการอวกาศ 
ในช่วงท่ียังไม่มีส านักงานก ากับกิจการอวกาศแห่งชาติ

2. อยู่ระหว่างจัดท าโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการท่ีคณะกรรมการ 
สทอภ. อนุมัติ

มีโครงการและ
งบประมาณเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผน

Space Policy
 Unit (ปรเมศ)

3. จัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนกิจการอวกาศเพ่ือ
ท าหน้าท่ีศึกษาและก าหนดกรอบการด าเนินงานของ 
สทอภ.

3. ต้องด าเนินการ ในข้อ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน คณะอนุกรรมการท่ีมี
องค์ประกอบเพียงพอส าหรับ
การขับเคล่ือนแผนงาน ตาม
กรอบการด าเนินงานท่ีได้
ก าหนด

ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการฯ

Space Policy 
Unit

1. สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยระหว่างการ
ขับข่ี

1. อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือความปลอดภัยเพ่ือเวียนแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ผู้ใช้งานยานพาหนะ

2. ติดต้ัง GPS ท่ีสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล
ยานพาหนะ กรณีผู้ปฏิบัติงานขับรถเร็วเกินกว่าท่ี
กฎหมายก าหนด

2. อยู่ระหว่างการสืบราคาและความเหมาะสมของอุปกรณ์ GPS เพ่ือ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ก าหนดตัวช้ีวัดหากผู้ใช้งานยานพาหนะ ขับรถเร็ว
เกินกว่าท่ีกฏหมายก าหนดผู้บังคับบัญชาจะสามารถ
น ามาพิจารณาการข้ึนเงินเดือนในปีงบประมาณน้ันได้

3. อยู่ระหว่างก าหนดตัวช้ีวัดและก าหนดเกณฑ์

4. ออกมาตรการในการป้องกัน/ก าหนดเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัติการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย เพ่ือ
สร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้ยานพาหนะ

4. อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือความปลอดภัยเพ่ือเวียนแจ้งเจ้าหน้าท่ี
ผู้ใช้งานยานพาหนะ

พ้ืนท่ี อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 และอาคารสถาบัน
วิทยาการอวกาศและภูมิสาสนเทศ 
(บางเขน)
1. มีแผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติด้าน
อัคคีภัย

พ้ืนท่ี อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และอาคาร
สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสาสนเทศ (บางเขน)
1. มีแผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย
เพ่ือลดอัตราความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัยและลดความ
เสียหายกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย

สทอภ. ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติ
ด้านอัคคีภัย

-การเกิดอัคคีภัย= 0
- ปรับปรุงแผน
ปฏิบัติงานรองรับภัย
พิบัติด้านอัคคีภัย

2. มีการซ้อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการ
ฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนด
ไว้ให้เป็นไปตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วย     ลดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2. มีการซ้อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติใน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการฝึกซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ให้เป็นไปตาม
ข้ันตอนท่ีถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วย ลด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือจัดระบบการ
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าให้สามารถป้องกันและระงับ
อัคคีภัยได้ตามสถานการณ์ และน าข้อบกพร่องมา
ด าเนินการปรับปรุงภายหลังจากการซ้อมอพยพ

สทอภ. ได้จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟในอาคารเม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2562 โดยเจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าร่วมซ้อมโดยพร้อมเพรียง
กัน ในเวลา 14.30 น. ตามแผนของ สทอภ. ท่ีมีไว้เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้ถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์ข้ึนจริง โดยมี รอง ผสทอภ. (พีร์) 
เป็น ผอ. ป้องกันและระงับภัย การซ้อมเป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย

 มีการซ้อมอพยพหนีไฟ 1 คร้ัง
 ต่อปี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 80%

 - มีการซ้อมใหญ่
อพยพหนีไฟ 1 คร้ัง 
ต่อปี
- มีการซ้อมย่อยการหนี
ไฟ 1 คร้ัง ต่อปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based 
Organization

63- HD2 : ความเส่ียง
จากอัคคีภัย

อันตรายท่ีเกิดจากอัคคีภัยส่งผล
กระทบต่อทรัพย์สิน ของ สทอภ. 
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 ซ่ึงหากเกิดเหตุแล้วไม่สามารถ
ยอมรับได้

63- ST1 : สทอภ. ยังไม่
สามารถด าเนินการใน
อ านาจหน้าท่ีตาม
วัตถุประสงค์จัดต้ัง ท่ีได้
ปรับตาม พรฎ. สทอภ. 
ฉบับ 2562 ท่ีเป็นหน้าท่ี
ท่ีส าคัญกับกิจการ
อวกาศของประเทศ และ
เป็นช่วงเวลาท่ียังไม่มี
ส านักงานก ากับกิจการ
อวกาศ เช่น การจด
ทะเบียนวัตถุอวกาศ

