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1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    3. สทอภ. จัดแบ่งโครงสร้างสายงานและสายการ
บังคับบัญชาเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน มีการ
กระจายอำนาจการบริหาร กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามสายงาน กรณีมีภารกิจเฉพาะเร่งด่วนจะมีคำสั่งแต่งตั้ง
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ภารกิจสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการ 
สทอภ.และ สทอภ. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละ
ตำแหน่งงานสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้สำนักงาน
ดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ อีกท้ังเพ่ือให้ตอบสนองต่อ
ภาวะการณ์ปัจจุบัน สทอภ. จึงดำเนินการปรับโครงสร้าง
เพ่ือรองรับการดำเนินงานในอนาคต และเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสำหรับการปรับโครงสร้างดังกล่าว สทอภ. จึงมี
คำสั่งจัดตั้งกลุ่มการทำงานและมอบหมายการบริหารงาน
เพื่อเตรียมพร้อมก่อนประกาศใช้โครงสร้างใหม่ พร้อมทั้ง
ผลักดันงานนโยบาย งานที ่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
องค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมาย  
    1. สทอภ. มีการบริหารจัดการองค์กรสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการกำหนดแผนดำเนินการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ทุกปี และจัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ดี     
มีระเบียบและหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการดำเนินงานและ
พิจารณาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และมีการจัดการอย่าง
ทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
    4. สทอภ. มีระบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ การพัฒนาและธำรงรักษาสมรรถนะ
เจ ้าหน้าที่ ให้ม ีความร ู ้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หน่วยงานสนับสนุน โดย (1) ให้ทุนใน
การศึกษาต่อ ทุนฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตามสายงานที่
ตนเองปฏิบัติและสนใจอย่างทั่วถึง และให้การสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ที ่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร (2) มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลบุคลากรที่

    เมื่อประเมินองค์ประกอบสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในของสำนักงานฯ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ดี 
โดยเฉพาะมีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และภาพรวมมีความเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 
2561 กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความครบถ้วน
มากยิ่งขึ้นอาจพิจารณาเพ่ิมเติมในประเด็น ดังนี้ 
    1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันและเจตนารมที่ยก
ย่องคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ที่ให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และร ักษาจรรยาบรรณอย่างเป ็นร ูปธรรม ให้กับ
เจ้าหน้าที่ สทอภ. นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ ่งขึ ้น จึงให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการกำกับดูแล
เกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินการเผยแพร่กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับ
ขั้นตอน วิธีการข้อกำหนดและบทลงโทษ ให้บุคลากร
ภายในองค์กร   ทุกคนรับทราบชัดเจน เช่น แจ้งให้
ทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ลง
นามร ับทราบข ้อกำหนดและบทลงโทษ และให้
ดำเนินการเป็นประจำทุกปี สำหรับบุคลากรทุกคน
ภายใน สทอภ. เพื่อทบทวนและรับทราบเรื่องใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่จรรยาบรรณ ระเบียบ
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและพิจารณาข้อ
การร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แก่บุคคลภายนอกได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง  
    2. เพื่อให้บุคลากร ของ สทอภ. ที่มีศักยภาพ มีการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติงานกับ สทอภ. 
อย่างต่อเนื่อง สทอภ. ควรมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
และธำรงรักษาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงาน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยจัดให้มีการจัดหา 
พัฒนาและรักษาบุคลากรที ่มีความรู ้ความสามารถที่
เหมาะสมกับงาน และมีกระบวนการประเมินผลการ

      .  
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มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที ่มี
ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ
เหล่านี้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบ (3) มีการประเมิน 
Competency ตาม Core Value ขององค ์กร ซ ึ ่ ง ได้
กำหนดกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  
    2 คณะกรรมการ สทอภ. แสดงให้เห็นถึงความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร และมีการกำหนดบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งคลอบคลุมถึง
บทบาทที ่สำคัญคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดย
แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร  ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนว
ทางการปฏิบัติ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงาน ผล
การใช ้จ ่ายงบประมาณ ให้เป ็นไปตามแผน และให้
ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในและภายนอก รวมทั้ง
มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบการบริหารงาน เช่น 
สตง. 
    5.  สทอภ. มีเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการควบคุมภายใน และมีความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื ่อให้มี
กระบวนการควบคุมภายในที่ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้ 
ยังมีคณะทำงานควบคุมภายใน ประกอบด้วยผู้บริหารจาก
ทุกสำนัก/ฝ่ายงาน ร่วมเป็นคณะทำงานฯ รวมถึงมีการตั้ง
ทีมสร้างความตระหนักด้านการควบคุมภายในเพื่อเป็น
ต ัวแทนช ่วยส ่ง เสร ิมระบบการควบค ุมภายใน ให้
ครอบคลุมและสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน  
 

ปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผล
การดำเนินงานงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับทราบ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงกระบวนการสรร
หา ผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ และมีแผนในการแก้ไข
ปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที ่มี
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา เป็นต้น 
 
 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    6 สทอภ. พัฒนาระบบกลไกการกำกับดูแลการบรหิาร
ความเสี่ยง โดยมีการวางนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี ่ยงไว้อย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในให้มี
การขับเคลื ่อนอยู่ตลอดเวลา โดยมีนโยบายและแนว
ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลัง
กำหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
ของ สทอภ. พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ
และถือปฏิบัติ จนกลายเป็นส่วนหนึ ่งของวัฒนธรรม
องคก์ร  

    สทอภ. มีกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมี
การประเมินอย่างครอบคลุมตามมาตรฐานสากล และมี
วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ มีการประเมิน
วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
ด้านการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ครอบคลุมในทุกมิต ิ
    ทั้งนี้ เมื ่อประเมินองค์ประกอบการประเมินความ
เสี่ยง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความเหมาะสม  
    1. สทอภ. ควรพิจารณาความน่าจะเป็น ที่อาจจะ
เกิดการทุจริตในระหว่างการสั่งการของผู้บริหาร และใน
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    7. สทอภ. ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ที่มีข้อกำหนดและแนวทางในการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ขึ ้น โดยครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกลยุทธ์ การ
ดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ ่งเป็นความเสี ่ยงที ่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุว ัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    8. สทอภ. เริ่มมีการประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงใน
การทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบใน
การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดทำประเด็นความเสี่ยงด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผล 
การบร ิหารความเส ี ่ยงต ่อกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประจำทุกปี 
    9. สทอภ. มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กรที ่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน การควบคุมภายใน และมีการกำหนดกิจกรรม
การควบคุมที ่กำหนดเป้าหมาย(KRIs) และแผนการ
ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งได้มี
การจ ัดทำเป ็นรายงานการควบค ุมภายใน  โดยมี
คณะทำงานควบคุมภายใน, คณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน 
 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งควรเริ่มพิจารณาตั้งแต่
ขั ้นตอนกระบวนงาน ที่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึง
การทุจร ิตในทุกรูปแบบ ที่อาจส่งผลให้องค์กรสูญ
ทรัพย์สิน หรือ การทุจริตเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน  
    2. ควรส ื ่อสารเพื ่อสร้างความเข ้าใจและความ
ตระหนักในการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุม
ภายในเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
, 12. สทอภ. มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที ่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมภายในที่
กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีนโยบาย, ระเบียบ     
วิธีปฏิบัติงานเกี ่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ      
จัดจ้างและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนมีการกำหนด
ขอบเขต อำนาจหน้าที ่และลำดับชั้นการอนุมัติ (วงเงิน
อนุมัติ) ของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม
เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และมีกระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน   
    11. สทอภ. มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั ่วไป
ด้วยระบบเทคโนโลยีในการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

    สทอภ. มีกิจกรรมควบคุมภายใน และมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายควบค ุมความเส ี ่ยงท ี ่สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์เหมาะสมและทันการณ์ มีการส่งเสริมการ
การวางระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อช่วย
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมีมาตรฐาน    
มากข ึ ้น  โดยการกระต ุ ้น ให ้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งาน สร ้าง
กระบวนงานที่มีมาตรฐานของแต่ละงานให้เกิดความ
ชัดเจน และนำมาปฏิบัติเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร 
    เมื ่อประเมินองค์ประกอบกิจกรรมการควบคุม 
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  
    ทั ้งนี้ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดี
ยิ่งขึ้น เห็นควรพิจารณาประเด็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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และมีการกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีด ้วยการต ิดต ั ้ งระบบการตรวจจับ 
Malware พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บและสำรองข้อเป็น
ระยะ อย่างต่อเนื่อง 
 

