ผานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผานคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

(ความเสี่ยงหลงเหลือ
จาก 2561)
ST1- หลักเกณฑ
นโยบายดานกิจการ
อวกาศที่จะกําหนด
ขึ้นในอนาคต เชน
หลักเกณฑ Landing
Right อาจจะสงผล
กระทบในการ
ปฏิบัติงานตามพันธ
กิจของ สทอภ.

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

ผลกระทบ

- ปจจุบันมีแนวโนมการใช
ประโยชนกิจการอวกาศจากทั้ง
ตางประเทศและในประเทศสูงขึ้น
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ใน
ปจจุบัน จะเริ่มกําหนดนโยบาย
และกฎเกณฑเพื่อกํากับดูแล
กิจการอวกาศ ซึ่ง สทอภ. ตอง
คอยติดตามเพื่อประเมิน
สถานการณ
- กระทรวงดิจิทัลฯ อยูระหวาง
เสนอ ครม. พิจารณาราง
หลักการการอนุญาตให
ดาวเทียมตางชาติใหบริการใน
ประเทศ และการพิจารณา
กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตให
ดาวเทียมตางชาติใหบริการให
ประเทศ (Landing Right) โดย
เนื้อหารางหลักการดังกลาว มีผล
ตอการปฏิบัติงานเพื่อการ
ใหบริการขอมูลดาวเทียมจาก
ตางประเทศ ของ สทอภ.
(สถานภาพ ณ ต.ค. 2561 สลค.
สงเรื่องกลับมาใหหนวยงาน
เจาของเรื่องพิจารณาอีกครั้ง)

ยุทธศาสตรที่ 3 ของ
สทอภ. มีเปาหมายใน
การสรางคุณคาและ
มูลคาจากระบบภูมิ
สารสนเทศแบบองครวม

หากรางหลักการ Landing right มี
ผลบังคับใช จะสงผลกระทบตอ
พันธกิจดานการบริการภูมิ
สารสนเทศในดานตางๆ เชน ภัย
พิบัติ การจัดการน้ํา และการเกษตร
โดยไปจํากัดสิทธิ์การดําเนิน
กิจกรรมกับดาวเทียมตางประเทศที่
มีการ broadcast ของ สทอภ. ที่มี
ในปจจุบัน เชน การตั้งระบบรับ
สัญญาญดาวเทียม Radarsat ,
CosmoSkymed
และจะสงผลกับกิจกรรมการสราง
คุณคาในอนาคต เชน การรับ
สัญญาณขอมูลจากดาวเทียม
ตางประเทศโครงการ THEOS-2 ซึ่ง
รางหลักการ Landing right ให
สิทธิ์กับรัฐเจาของดาวเทียมตางชาติ
ที่จะเขาบริการในประเทศไทย ไมได
ใหกับเอกชน ซึ่งจะตองเปนการ
หารือกันระหวางรัฐกับรัฐ

Type

Strategic Risk (ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะหสาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)

- ทีมงาน สทอภ. ยังขาด
ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายกิจการ
อวกาศ (สทอภ. มีผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค)
- ยังขาดประสิทธิภาพ ในการ
สราง Engagement กับ
Stakeholder
- ไมมีกลุมทํางานภายในที่
เชื่อมประสานระหวาง
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค ดาน
นโยบาย ฝายเลขาฯ เพื่อ
วิเคราะหขอมูลและประเมิน
สถานการณ เสนอผูบริหาร
ระดับสูง

การควบคุมความเสี่ยง
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลด
ระดับความ
ปจจุบัน
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงปจจุบัน
(Existing Control)
(Risk Treatment Action Plan)
1. มีผูแทน สทอภ. ใน
กลไกการพิจารณา ไดแก
ฝายเลขา
คณะกรรมการนโยบาย
อวกาศฯ, คณะทํางาน
Non-GSO
2. สทอภ. ไดทําหนังสือ
ชี้แจงผลกระทบจากราง
หลักเกณฑ Landing Right
ตอกระทรวงดิจิทัลฯ,
กระทรวงวิทยาศาสตร
และคณะอนุกรรมการ
กิจการอวกาศ

3x5
(โอกาส x
ผลกระทบ)
ระดับ 3: มี
โอกาสที่จะ
เกิด 60 –
70%
ระดับ 5:
กระทบตอ
กลยุทธและ
แนวทาง
ดําเนินงาน
องคกร
ระดับสูงมาก

รายการ KRIs

1. จัดตั้งกลุมทํางานภายในองคกร 1. มีกลุมทํางานภายใน
เพื่อวิเคราะหขอมูลและประเมิน
(ผชช.ดานนโยบายกิจการ
สถานการณ (สยศ.) (ภายใน 6 เดือน) อวกาศ
- จัดทีมผูเชี่ยวชาญที่เขาใจ
/ผชช.ดานเทคนิค)
สถานการณ เขาไปติดตามประเมิน
สถานการณ ในคณะทํางานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ
- การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
ผูเชี่ยวชาญและฝายเลขาฯ