- พรฎ. สทอภ. ฉบับท่ี 2 (2562) ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของ สทอภ. 
เก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช้
ประโยชน์จากอวกาศ รวมถึงเป็น
หน่วยงานของรัฐทีมีภารกิจใน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนา 
เก่ียวกับระบบดาวเทียม ซ่ึง สทอภ. 
ต้องปรับบทบาทหน้าท่ีให้สอดคล้อง
กับ พรฎ. ฉบับใหม่ 
- ประกอบกับปัจจุบันมีกิจกรรมด้าน
อวกาศเพ่ิมมากข้ึน เช่น การส่ง
ดาวเทียมข้ึนสู่วงโครจร ในขณะท่ี
ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดท า
หน้าท่ีจดทะเบียนวัตถุอวกาศ หรือ
ท าหน้าท่ีในการเป็นท่ีปรึกษาของ
รัฐบาลในการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
กิจการอวกาศของประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
ขับเคล่ือนนโยบาย
ด้วยอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ

- มีผลกระทบกับบทบาท
หน้าท่ี และความ
น่าเช่ือถือของ สทอภ. 
- กิจการอวกาศท่ี
เก่ียวข้องกับระบบ
ดาวเทียมของประเทศไทย
 อาจจะได้รับผลกระทบ
จากการขาดความชัดเจน
ของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบด าเนินการ
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ร่าง พรบ.กิจการอวกาศฯ
 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ท า
ให้อ านาจหน้าท่ีท่ี
เก่ียวกับกิจกรรมอวกาศ 
ของส านักงานก ากับ
กิจการอวกาศ ท่ีจะ
เกิดข้ึนภายใต้ พรบ. ยัง
ไม่มีความชัดเจนว่า
หน่วยงานใดจะเป็น
หน่วยด าเนินการ

 - 5 x 4
(โอกาส x

 
ผลกระทบ)

อัคคีภัยสามารถเกิดข้ึน
ได้ทุกเวลา ในบางคร้ัง
อาจไม่ทันรู้ตัว หรืออาจ
เกิดจากการกระท าท่ีมี

มูลเหตุจากความประมาท
 สทอภ. มีความตระหนัก

และเห็นความส าคัญ 
เร่ืองความปลอดภัยใน

ชีวิตของเจ้าหน้าท่ีรวมท้ัง
ผู้ปฏิบัติงานและ

ทรัพย์สินของ สทอภ. ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากอัคคีภัย

อันตรายท่ีเกิดจากอัคคีภัย
 ก่อให้เกิดความสูญเสีย
เป็นอย่างมาก และไม่สา
มามารถก าหนดได้ว่าเหตุ
จะเกิดข้ึนเม่ือใด และหาก
เกิดข้ึนจะเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน ของ
 สทอภ. และความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นอย่างมาก

การเกิดอัคคีภัยมีค่าเป็น 01 x 5
(โอกาส 

x 
ผลกระท

บ)
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สบห. (ฝพอ.)1 x 5
(โอกาส x

 
ผลกระทบ)

ไตรมาส

รายไตรมาส

2 x 5
(โอกาส 

x 
ผลกระท

บ)

5 x 4
(โอกาส 

x 
ผลกระท

บ)

2 x 5
(โอกาส x

 
ผลกระทบ)

63- HD1 : ความเส่ียง
จากอุบัติเหตุจากการ

เดินทางปฏิบัติงานนอก
พ้ืนท่ี

1. ตรวจเช็ครถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ

สบห. (ฝพอ.)รายไตรมาสการเกิดอุบัติเหตุมีค่าเป็น 0ลดการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุ จากการขับ
รถยนต์เดินทางไป

ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
และบุคลากรของ สทอภ.
 สามารถเกิดข้ึนได้ จึง

ควรมีแผนในการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

เหล่าน้ีข้ึน
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อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขับ
รถยนต์เดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based 

Organization

อันตรายท่ีเกิดจากการขับรถ
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีของ บุคลากร 
สทอภ.  ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

 ซ่ึงหากสูญเสียแล้วไม่สามารถ
ยอมรับได้

2. มีหนังสือเตือนการใช้ความเร็วเกินกว่า
ท่ีกฎหมายก าหนดไปยังผู้บังคับบัญชาให้
ก าชับให้ผู้ใช้ยานพาหนะปฏิบัติตาม
กฎหมาย