    1. การสำรองพื ้นที ่เพื ่อให้ผู ้ปฏิบ ัติงานสามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 แหล่ง สำรองไว้หากแหล่งที่
จัดเก็บข้อมูลเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถเข้าใช้
บริการได ้
    2. การพัฒนา ปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ในระบบเดียวกัน เพื ่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของ 
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการ
ระหว่างกัน หรือรายการที ่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เสมอเพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับทีย่อมรับได ้

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    13.  สทอภ. ม ีการจ ัดทำและใช้ส ื ่อสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการสนับสนุน
การควบคุมภายใน และมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อ
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร  ส ท อภ .  อ ย ่ า ง ส ม ่ ำ เ ส ม อ  แ ล ะ 
คณะกรรมการ สทอภ. สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้ หรือสอบทานรายการต่าง ๆ 
ตามที่ต้องการ เช่น มีบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ติดต่อประ
มานงาน กรณีต้องการข้อมูล(เพิ่มเติม) รวมทั้งการติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน  การ
จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการ สทอภ. และผู้บริหาร
ตามที่คณะกรรมการ สทอภ. ร้องขอ การจัดกิจกรรม
พบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ สทอภ. และผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ สทอภ.  เป็นต้น     
  14.  สทอภ. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม โดย   

( 1 )  ผ ่ า น ช ่ อ ง ท า ง ข อ ง  Social Network เ ช่ น 
Application Line (GISTDA Group) ,  Facebook fan 
page, Website  

(2) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส  เกี ่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท 
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย  
   15. สทอภ. มีกระบวนการสื ่อสารภายนอกเกี ่ยวกับ
สารสนเทศโดย  

    สทอภ. มีระบบสารสนเทศที ่เก ี ่ยวเนื ่องกับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนผังขั้นตอนการทำงาน และสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลและนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
ได้ 
    ทั้งนี้ สทอภ. ควรมีการติดตามและจัดเก็บข้อมูลจาก
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง
ต่องาน ไว้อย่างครบถ้วน และเพิ่มเติมการสื่อสารข้อมูล
ภายในองค์กร ให้ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สทอภ. 
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือการสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่
ต้องการ ได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึง
ช ่องทางการสื ่อสารพิเศษหรือช ่องทางลับเพื ่อให้
บุคลากรภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กร สามารถแจ้งเบาะแสเกี ่ยวกับการฉ้อฉลหรือ
ทุจริตภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย และจัดให้มีการ
สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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    (1) ผ่านช่องทางของ Social Network เป็นหลัก เช่น 
Facebook fan page, Website และสื่อออนไลน์ที่ผ่าน
การนำเสนอโดยสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีแผนและขั้นตอน ในการรับมือกับ
ข่าวเชิงลบได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที   
    (2) ช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผู้มี
ส่วนไดเ้สียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) 
แก่องค์กรได้อย่างปลอดภัย   
    (3) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และมีช่องทางในการ
สอบถามและแจ้งข่าวสาร เป็นต้น  
5.  การติดตามประเมินผล   
  16. สทอภ. มีการดำเนินการ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายไตรมาส เพ่ือ
ปรับปรุงและแก้ไข ภายใต้นโยบายที่กำหนดและมีการ
เปรียบเทียบแผน/ผลการดำเนินงาน โดยให้หน่วยงาน
จัดทำแผนและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน 
“การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ประจำปี
งบประมาณพร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน   
17. สทอภ. มีระบบการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ แบบรายเดือน อีกทั ้งยังมีการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในตามที ่กำหนดไว้อย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั ้งมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
โดยให้อ ิสระในการควบคุมในแต่ละสำนัก/ฝ ่ายงาน 
รายงานต่อผู้บ ังคับบัญชา เพื ่อเสนอต่อคณะทำงาน
ควบคุมภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ สทอภ. 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ  
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

    สทอภ. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน อย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ เป็นรายไตรมาส 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไข   ซึ่งหากเจ้าหน้าที ่พบ
จุดอ่อน ข้อบกพร่อง สามารถรายงานต่อผู้บริหารและ/
หรือผู ้รับผิดชอบ เพื ่อสั ่งการแก้ไขและกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี 
    ทั้งนี้ สทอภ. ควรจัดให้มีการสื่อสารกระบวนการ
ติดตามประเมินผล และผลการประเมินให้บุคลากร
ภายในรับทราบโดยทั่วถึง   
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สรุปผลการประเมินโดยรวม 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  มีโครงสร้างการควบคุมภายใน

ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ และสามารถทำให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคข์องการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ในเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่  (1) ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ  ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น และเข้มงวดกำหนดบทลงโทษ โดยจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจให้ดีก่อน
ลงมือปฏิบัติงานจริง และผู้บังคับบัญชาตามสายงานต้องกำชับ ควบคุม ตรวจสอบโดยเคร่งเคร่ง และมีการติดตาม
ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  (2) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและ
เจตนารมณ์ที่ยกย่องคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร และเพื่อให้บุคลากรภายในนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงควรปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่สื่อสารในด้านต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน
ได้ทราบอย่างทั่วถึงในเรื่องต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารงาน และการตระหนักถึงการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่ภายนอกองค์กร 
 
 
 
 
 (                                         ) 
  ผู้อำนวยการ 
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 วันที ่        เดือน                 พ.ศ.  2564 

 



รายงานผลการด าเนินการ ไตรมาส 1
Preven
tive 

(ป้องกัน)

Correc
tive (ท าให้

ถูกต้อง)

Direc
tive (ม่ีค าส่ัง)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (19) (20)

1. ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
เก่ียวกับจานสายอากาศ S-Band 
และ X-Band

มีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
เก่ียวกับจานสายอากาศ S-Band และ X-Band

เพ่ือให้อุบัติเหตุเป็น 0 ขณะปฏิบัติงานเก่ียวกับจาน
สายอากาศ S-Band และ X-Band

Op
er

at
ion

 R
isk

1. ปฏิบัติงานตามคู่มือความปลอดภัยทุกคร้ัง
2. สวมชุดป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกคร้ังขณะ
ปฏิบัติงานบนท่ีสูงเก่ียวกับจานสายอากาศ

1. ศึกษา/อบรม การปฏิบัติงานบนพ้ืนท่ีสูงท่ีเก่ียวกับจาน
สายอากาศ รวมท้ังการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ความคิดเห็น
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี อย่างต่อเน่ือง
2. เพ่ิมเติมแก้ไขข้อมูลอง์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงานจริง
ในคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนท่ีสูงท่ีเก่ียวกับ
จานสายอากาศ

2x5 1. อยู่ระหว่างการศึกษาเก่ียวกับองค์ความรู้ ท้ังจากใน
อินเทอร์เน็ตและพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์
ในการท างานบนท่ีสูงระหว่างเจ้าหน้าท่ี และจะด าเนินการแล้ว
เสร็จในไตรมาสท่ี 2
2. อยู่ระหว่างจัดท าคู่มือ (ซ่ึงด าเนินการคู่ขนานกับ ข้อ 1) และน า
องค์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติงานจริงมาใช้ประกอบในการจัดท า

2x5 P ก.ย. 64 /กภด.
นวัตกรณ์

2. การจัดท ากฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ประกาศ และค าส่ัง  
ภายใน สทอภ. เพ่ือน าไปใช้
ประกอบการปฏิบัติงานบุคลากร
ของ สทอภ.

บุคลากรภายใน สทอภ. ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบท่ีถูกต้อง

 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ภายใน สทอภ. เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎ
 ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และค าส่ัง ของ 
สทอภ.
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ฝกส. ได้มีการแจ้งเวียนเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ประกาศต่างๆ ภายใน สทอภ. ในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จัดท า FAQ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายใน
 สทอภ. แล้วท าการแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน สทอภ. 
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1. ช่วงไตรมาสท่ี 1-2 จัดท า FAQ เร่ือง ปัญหาการ
ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม พรบ. การ
จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2560
2. ช่วงไตรมาสท่ี 3-4 จัดท า FAQ เร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2x3 อยู่ระหว่างด าเนินการการจัดท า FAQ เร่ือง ปัญหาการ
ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซ้ือจัด
จ้างฯ พ.ศ. 2560 จะด าเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 2

2x3 ✓ ก.ย. 64 / ฝกส.