 -



รายการความเส่ียงหลัก บริบทการเปล่ียนแปลง Key Area ผลกระทบ Type ไตรมาส 1 ระดับความ
เส่ียงปัจจุบัน

ระบุความเส่ียง

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เส่ียง (Risk Cause)

การควบคุมความเส่ียงปัจจุบัน 
(Existing Control)

ระดับความ
เส่ียงต้นปีงบ

ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเส่ียง 
(Risk Treatment Action Plan)

ติดตามและประเมินผล

รายการ KRIs ผลท่ีได้ 2562
เจ้าภาพ

(Risk Owner)

แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงใหม่  2563

เป้า
2563

รอบเวลา 
การติดตาม

3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟทุกจุด ภายใน
 สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน

3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟทุกจุดเข้า-ออก ภายใน 
สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน เพ่ือสร้างความม่ันใจ
ในเร่ืองความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงาน 
ท้ังช่วงเวลาท่ียังไม่เกิดอัคคีภัยและช่วงเวลาท่ีเกิดอัคคีภัย

ผู้เก่ียวข้องได้จัดท าผังเส้นทางอพยพหนีไฟภายใน สทอภ. อาคาร
ศูนย์ราชการฯ ทุกจุด

มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟแจ้ง
ตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน

มีผังเส้นทางอพยพหนี
ไฟแจ้งตามจุดต่างๆ 
ของหน่วยงาน

4. มีการติดต้ังถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้ง
และเหลวระเหยเพ่ือเหมาะต่อสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึน

4. ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งและ
เหลวระเหยให้อยู่ในสถานะท่ีพร้อมใช้งาน

ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ด าเนินการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด

ถังดับเพลิงอยู่ประจ าจุดท่ี
ก าหนดและพร้อมใช้งาน

ถังดับเพลิงอยู่ประจ า
จุดท่ีก าหนดและพร้อม
ใช้งาน

5.จัดอบรมและเชิญวิทยากรผู้ช านาญให้ความรู้และ
ปฏิบัติในการดับเพลิงข้ันพ้ืนฐาน และวิธีเอาตัวรอดหาก
เกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ สทอภ. อาคารรัฐ
ประศาสภักดี ศูนย์ราชการฯ และอาคารสถาบัน
วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน)

บุคลากรเข้ารับการอบรมจากผู้ช านาญให้ความรู้และปฏิบัติในการ
ดับเพลิงข้ันพ้ืนฐาน และวิธีเอาตัวรอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ณ สทอภ. อาคารรัฐประศาสภักดี ศูนย์ราชการฯ พร้อม
กับการซ้อมของอาคารรัฐประศาสภักดี

จัดอบรมให้ความรู้วิธีเอาตัว
รอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 คร้ังต่อปี

จัดอบรมให้ความรู้วิธี
เอาตัวรอดหากเกิด
อัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 คร้ังต่อปี

พ้ืนท่ี สทอภ.(ศรีราชา) 
1. มีแผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย
เพ่ือลดอัตราความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัยและลดความ
เสียหายกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย

สทอภ.(ศรีราชา) ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนรองรับภัย
พิบัติด้านอัคคีภัย ประจ าปี พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติงานรองรับภัยพิบัติ
ด้านอัคคีภัย

-การเกิดอัคคีภัย= 0
- แผนปฏิบัติงาน
รองรับภัยพิบัติด้าน
อัคคีภัย

2. มีการซ้อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติใน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการฝึกซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ให้เป็นไปตาม
ข้ันตอนท่ีถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

สทอภ.(ศรีราชา) ก าหนดแผนรองรับการซ้อมอพยพหนีไฟในช่วง
เดือนพฤษภาคม 2563 โดยเจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าร่วมซ้อมโดยพร้อม
เพรียงกัน ตามแผนของ สทอภ. ท่ีมีไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้
ถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์ข้ึนจริง

 มีการซ้อมอพยพหนีไฟ 1 คร้ัง
 ต่อปี

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

3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ในพ้ืนท่ีศรีราชา บริเวณ 
ทางเข้า-ออก เพ่ือสร้างความม่ันใจในเร่ืองความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงาน ท้ังช่วงเวลาท่ี
ยังไม่เกิดอัคคีภัยและช่วงเวลาท่ีเกิดอัคคีภัย

ฝทส./งานอาคารฯ ได้จัดท าผังเส้นทางอพยพหนีไฟภายใน สทอภ. ณ
 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ทุกอาคาร

มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟแจ้ง
ตามจุดต่างๆ ของหน่วยงาน

มีผังเส้นทางอพยพหนี
ไฟแจ้งตามจุดต่างๆ 
ของหน่วยงาน

4. ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งและ
เหลวละเหยให้อยู่ในสถานะท่ีพร้อมใช้งาน

ฝทส./งานอาคารฯ ได้ด าเนินการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ถังดับเพลิงอยู่ประจ าจุดท่ี
ก าหนดและพร้อมใช้งาน

ถังดับเพลิงอยู่ประจ า
จุดท่ีก าหนดและพร้อม
ใช้งาน

5. จัดอบรมและเชิญวิทยากรผู้ช านาญให้ความรู้และ
ปฏิบัติในการดับเพลิงข้ันพ้ืนฐาน และวิธีเอาตัวรอดหาก
เกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ศรีราชา

ฝทส./งานอาคารฯ ได้ด าเนินการยกร่าง TOR แล้วเสร็จ และจะเสนอ
ของบประมาณ ในช่วงเดือน มี.ค. 63 เพ่ือด าเนินการจ้างผู้เช่ียวชาญ
มาอรบมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟเพ่ือให้เป็นไปตามแผน
รองรับการปฏิบัติงาน สทอภ. กรณีภาวะฉุกเฉินและทิศทางท่ี
สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาองค์กร

จัดอบรมให้ความรู้วิธีเอาตัว
รอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 คร้ังต่อปี

จัดอบรมให้ความรู้วิธี
เอาตัวรอดหากเกิด
อัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 คร้ังต่อปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสู่การ
เป็น Value Based 
Organization

63- HD2 : ความเส่ียง
จากอัคคีภัย

มีการซ้อมหนีไฟใหญ่ 1 
คร้ัง

อันตรายท่ีเกิดจากอัคคีภัยส่งผล
กระทบต่อทรัพย์สิน ของ สทอภ. 
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 ซ่ึงหากเกิดเหตุแล้วไม่สามารถ
ยอมรับได้

พ้ืนท่ี สทอภ.(ศรีราชา) 
มีแผนและข้ันตอนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 ซ่ึงเป็นไปตามแผนรองรับการปฏิบัติงาน 
สทอภ. กรณีภาวะฉุกเฉินและทิศทางท่ี
สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
องค์กร และมีการซ้อมหนีไฟปีละ 1 คร้ัง

อัคคีภัยสามารถเกิดข้ึน
ได้ทุกเวลา ในบางคร้ัง
อาจไม่ทันรู้ตัว หรืออาจ
เกิดจากการกระท าท่ีมี

มูลเหตุจากความประมาท
 สทอภ. มีความตระหนัก

และเห็นความส าคัญ 
เร่ืองความปลอดภัยใน

ชีวิตของเจ้าหน้าท่ีรวมท้ัง
ผู้ปฏิบัติงานและ

ทรัพย์สินของ สทอภ. ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากอัคคีภัย

อันตรายท่ีเกิดจากอัคคีภัย
 ก่อให้เกิดความสูญเสีย
เป็นอย่างมาก และไม่สา
มามารถก าหนดได้ว่าเหตุ
จะเกิดข้ึนเม่ือใด และหาก
เกิดข้ึนจะเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน ของ
 สทอภ. และความ
ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
เป็นอย่างมาก

การเกิดอัคคีภัยมีค่าเป็น 01 x 5
(โอกาส 

x 
ผลกระท

บ)

2 x 5
(โอกาส 

x 
ผลกระท

บ)
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Strategic Risk (ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน)
Operation Risk (ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน)
Financial Risk (ความเส่ียงด้านการเงิน งบประมาณ)
Compliance Risk (ความเส่ียงด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ / มาตรฐาน)
Reputation Risk (ความเส่ียงด้านช่ือเสียง และภาพลักษณ์) เช่น คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในองค์กร
Hazard and Diaster Risk (ความเส่ียงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) เช่น ภัยพิบัติ อันตราย

1 2 3 4 5
Negligible Minor Moderate Significant 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

  โอกาสเกิดปานกลางค่อนข้างสูง และมีผลกระทบปานกลางค่อนข้างสูง ต้องแก้ไข
  โอกาสเกิดปานกลาง และมีผลกระทบอยู่ในระดับพอยอมรับได้ ควรมีการควบคุมและแก้ไขเพ่ิมเติม
  โอกาสเกิดต่่า และมีผลกระทบต่่า อาจจะไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมแต่ต้องมีติดตามและเฝ้าระวัง

        Impact
Likelihood       

ระดับความเส่ียง = โอกาศเกิด (Likelihood) X ผลกระทบ (Impact)

  โอกาสเกิดสูง และมีผลกระทบสูง ไม่สามารถยอมรับได้และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน