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจ าปีงบประมาณ 2564

ภารกิจตามผลการด าเนินการหรือ ภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน วัตถุประสงค์

ประเด็นควบคุม
ระดับความเส่ียง ต้น

ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

รายการความเส่ียง

หมายเหตุประเภท
ความ
เส่ียง

ระดับความเส่ียง 
ปัจจุบันการควบคุมภายในท่ีมีอยู่

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายการควบคุมภายใน ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2563

(18)

รายการควบคุมภายในท่ีธ ารงรักษาไว้ ต่อเน่ือง จากปีงบประมาณ 2563

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ไตรมาสท่ี 1 
(ธ.ค. 63) ของ
ปีงบประมาณ 
2564
สพอ./ฝถท.
(ฌานิกา)/

✓✓

1x3

1. ขออนุมัติการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อผสทอภ. เม่ือวันท่ี
 9 กันยายน 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
2. จัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรประจ าปี 2564 เพ่ือ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ใน Website training ของ
 GISTDA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
3. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ประจ าปี 2564 ในไตร
มาสท่ี 1  จ านวน 1 หลักสูตร คือ Remote Sensing from 
Satellite for Beginners เพ่ือให้บริการแก่ส านัก
ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

2x3

1. ขออนุมัติหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อผู้บริหาร 
สทอภ.ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 เพ่ือให้ผู้สนใจข้ารับ
การฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ  ได้มีการต้ัง
งบประมาณส าหรับการฝึกอบรมของ สทอภ. ไว้ในปี 
2564 ได้อย่างทันท่วงที
2. จัดท ารายละเอียดหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใน Website training ของ 
GISTDA เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจเน้ือหาการ
เรียนการสอนอย่างถ่องแท้ และอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้
3. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 อีกท้ัง ยังเป็นการ
กระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ อีกด้วย

 1. เผยแพร่หลักสูตรผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก 
 2 ส่งหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
 3. จัดท าแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การก าหนดการโปรโมช่ันหลักสูตร
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 - เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เพ่ือสร้างบุคลากรพร้อมใช้

มีผู้สม้ครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด

3. การด าเนินงานหลักสูตร
ฝึกอบรมประจ าปีของ สทอภ.

แบบ  ปค. 5-64

Update 18/1/64

Page 1 of 6



รายงานผลการด าเนินการ ไตรมาส 1
Preven
tive 

(ป้องกัน)

Correc
tive (ท าให้

ถูกต้อง)

Direc
tive (ม่ีค าส่ัง)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (19) (20)

ภารกิจตามผลการด าเนินการหรือ ภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน วัตถุประสงค์

ประเด็นควบคุม
ระดับความเส่ียง ต้น

ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

รายการความเส่ียง

หมายเหตุประเภท
ความ
เส่ียง

ระดับความเส่ียง 
ปัจจุบันการควบคุมภายในท่ีมีอยู่

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(18)

Update 18/1/64

 1. รวบรวมประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการเสนอวาระให้คณะกรรมการ สทอภ. ช่วง
ระหว่างไตรมาสท่ี 3 - 4 ของปีงบประมาณ 2563 และ
ระหว่างปีงบประมาณ 2564 แจ้งเวียนให้หน่วยปฏิบัติ
ทราบ

1. ไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2564 ไม่มีประเด็น
ข้อบกพร่องในการเสนอวาระท่ีท าให้คณะกรรมการ สทอภ. ไม่
สามารถพิจารณามีมติในเร่ืองท่ีน าเสนอได้

ก.ย. 64/ ฝลค.
(อรชร)

2. แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ของแต่
ละเดือนทางระบบสารบรรณ และแจ้งสถานภาพการ
จัดส่งวาระของหน่วยปฏิบัติ ทาง line group ผู้บริหาร 
สทอภ. (GISTDA Management)

2.1 ได้แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ในแต่ละ
เดือนทางระบบสารบรรณ และแจ้งสถานภาพการจัดส่งวาระ 
ทาง Line Group ผู้บริหาร สทอภ. ในการประชุมทุกคร้ัง
2.2 ได้จัดท าบันทึกเวียนแจ้งให้หน่วยปฏิบัติรับทราบก าหนด
นัดหมายการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ประจ าปี พ.ศ. 
2564 (บันทึกข้อความท่ี ฝลค.365/2563 ลว. 17 ธ.ค. 2563)

ก.ย. 64/ ฝลค.
(อรชร)

3. จัดให้มีการประชุม Brief วาระท่ีจะเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระหว่างผู้รับผิดชอบวาระและ ผสทอภ. ใน
การประชุมทุกคร้ัง

3. จัดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละวาระได้ Brief วาระท่ีจะเสนอต่อ
คณะกรรมการ สทอภ. กับ ผสทอภ. ก่อนการประชุม

ก.ย. 64/ ฝลค.
 (อรชร)

4. กรณีคณะกรรมการ สทอภ. ก าหนดนโยบายในการ
เสนอวาระ/การช้ีแจงข้อมูลต่อท่ีประชุม ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิม จะแจ้งเวียนนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงในบันทึก
ท่ีแจ้งขอวาระของการประขุมคร้ังถัดไปเพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบจัดท าวาระทราบและถือปฏิบัติ

ยังไม่มีการเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม นโยบาย ก.ย. 64/ ฝลค.
 (อรชร)

 1 เพ่ือให้มีอุปกรณ์ส าหรับออกภาคสนามให้พร้อม
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2 เพ่ือเป็นการดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ของ
ส านักงานให้เป็นไปตามระเบียบ
 3  ท าให้ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน
เน่ืองจากใช้งานวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า
เน่ืองจากได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ
4. วางแผนปรับปรุงและบ ารุงรักษาโดยการ
พิจารณาตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม 
ในการปรับปรุงและซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพท่ี
พร้อมใช้งานได้ทันที

1. อุปกรณ์ท่ีน าออกไปใช้ภาคสนามไม่สามารถ
ใช้งานได้ (อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน) 
2. อุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้งานมานาน มีการ
เส่ือมสภาพของอุปกรณ์ 
3. หากน าอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพไปใช้งาน อาจ
ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย/
อุปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหายระหว่างใช้งาน

4. บ ารุงรักษาอุปกรณ์ส าหรับ
ออกภาคสนามให้พร้อมใช้งาน

1x31. ได้.ตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์ (ระหว่าง
เดือน ต.ค. - ธ.ค. 63) ดังน้ี
1.1  จัดท ารายการ (checklist) และก าหนดระยะเวลา
ตรวจสอบแต่ละรายการอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีการ
ตรวจเช็คตามแผน อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง
1.2 คัดแยกอุปกรณ์ท่ีใช้งานได้ และอุปกรณ์ท่ีมีการช ารุด ตาม
ชนิดชองอุปกรณ์ มีดังน้ี   
  - เคร่ืองมือวัดค่าการสะท้อนแสงแบบพกพา 
(Spectroradiometer)   ส่วนหัววัดใต้น้ ามีปัญหาย้ายไปเก็บท่ี
โรงทุ่น (ยังไม่มีแผนการใช้งานในงบประมาณน้ี  แต่หากใช้งาน
จะท าแผนเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง ต่อไป)
   - เรือพร้อมเรือสาล่ี ยางเสียหาย  (ยังไม่มีแผนการใช้งานใน
งบประมาณน้ี  แต่หากใช้งานจะท าแผนเพ่ือขอจัดสรร
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์ ต่อไป)
  - อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ สถานีจังหวัดพัทลุง ไม่สามารถใช้
งานได้ เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากฟ้าผ่า 
  - อุปกรณ์วัดระดับน้ า แบตเตอร์ร่ีเส่ือมสภาพ และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องในชุดบางอย่างช ารุด (เจ้าหน้าท่ีท าการทดสอบด้วย
การรีโมท พบว่า แบตเตอร่ีชาร์ตไฟไม่สม่ าเสมอ ในการออก
ภาคสนามจะน าแบตเตอร่ีส ารองไปเปล่ียนทดแทน /เจ้าหน้าท่ี
มีแผนตรวจเช็คอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีตามแผนออกภาคสนามเพ่ือ
ซ่อมแซมต่อไป (ยังไม่มีแผนการใช้งานในขณะน้ี  แต่หากใช้
งานจะด าเนินการซ่อมแซมต่อไป) 
 1.3 จัดท าแผนซ่อมแซม หรือจัดทดแทน จ านวน 1 รายการ  
     - อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ สถานีจังหวัดพัทลุง ไม่สามารถ
ใช้งานได้ เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากฟ้าผ่า และมีแผนน า
อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ ของสถานีจังหวัดบุรีรัมย์(ไม่ได้ใช้งาน
ในพ้ืนท่ีแล้ว) ไปติดต้ังแทนเคร่ืองท่ีช ารุด แต่ยังไม่สามารถ
เดินทางไปติดต้ังได้
2. จะด าเนินการจัดท าสรุปเพ่ือรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

1x31. ตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์ และ
จัดท าสรุปรายงาน ดังน้ี 
1.1 จัดท ารายการ(checklist) และก าหนดระยะเวลา
ตรวจสอบแต่ละรายการอุปกรณ์พร้อมช่ือเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ
1.2 คัดแยกอุปกรณ์ท่ีใช้งานได้และอุปกรณ์ท่ีมีการช ารุด 
1.3 จัดท าแผนซ่อมแซม หรือจัดซ้ือทดแทน 
2. จัดท าสรุปทุก 6 เดือน พร้อมแนวทางแก้ไข (หากมี)

ตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์ และ
จัดท าสรุปรายงาน
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ก.ย. 64
สปภ. /
อรอนงค์

∕∕

5. การจัดท าวาระเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

1x3

ธ ารงรักษา
จนส้ินสุด

ปีงบประมาณ

✓  1. ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยปฏิบัติ
และ/หรือผู้รับผิดชอบจัดท าวาระ ขาดการท า
ความเข้าใจข้ันตอนการเสนอวาระและรูปแบบ
 วิธีการ ในการเสนอวาระตามแนวนโยบาย
ของคณะกรรมการ สทอภ. ท าให้ไม่ได้มีการ
วางแผนเตรียมการเสนอวาระล่วงหน้า และ
เน้ือหาวาระท่ีเสนอไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ี
ก าหนดไว้
  2. ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยปฏิบัติจัดส่งวาระ
ท่ีต้องเสนอในการท่ีประชุมคณะกรรมการ 
สทอภ. มายัง ฝลค. ล่าช้า ไม่ทันตาม
ก าหนดการส่งเอกสารออกให้กรรมการ สทอภ.
 พิจารณาก่อนวันประชุม 7 วันท าการ ตามท่ี 
ฝลค. ได้ก าหนดในบันทึกข้อความแจ้งเวียน
ตามวาระการประชุมในแต่ละเดือน Op
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1x31. รวบรวมประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการเสนอวาระให้คณะกรรมการ สทอภ.
 ช่วงระหว่างไตรมาสท่ี 1 - 4 ของปีงบประมาณ 
2562 และแจ้งเวียนให้หน่วยปฏิบัติทราบ ในไตร
มาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2563
2. แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. 
ของแต่ละเดือน ผ่านทางระบบสารบรรณ และ line
 group สทอภ.
3. จัดท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนตามวาระพร้อมกับ
 Check list เร่ืองท่ีต้องเสนอในแต่ละเดือน ให้
หน่วยปฏิบัติยืนยันการเสนอวาระต่อท่ีประชุม 
กลับมายัง ฝลค. ทางระบบสารบรรณ

  1. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาแต่
ละหน่วยปฏิบัติให้สามารถถ่ายทอดและตรวจสอบ
เร่ืองก่อนน าเสนอวาระตามสายการบังคับบัญชา
  2. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบจัดท า
วาระให้สามารถเตรียมการเสนอวาระได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามข้ันตอน และจัดท าเน้ือหา
วาระได้ถูกต้องตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้

✓
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รายงานผลการด าเนินการ ไตรมาส 1
Preven
tive 

(ป้องกัน)

Correc
tive (ท าให้

ถูกต้อง)

Direc
tive (ม่ีค าส่ัง)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (19) (20)

ภารกิจตามผลการด าเนินการหรือ ภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน วัตถุประสงค์

ประเด็นควบคุม
ระดับความเส่ียง ต้น

ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

รายการความเส่ียง

หมายเหตุประเภท
ความ
เส่ียง

ระดับความเส่ียง 
ปัจจุบันการควบคุมภายในท่ีมีอยู่

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(18)

Update 18/1/64

6. ภารกิจ การวิจัยข้ันแนวหน้า
ด้านระบบโลกและอวกาศ 
(Frontier Research on Earth 
Space System: ESS) ของ ทีม
นักวิจัย สวภ.

ไม่สามารถด าเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีได้รับ
มอบหมายได้ เน่ืองจาก การไม่ได้รับ
งบประมาณ ววน. เพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ตามความเช่ียวชาญของ สทอภ.  
ปีงบประมาณ 2564

8. การจัดการ Space Inspirium 1) การดูแลอุปกรณ์ เคร่ืองเล่น นิทรรศการ
ภายใน Space Inspirium ท่ีช ารุดเสียหาย 
จากการใช้งาน

เพ่ือให้ Space Inspirium สามารถรองรับการ
ให้บริการผู้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้
งาน
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1. จัดท ารายการตรวจเช็คอุปกรณ์ เคร่ืองเล่น 
ครุภัณฑ์ นิทรรศการ 
2. ส่งเอกสารแจ้งซ่อม ไปยังผู้รับผิดชอบ/บริษัท
ผู้รับจ้าง
3. เจ้าหน้าท่ีตรวจเช็คอุปกรณ์ประจ าวัน

1. รายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ เคร่ืองเล่น ครุภัณฑ์
 นิทรรศการ ภายใน SI ประจ าสัปดาห์ (ท าต่อเน่ือง)
2. จัดท ารายงาน คร่ืองเล่น ครุภัณฑ์ นิทรรศการ ภายใน
 SI เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (รายเดือน) (ท าต่อเน่ือง)
3. ในกรณีท่ีมีอุปกรณ์ช ารุด จะด าเนินการจัดท าแผน
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา และ จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ิมเติม เช่น
 Science Show  เพ่ือทดแทนการให้บริการเคร่ืองเล่น 
นิทรรศการบางจุดท่ีช ารุด

2x2 1. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ เคร่ืองเล่น
 ครุภัณฑ์ นิทรรศการ ภายใน SI ประจ าสัปดาห์ (ท าต่อเน่ือง)
2.  ด าเนินการ จัดท ารายงาน เคร่ืองเล่น ครุภัณฑ์ นิทรรศการ
 ภายใน SI เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (รายเดือน) (ท าต่อเน่ือง)
3. แจ้งซ่อมแซมอุปกรณ์ช ารุดเสียหายในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และ
ด าเนินการจัดกิจกรรม Science Show ประจ าสัปดาห์

2x2

P

ก.ย. 64
สอร.3C

ศิริพักตร์ /ศิ
ริวัฒน์ SI

เพ่ือด าเนินโครงการวิจัย ให้น าไปสู่การพัฒนาขีด
ความสามารถท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงของ
โลกอย่างรวดเร็วในด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และความม่ันคง และก าหนดแนวทาง
ทางป้องกันของปัญหาด้วยองค์ความรู้ของโลก
และอวกาศ ยังจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้า 
ท้ังจากความรู้ทางด้านระบบโลก และการเสนอ
งานวิจัยข้ันแนวหน้าท้าทายเพ่ือออกไปสู่อวกาศ

ก.ย. 64
ฝบว./
สวภ.
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จัดระดมความเห็นนักวิจัย สวภ. เพ่ือเร่งจัดท า 
National Roadmap on Earth Space System: 
ESS ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563 และ
น าเสนอต่อ สอวช. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสรร
ทุนต่อไป

รายการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนใหม่ ในปีงบประมาณ 2564

1. สวภ. ได้ด าเนินการติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
ข้ันแนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศ กับ จากกการหารือทาง
วาจา กับ คุณปรีชา เกียรติกิระขจร นักวิเคราะห์นโยบาย ฝ่าย
คาดการณ์อนาคต กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม สอวช. พบว่า อยู่ระหว่างการแจ้งเวียน 
และร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดภายใน สอวช. 
2. ตามท่ี สอวช. รายงานว่า อยู่ระหว่างการแจ้งเวียน และ
ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียด น้ัน ยังไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. สวภ. อยู่ระหว่างการจัดท า National Roadmap on Earth
 Space System: ESS คาดว่า จะแล้วเสร็จ และน าเสนอ 
ป.อสวภ. ภายใน ก.พ. 64 เม่ือ ป.อสวภ. เห็นชอบ จึงจะ
น าเสนอ ผสทอภ. เพ่ือพิจารณา และจัดส่งให้แก่ สอวช. ต่อไป

3x3

4x51. ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลดาวเทียมไทยโชต ให้สามารถ
เช่ือมต่อกับระบบผลิตข้อมูลและสามารถใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ 
2. ผลิตข้อมูลพร้อมใช้จากข้อมูลต้นฉบับ (Level 0) ท่ียัง
คงเหลือเช่น ข้อมูลจากดาวเทียม CosmoSkyMed และ
ดาวเทียม RadarSat-2
3. ถ่ายโอนข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบพร้อมใช้ จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือรวบรวมไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลางของ 
สทอภ. 
4. จัดท าแผนถ่ายโอนข้อมูลดาวเทียม (Migration plan)
 ตามวงรอบและอายุของส่ิงท่ีจัดเก็บ

3x3 /
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1. สวภ. ติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยข้ันแนว
หน้าด้านระบบโลกและอวกาศ กับ สอวช. (ติดตามผล
โดย การหารือทางวาจา / สอบถามส่งผ่านอีเมล / จัด
ประชุม/หารือ)
2. เม่ือได้รับข้อคิดเห็นแล้ว สวภ. ด าเนินการแก้ไขตาม
ความเห็นของ สอวช. เพ่ือให้ สอวช. ยอมรับข้อเสนอ 
และด าเนินการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
3. สวภ. จัดท า National Roadmap on Earth Space
 System: ESS คู่ขนานกันไป ระหว่างรอแก้ไข และ
เสนอต่อ สอวช. เพ่ือเป็นแนวทางพิจารณาในจัดสรรทุน
ของกลุ่ม ESS ต่อไป

4x51. อยู่ระหว่างจัดจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูล คาดว่าจะลงนาม
ในสัญญา และเร่ิมด าเนินการได้ในเดือน ม.ค. 64
2. ผลิตข้อมูลพร้อมใช้จากข้อมูลต้นฉบับ (Level 0) ได้แล้ว
บางส่วน และตรวจพบข้อมูลบางส่วนไม่สามารถผลิตได้ และ
อยู่ระหว่างขอค าแนะน าจาก บริษัท ตัวแทนเจ้าของดาวเทียม 
- ดาวเทียม RadarSat-2  ในปัจจุบันสามารถผลิตข้อมูลเก่าไป
แล้ว 960 ภาพ จากจ านวนประมาณ 1,300 ภาพ 
 - ดาวเทียม Cosmo SkyMed บริษัทตัวแทนเจ้าของ 
ดาวเทียมยังไม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่า มายังระบบใหม่
เพ่ือ Reprocess โดยได้มีการติดตามกับบริษัทอย่างต่อเน่ือง  
3. ด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลท่ีอยู่รูปแบบพร้อมใช้เรียบร้อยแล้ว
 โดยก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการท างาน เม่ือมีการรับ
สัญญาณและผลิตข้อมูล รวมถึงการดาวน์โหลดข้อมูลจาก
แหล่งอ่ืน ทุกดวงท่ี สทอภ. ให้บริการ
4. จัดท าแผนการถ่ายโอนข้อมูล เพ่ือตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลให้พร้อมใช้อยู่เสมอ เรียบร้อยแล้ว

1. เพ่ือปรับปรุง และขยายขนาดความจุระบบ
คลังข้อมูลต้นฉบับของดาวเทียมไทยโชตท่ียังไม่
สามารถเช่ือมต่อได้ เน่ืองจากขาดการบ ารุงรักษา
มานานหลายปี รวมถึงเพ่ือรองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลดาวเทียมจากระบบ THEOS-2 ท่ีจะเพ่ิมข้ึน
ในอนาคต
2. เพ่ือผลิตข้อมูลดาวเทียมดวงต่าง ๆ ท่ี สทอภ. 
เคยรับสัญญาณแต่ไม่ได้ถูกจัดเก็บเข้าคลังข้อมูล
ต้นฉบับ เช่น Cosmo SkyMed และ RadarSat-2
 ให้พร้อมใช้งาน
3. เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลพร้อมใช้ ให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมท่ีจะให้บริการแก่ผู้ใช้ต่อไป

ระบบจัดการคลังข้อมูลดาวเทียมท่ี สทอภ. 
ให้บริการถูกจัดเก็บมาเป็นระยะเวลานาน
หลายปีต้ังแต่เร่ิมรับสัญญาณจนถึงปัจจุบัน ท า
ให้ปริมาณข้อมูลน้ันมีจ านวนมาก ท้ังข้อมูลท่ี
เป็นรูปแบบต้นฉบับท่ีอยู่ในสภาพทรุดโทรม 
ระบบคลังข้อมูลท่ีขาดการบ ารุงรักษามา
ต่อเน่ืองหลายปี และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
พร้อมใช้ นอกจากน้ันแล้วยังข้อมูลเก่าท่ีพบว่า
อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ต้องท าการผลิต
ข้อมูลใหม่ เพ่ือลดความเส่ียงเพ่ือไม่ให้ข้อมูล
สูญหายไปในอนาคต

7. การจัดการคลังข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม

ส ารองข้อมูลในส่ือแบบเทป และ External 
Harddisk (Long-term Archive) 

น ากิจกรรม
ย่อยท่ีไม่แล้ว
เสร็จในปี 63

 มา
ด าเนินการต่อ

ก.ย. 64 /      
(วรธันย์) 

หน. กขด./ กภด.

✓
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รายงานผลการด าเนินการ ไตรมาส 1
Preven
tive 

(ป้องกัน)

Correc
tive (ท าให้

ถูกต้อง)

Direc
tive (ม่ีค าส่ัง)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (19) (20)

ภารกิจตามผลการด าเนินการหรือ ภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน วัตถุประสงค์

ประเด็นควบคุม
ระดับความเส่ียง ต้น

ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

รายการความเส่ียง

หมายเหตุประเภท
ความ
เส่ียง

ระดับความเส่ียง 
ปัจจุบันการควบคุมภายในท่ีมีอยู่

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(18)

Update 18/1/64

จ านวนผู้เข้าชม Space Inspirium ลดลง ด้วย
เหตุ 
ผลกระทบ หรือเกิดสถานการณ์พิเศษต่างๆ

เพ่ือจัดท ามาตรการป้องกันและแผนการรองรับ
การเข้าชม SI ให้เป็นมาตรฐาน พร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบในอนาคต

Op
er

at
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 R
isk

1. มีมาตรการป้องกัน และจ ากัดจ านวนผู้เข้าชมใน
แต่ละรอบ ตามขนาดพ้ืนท่ี และตรวจวัดอุณหภูมิ ณ
 จุดลงทะเบียนอย่างเข้มงวด และติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาด ภายในประเทศ และ
การเดินทางของประชาชนท่ีเข้าข่ายภาวะเส่ียง
2. ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ เหตุพิเศษต่างๆ 
จากส่ือ ทุกช่องทางอย่างต่อเน่ือง

1. ด าเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 
อย่างต่อเน่ืองและเข้มงวด จนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ จะคล่ีคลาย
2. ศึกษารูปแบบการจัดท าแผนรองรับการให้บริการ ใน
รูปแบบพิเศษ และจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลในส่ือ
ทุกช่องทาง

3x2 1. ด าเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่าง
ต่อเน่ืองและเข้มงวด เฝ้าระวัง และหากพบผู้มีอาการเส่ียงใน
พ้ืนท่ีด าเนินการแจ้งส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือความปลอดภัยของผู้
เข้าชม พร้อมติดตามข่าว การรายงานจากหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการ จนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะคล่ีคลาย
2. อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบ โดยได้มีการประชุมหารือ 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการภายใน เพ่ือด าเนินการเตรียมแผนรองรับ
การให้บริการ ในรูปแบบพิเศษ และจัดท าแผนประชาสัมพันธ์
ข้อมูลในส่ือทุกช่องทาง

3x2

P P

ก.ย. 64
สอร.3C

ศิริพักตร์ /ศิริ
กาญจน์ SI

9 จัดท ากระบวนการน าส่งเงิน
รายได้ จากค่าธรรมเนียมเข้าชม SI

เจ้าหน้าท่ีอาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีก าหนด

เพ่ือป้องกัน และลดการผิดพลาดการจัดส่งรายได้ฯ
 SI ตามระเบียบข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน 
การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2557 
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และลดผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนกรณีท่ีมีผู้ปฏิบัติงานแทน ให้สามารถ
ปฏิบัติตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
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เจ้าหน้าท่ี SI น าส่งรายได้ประจ าวัน โดยไม่มีระบบ
การน าส่งท่ีชัดเจน

จัดท า SOP เพ่ือใช้ในการจัดเก็บและน าส่งรายได้ 
ค่าธรรมเนียม เข้าชม SI โดยด าเนินการ ดังน้ี
- ศึกษาระเบียบข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การ
บัญชี และงบประมาณ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2557 และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการจัดท าแผน 
ข้ันตอน ให้ถูกต้อง
- จัดท าแผนข้ันตอน กระบวนการ คู่มือ SOP (Standard
 Operating Procedure) ให้บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
- น าไปปฏิบัติงานได้จริง 

2x3 อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล SOP เพ่ิมเติม ร่วมกับส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้มีความชัดเจนมากข้ึน ท้ังน้ีข้ันตอน กระบวนการการ
จัดเก็บและน าส่งรายได้ และด าเนินการทดลองท าตามแผน
ข้ันตอนแล้วต้ังแต่ เดือน พฤศจิกายน 2563 โดยกระบวนการ
จัดท า SOP จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสท่ี 2

2x3

P P

ก.ย. 64
สอร.3C

ศิริพักตร์ /ศิริ
ภาวรรณ SI

10. การย้ายระบบ CGS จาก
อาคารปฏิบัติการดาวเทียม (เดิม) 
ไปยังอาคารพัฒนาและควบคุม
ระบบดาวเทียม(Centrarium)

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจช ารุดระหว่างการย้าย
ระบบ ส่งผลให้ระบบ CGS ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานการควบคุมดาวเทียม  การ
วิเคราะห์วงโคจรดาวเทียม และการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างจานสายอากาศ WATER
 กับดาวเทียมไทยโชตได้

เพ่ือให้ระบบ CGS สามารถปฏิบัติงานกับ
ดาวเทียมไทยโชตได้อย่างต่อเน่ือง
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ส ารองโปรแกรมและฐานข้อมูลอย่างต่อเน่ือง จัดท า SOP วิธีการย้าย Hardware ระบบ CGS 
ประกอบด้วย
1. ตรวจสอบโครงสร้างพ้ืนฐานอาคารพัฒนาและควบคุม
ระบบดาวเทียม (Centrarium)
2. วางแผนการย้ายและทดสอบระบบซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนา
โดย สทอภ. (WATER,  VOSSCA และ EMERALD)
3. วางแผนการย้ายและทดสอบระบบซอฟต์แวร์เดิมท่ี
พัฒนาโดยต่างประเทศ (Open centre และ Quartz)

2X5 อยู่ระหว่างจัดท า SOP วิธีการย้าย Hardware ระบบ CGS 
โดยท้ังน้ีจัดท า SOP ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี
1. ตรวจสอบโครงสร้างพ้ืนฐานอาคารพัฒนาและควบคุมระบบ
ดาวเทียม (Centrarium) แล้วเสร็จ ได้แก่
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบ Network
- ออกแบบพ้ืนท่ีติดต้ังระบบ
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ วางแผนการย้ายและทดสอบระบบ
ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาโดย สทอภ. (WATER,  VOSSCA และ 
EMERALD)
3. อยู่ระหว่างด าเนินการ วางแผนการย้ายและทดสอบระบบ
ซอฟต์แวร์เดิมท่ีพัฒนาโดยต่างประเทศ (Open centre และ 
Quartz)

2X5 P

ก.พ. 64 / 
กภด. (กปด.) 

(เสกสรร)

ธ ารงรักษา
จนส้ินสุด

ปีงบประมาณ

ก.ย. 64 / 
กภด. (กวป.)
(นวัตกรณ์)

2X41. มีการตรวจสอบเชิงป้องกันและบ ารุงรักษาและจดบันทึกผล
ประจ าสัปดาห์
2. จัดส่งรายงานเชิงวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิศวกรรมระบบ
ประจ าเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563 และน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ (ของเดือน ธันวาคม อยู่ระหว่างเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา)

3X41. ตรวจสอบเชิงป้องกันและบ ารุงรักษา (Preventive 
Maintenace) และบันทึกผลประจ าสัปดาห์ โดยวิศวกร 
กวป.
2. จัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิศวกรรม
ระบบ เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นรายเดือน

1. จ้างเหมาบ ารุงรักษาจานสายอากาศ X-Band 
ย่ีห้อ Viasat และ L3 (ไม่รวมอะไหล่)
2. บ ารุงรักษาประจ าปีส าหรับจานสายอากาศ 
S-Band และ จานสายอากาศ L-Band โดยทีม
วิศวกร กวป./กภด.
3. จัดจ้างซ่อมอะไหล่ท่ีเสีย/ช ารุด ส าหรับใช้เป็น
อะไหล่ส ารอง 
4. น าอะไหล่จากระบบจานสายอากาศท่ีไม่ได้ใช้งาน
 มาดัดแปลงใช้งานทดแทนท่ีช ารุด
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เพ่ือให้ระบบจานสายอากาศ X-Band, S-Band, 
L-Band สามารถใช้ในการปฏิบัติการดาวเทียม
ภาคพ้ืนดิน (รับสัญญาณภาพถ่าย และรับส่ง
สัญญาณควบคุมดาวเทียม) ได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ

1. จานสายอากาศ X-Band (L3) มีอายุการใช้
งานประมาณ 14 ปี และจานสายอากาศอ่ืน
อายุใช้งานประมาณ 7 ปี ท าให้อุปกรณ์
บางส่วนหมดอายุการใช้งานตามการออกแบบ 
(Design Life Time) เส่ือมสภาพและส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
2. กรณีท่ีไม่มีอะไหล่ส ารองเพ่ือเปล่ียนทดแทน
 กรณีอุปกรณ์ระบบจานสายอากาศ X-Band, 
S-Band and L-Band ช ารุดหรือเสียหาย จะ
ส่งผลกระทบต่อการรับสัญญาณภาพถ่าย
ดาวเทียม และหรือการควบคุมดาวเทียมไทย
โชต 
3. อะไหล่บางรายการยกเลิกการผลิต ส่งผลให้
ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ทดแทนได้ 
4. อะไหล่บางส่วนต้องส่ังผลิตเป็นรายช้ินต้อง
ใช้เวลาในการผลิตนาน

11. การบ ารุงรักษาระบบจาน
สายอากาศย่านความถ่ี X-Band, 
S-Band และ L-Band

P
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รายงานผลการด าเนินการ ไตรมาส 1
Preven
tive 

(ป้องกัน)

Correc
tive (ท าให้

ถูกต้อง)

Direc
tive (ม่ีค าส่ัง)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (19) (20)

ภารกิจตามผลการด าเนินการหรือ ภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน วัตถุประสงค์

ประเด็นควบคุม
ระดับความเส่ียง ต้น

ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

รายการความเส่ียง

หมายเหตุประเภท
ความ
เส่ียง

ระดับความเส่ียง 
ปัจจุบันการควบคุมภายในท่ีมีอยู่

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(18)

Update 18/1/64

12. การศึกษาปรับวงโคจร
ดาวเทียมไทยโชตเข้าสู่ช้ัน
บรรยากาศโลก (De-orbit)

อุปกรณ์ของดาวเทียมไทยโชตเกิดความ
เสียหายหรือปริมาณเช้ือเพลิงของดาวเทียมไม่
เพียงพอต่อการ De-orbit ส่งผลให้ไม่สามารถ
ควบคุมดาวเทียมไทยโชตได้ภายหลังส้ินสุด
อายุการใช้งานของดาวเทียม

เพ่ือให้สามารถควบคุมดาวเทียมไทยโชตได้
ภายหลังส้ินสุดอายุการใช้งานของดาวเทียม
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1. การบ ารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ของ
ดาวเทียมไทยโชต
2. การบริหารจัดการการใช้งานเช้ือเพลิงดาวเทียม

จัดท าคู่มือ การปรับวงโคจรดาวเทียมไทยโชตเข้าสู่ช้ัน
บรรยากาศโลก (De-orbit)  ประกอบด้วย
1. ปรับปรุงคู่มือแผนการใช้เช้ือเพลิงของดาวเทียม
2. ศึกษาข้อมูล ระเบียบ และข้อบังคับในการบริหาร
จัดการดาวเทียมไทยโชตภายหลังส้ินสุดอายุการใช้งาน
3. ศึกษาและจัดท าแผนการปรับวงโคจรดาวเทียมไทย
โชตเข้าสู่ช้ันบรรยากาศโลก (De-orbit)

1X5 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าคู่มือ  การปรับวงโคจรดาวเทียม
ไทยโชตเข้าสู่ช้ันบรรยากาศโลก (De-orbit) โดย
1. ปรับปรุงคู่มือแผนการใช้เช้ือเพลิงของดาวเทียม แล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย
- ทดสอบการปรับวงโคจรดาวเทียมไทยโชตในปี พ.ศ. 2564 - 
2567 
- คาดการณ์ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการปรับวงโคจรและ
เช้ือเพลิงคงเหลือของดาวเทียมไทยโชตในปี พ.ศ. 2567
2. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล ระเบียบ และข้อบังคับในการ
บริหารจัดการดาวเทียมไทยโชตภายหลังส้ินสุดอายุการใช้งาน
3. อยู่ระหว่างศึกษาและจัดท าแผนการปรับวงโคจรดาวเทียม
ไทยโชตเข้าสู่ช้ันบรรยากาศโลก (De-orbit)

1X5 P มี.ค. 64 / 
กภด. (กปด.) 

(กีรติ)

14. การบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านระบบไฟฟ้าท่ีมีอายุ
การใช้งาน 10 ปีข้ึนไป (UPS, 
Generator, Air Precission, 
MDB)

1. ระบบอุปกรณ์มีอายุการใช้งานนาน 
เส่ือมสภาพและประสิทธิภาพตามอายุการใช้
งาน เม่ือเกิดการช ารุดจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบปฏิบัติการดาวเทียมภาคพ้ืนดิน ไม่
สามารถปฏิบัติการได้อย่างต่อเน่ือง
2. การส่ังซ้ืออะไหล่ใช้เวลาด าเนินการนาน 
หรือไม่มีอะไหล่ส ารองในการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมเน่ืองจากอาจจะมีการยกเลิกการผลิต
3. กรณีเกิดปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขใน
เบ้ืองต้นได้ หรือไม่มีอะไหล่ส ารอง จะส่งผลให้
การปฏิบัติการดาวเทียมภาคพ้ืนดินต้อง
หยุดชะงัก

1. เพ่ือจัดท ากระบวนงาน (SOP) และด าเนินการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) และการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข
ปรับปรุง (Corrective Maintenance) ด้วย
บุคลากร สทอภ. (กวป./กภด.) เอง
2. เพ่ือธ ารงความต่อเน่ืองการท างานของ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบไฟฟ้า ให้สนับสนุน
ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพ้ืนดินอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ือง Op
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1. จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบฯ (Preventive and 
Corrective Maintenance) ประจ าปี 2563 กับ
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทน
2. ตรวจสอบบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) โดยวิศวกร กวป.

1. จัดท ากระบวนงาน (SOP) และด าเนินการบ ารุงรักษา
เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการ
บ ารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective 
Maintenance) 
2. ตรวจสอบบ ารุงรักษาและจดบันทึกผลประจ าสัปดาห์ 
ตามแผนปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้ใน SOP โดย วิศวกร 
กวป. 
3. จัดท ารายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารรายเดือน

4x5 1. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ากระบวนงาน ให้เป็นไปตาม
รูปแบบมาตรฐาน (SOP) 
2. ยังไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้อก าหนดใน SOP  แต่มี
การด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษา จดบันทึกผลประจ า
สัปดาห์ และจัดส่งรายงานประจ าเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน 
และธันวาคม 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ
3. อยู่ระหว่างจัดท ารายงานโดยรวบรวมข้อมูลและประเมินผล
กระทบต่อองค์กร หากเกิดความเสียหาย รวมถึงประเมินราคา 
หากการคาดการณ์เกินการควบคุม จะน าเร่ืองเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ต่อไป

4x5 P ก.ย. 64 /กภด.
นวัตกรณ์

ก.ย. 64 /กภด.
นวัตกรณ์

PP1. เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและ
ควบคุมอะไหล่ท่ีช ารุด
2. เพ่ือป้องกันสูญหายของอะไหล่ส ารองและ
อะไหล่ท่ีช ารุด

1. ทะเบียนควบคุมอะไหล่ไม่ชัดเจน ค้นหายาก 
2. อะไหล่ท่ีช ารุดเป็นส่วนหน่ึงของครุภัณฑ์ 
เม่ือช ารุดและและด าเนินการเปล่ียนอะไหล่
ส ารองแล้วเสร็จและน าออกมาจัดเก็บอาจ หาก
ไม่ควบคุมอาจท าให้สูญหายได้

13. การบริหารจัดการและ
ควบคุมคลังอะไหล่ส ารองและท่ี
ช ารุด

2x31. จัดท าทะเบียนอะไหล่ทุกช้ินท่ีมีการส่ังซ้ือ โดยมีการ
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์เทียบกันกับรายการครุภัณฑ์ของ
ทางพัสดุ เพ่ือให้มีความถูกต้องก่อนจัดท าทะเบียนคุม โดยเก็บ
ไว้ในไฟล์ excel แล้วเสร็จ
2. อยู่ระหว่างจัดท าแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและ
ควบคุมอะไหล่ เพ่ือน ามาบริหารจัดการ 
3. อยู่ระหว่างตรวจเช็คสภาพอะไหล่และครุภัณฑ์ เพ่ือน ามา
บริหารจัดการ  
   อยู่ระหว่างประสานพัสดุร่วมตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงรายการ
ครุภัณฑ์ให้ตรงกัน และอยู่ระหว่างทดลองน าโปรแกรมส าหรับ
บริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงและอะไหล่ (เวอร์ช่ันทดลองฟรี) 
มาใช้ในการควบคุมทะเบียนอะไหล่ เพ่ือให้เกิดสะดวกรวดเร็ว
และง่ายต่อการตรวจสอบ แต่ท้ังน้ีก็ยังมีข้อจ ากัดสิทธ์ิในการใช้
งานอยู่ (เวอร์ช่ันเต็มมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปี)

2x31. ตรวจสอบและจัดท าทะเบียนอะไหล่ทุกช้ินท่ีมีการ
ส่ังซ้ือ
2. จัดท าแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและควบคุม
อะไหล่
3. ตรวจเช็คสภาพอะไหล่และครุภัณฑ์ เพ่ือน ามาบริหาร
จัดการ

จัดเก็บอะไหล่ส ารองและอะไหล่ท่ีช ารุดใส่ตู้หรือห้อง
เก็บของแล้วล็อคกุญแจ
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รายงานผลการด าเนินการ ไตรมาส 1
Preven
tive 

(ป้องกัน)

Correc
tive (ท าให้

ถูกต้อง)

Direc
tive (ม่ีค าส่ัง)

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (19) (20)

ภารกิจตามผลการด าเนินการหรือ ภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน วัตถุประสงค์

ประเด็นควบคุม
ระดับความเส่ียง ต้น

ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

รายการความเส่ียง

หมายเหตุประเภท
ความ
เส่ียง

ระดับความเส่ียง 
ปัจจุบันการควบคุมภายในท่ีมีอยู่

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(18)

Update 18/1/64

1.ติดตามการด าเนินงานของบริษัท Airbus แบบราย2 
สัปดาห์/รายเดือน

1.  มีประชุมติดตามการด าเนินงานของบริษัท Airbus เป็นราย
สัปดาห์ โดย ในไตรมาสท่ี 1 มีการติดตามดังน้ี
1.1 ติดตามการส่งมอบงานใน milestone ท่ี 8-9
1.2 ประชุมติดตามและปรับแก้ไขสัญญาส าหรับ  milestone 
ท่ี 8-18

2. ประสาน/หารือ แนวทาง และด าเนินการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหา กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2. ได้ด าเนินการหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา การส่งมอบงาน
ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน ดังน้ี
     2.1 ขออนุมัติแก้ไขสัญญาโครงการระบบดาวเทียมส ารวจ
เพ่ือการพัฒนา (THEOS-2)  
     2.2 คณะกรรมการ สทอภ. อนุมัติแก้ไขสัญญาโครงการฯ 
แล้ว ในคราวประชุมคร้ังท่ี 15/2563  เม่ือวันศุกร์ท่ี 25 
ธันวาคม 2563 มติท่ี 63/138 : ให้ปรับงวดงานและงวดเงินใน
งวดงานท่ี 8-9 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่มีการปรับ
กรอบระยะเวลาและวงเงินตามสัญญา
     2.3 ผสทอภ.  ได้ลงนามสัญญาท่ีแก้ไขแล้ว เม่ือวันท่ี 25 
ธันวาคม 2563

17. การจัดสรรงบประมาณใน
ระบบ Project Based 
Management

มีกรณีไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในระบบ
เน่ืองจากงบประมาณในระบบไม่เพียงพอ หรือ
 ผิดแหล่งเงิน ท าให้ไม่สามารถท ารายการ และ
รายงานผลได้ตรงกับท่ีขออนุมัติไว้

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ PBM ของส านัก/
ฝ่าย กรอกข้อมูลในระบบ PBM ได้อย่างถูกต้อง
ตามจ านวนเงินและแหล่งเงินท่ีได้รับการอนุมัติ
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี สยศ. สามารถตรวจสอบและ
อนุมัติได้ตามวงเงินงบประมาณท่ีเหลืออยู่
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มีคู่มือในการขออนุมัติโอน / เปล่ียนแปลง
งบประมาณในระบบ PBM

1. ท า Ckecklist ประกอบการตรวจสอบก่อนการอนุมัติ
ข้อมูลในระบบ PBM
2. ปรับปรุงการแสดงผลในระบบให้แสดงข้อมูล
งบประมาณคงเหลือ รวมถึงมีการแจ้งในระบบกรณีท่ี
งบประมาณไม่เพียงพอในการโอน/เปล่ียนแปลง
3. ท าความเข้าใจกับส านัก/ฝ่าย ในการพิจารณาขอโอน/
เปล่ียนแปลง

3x2 1. มี Ckecklist ในการตรวจสอบก่อนการอนุมัติข้อมูลในระบบ
 PBM 
2. แจ้ง บจก. บลูวิน เพ่ือปรับปรุงการแสดงผลในระบบให้
แสดงข้อมูลงบประมาณคงเหลือ รวมถึงการแจ้งในระบบกรณีท่ี
งบประมาณไม่เพียงพอในการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณแล้ว
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามการด าเนินการแก้ไข
3. ส่ือสารกับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ ใน
การพิจารณาข้ันตอนการขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ

2x2 P P  มี.ค. 64 / 
แพรวพร

18. การจัดตารางจองรถตู้ สยศ. 
ใน google calendar

ความสับสนในการจัดสรรรถ ส าหรับภารกิจ
เร่งด่วนท่ีมีการจองรถนอกเวลา ไม่สามารถ 
update ตารางการใช้รถ ท่ีได้เขียนจองไว้ใน
กระดาษและติดไว้ท่ีบอร์ด สยศ.

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี (ท้ังเจ้าหน้าท่ี งบท. และ
เจ้าหน้าท่ี สยศ.) สามารถเข้าถึงข้อมูลการจองรถ
ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ท าให้การจัดการเร่ือง
รถตู้เป็นไปได้อย่างถูกต้อง

Op
er

at
ion

 R
isk

มีตารางการจัดรถตู้ในแต่ละวันเป็นแผ่นกระดาษ 
ติดอยู่บริเวณพ้ืนท่ีท างานของ งบท.

1. จัดท าตารางการจองรถใน google calendar โดย
ทดลองให้เจ้าหน้าท่ี งบท. สยศ. ใช้งาน
2.  จัดท าข้ันตอนการจองรถตู้ใน google carlendar 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี สยศ. ใช้งาน
3. ให้เจ้าหน้าท่ี สยศ. ใช้ google calendar ในการจอง
รถตู้

3x3 1. จัดท าตารางการจองรถใน google calendar และเจ้าหน้าท่ี
 งบท. ได้ทดลองใช้เรียบร้อยแล้ว 
2. อยู่ระหว่างจัดท าข้ันตอนการจองรถตู้ใน google calendar 
เพ่ือเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าท่ี สยศ. ใช้งาน 
3. ได้มีการทดลองให้เจ้าหน้าท่ี สยศ. บางส่วนใช้ google 
calendar ในการจองรถตู้
โดย กิจกรรมท่ี 2 และ 3 ด าเนินการพร้อมกัน

2x3 P P  มี.ค. 64 / 
อุปนันทน์

1. หน่วยรับตรวจลงนามรับทราบประเด็น ปัญหา และ
ผลการตรวสอบ ณ วันประชุมปิดตรวจ
2. ติดตามผลการด าเนินงานตาม มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สทอภ. เป็นระยะจนกว่า
ประเด็นปัญหาจะได้รับการแก้ไข
3. รายงานผลการติดตามต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ตามรอบระยะเวลาท่ีมีการประชุม

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไป
ตามแผนงานการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไว้ 
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. ผู้ตรวจสอบสร้างความตระหนักรับรู้ถึงสาเหตุ 
ผลกระทบ ของการตรวจสอบ ให้แก่หน่วยรับตรวจ
ทราบ
2. บริการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
3. ประชุมหารือ/ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจเพ่ือหาข้อสรุปปัญหา 
ประเด็นท่ีตรวจพบ และจัดท าข้อเสนอแนะ
4. สรุปผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบ
ไปยังผู้บริหารระดับสูง/ผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับ
ตรวจได้รับทราบ เพ่ือน าไปสู่การปฎิบัติ
5. รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ

16. การปฏิบัติงานการตรวจสอบ
 ของ ส านักตรวจสอบภายใน

การช้ีแจงความเห็นของหน่วยรับตรวจ ตาม
แบบสรุปผลการตรวจสอบ ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงท่ีหารือร่วมกันไว้

/2x3

การส่งมอบงานของบริษัท Airbus อาจไม่
เป็นไปตามสัญญา

/4x34x315. การจัดหาระบบดาวเทียม
ส ารวจพร้อมระบบภาคพ้ืนดินและ
       ระบบแอพพลิเคช่ันภูมิ
สารสนเทศส าหรับโครงการระบบ
ดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา
(THEOS-2)

ธอ.2
กย. 64
ฐปนรรฆ์

1.เร่งรัดหาข้อสรุปในประเด็นท่ียังเป็นปัญหา
2.เร่งรัดการด าเนินงานตามสัญญา/กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
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เพ่ือให้การส่งมอบงานเป็นไปตามแผนงานและ
ถูกต้องตามสัญญา ไม่ล่าช้า

 1. หน่วยรับตรวจลงนามรับทราบผลการสอบตรวจครุภัณฑ์ 
ส าหรับโครงการ พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace เรียบร้อยแล้ว
2.อยู่ระหว่างติดตามประเด็นผลการตรวจสอบ จากหน่วยรับ
ตรวจ
3. จะมีการรายงานผลการติดตามต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2564 วันท่ี 11 ม.ค. 2564

2x3 ก.ย. 2564 / 
สตส./

อัญชลี   
นักตรวจสอบ

ภายใน
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