2. การทําความเขาใจกับ
2. จํานวนกิจกรรมการสราง
Stakeholder ทั้งระดับนโยบาย และดําเนินการengagement
และหนวยงาน ใหเขาใจขอมูล
plan /เทียบแผน
ผลกระทบใหครบทุกมิติ (ผูบริหาร
ระดับสูง/ผูเชี่ยวชาญ) (1 ป)
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ผลที่ได 2561

- จัดทําขอมูล
ผลกระทบและ
นําเสนอตอ
กระทรวงดิจิทัลฯ
, คณะอนุ
กรรมาธิการ
กิจการดาวเทียม
, ที่ประชุม
คณะกรรมการนโ
ยบายอวกาศ
แหงชาติ

เปา
2562

1. ผูเชี่ยวชาญ 2 ดาน
(นโยบายกิจการอวกาศ,
เทคนิคดานเทคโนโลยี
อวกาศ)

2. engagement plan
สําเร็จตามแผน/เทียบแผน

รอบเวลา
การติดตาม

รายไตรมาส

เจาภาพ
(Risk
Owner)

สยศ./ระ
วีวรรณ

ผานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผานคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

Key Area

ผลกระทบ

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป รัฐ
จะตองมีเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายที่มุงสูการปฏิบัติได และ
สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่ง AIP Platform จะเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะสราง
นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 1 :
ขับเคลื่อนนโยบาย
ประเทศดวยอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ

กระทบตอยุทธศาสตร สทอภ. ใน
การมุงสูการเปนองคกรผูสนับสนุน
การขับเคลื่อน หรือกําหนดนโยบาย
(Agenda Response or Agenda
Setter)

Type

Strategic Risk (ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน)

(ความเสี่ยงจากป
2561)
ST2:การขับเคลื่อน
เพื่อใหเกิดการนํา
AIP ไปใชในการ
ตัดสินใจในระดับ
นโยบาย อาจจะไม
เปนไปตามเปาหมาย

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Strategic Risk (ความเสี่ยงดาน
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะหสาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)

1. หนวยงานภายนอกไมเขาใจ
AIP ไมเห็นความสําคัญ ไม
เชื่อมั่น ไมเขามามีสวนรวม
2. AIP ที่ออกแบบ และ
พัฒนาขึ้นไมตอบโจทยความ
ตองการของพื้นที่ (นาน/EEC)

การควบคุมความเสี่ยง
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลด
ระดับความ
ปจจุบัน
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงปจจุบัน
(Existing Control)
(Risk Treatment Action Plan)
มีการสื่อสารเรื่อง AIP
ออกไปในกลุมหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมาย
(นาน/EEC)

3 x 4 1. กําหนด Road Map การพัฒนา
(โอกาส x AIP ใหชัดเจน มีกลไกในการสอบ
ผลกระทบ) ทานเพือ่ สรางความมั่นใจวา AIP จะ
ไดรับการยอมรับ และมีการนําไปใช
งานตามเปาหมาย

2. สื่อสาร สรางกระบวนการมีสวน
รวมของ Stakeholder ตั้งแตการ
ออกแบบ ไปจนถึง
กระบวนการพัฒนา

รายการ KRIs

ผลที่ได 2561

เปา
2562

รอบเวลา
การติดตาม

1. Road Map AIP

N/A

1. มี Road Map AIP

รายไตรมาส

2. ระดับของการรับรูการมี
สวนรวม ของStakeholder
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2. ระดับการรับรูและ
ยอมรับ Stakeholde /
เทียบแผน

เจาภาพ
(Risk
Owner)

ป.รอง
(กานดาศรี)

ผานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผานคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยง
หลัก

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

ผลกระทบ

Type

การวิเคราะหสาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยง
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลด
ระดับความ
ปจจุบัน
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงปจจุบัน
(Existing Control)
(Risk Treatment Action Plan)

รายการ KRIs
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ผลที่ได 2561

เปา
2562

รอบเวลา
การติดตาม

เจาภาพ
(Risk
Owner)

ผานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผานคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

(ความเสี่ยงจาก
2561 และ 2562)
FI1- งบประมาณ
แผนดินและรายได
จากการดําเนินธุรกิจ
มีแนวโนมลดลง จน
อาจไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานและ
คาใชจายที่จําเปน
ขององคกร

Key Area

ผลกระทบ

1. ประเทศกําหนดแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผน
ปฏิรูป เพื่อเปนแผนบริหาร
ประเทศในระยะยาว ซึ่งมีความ
คาดหวังในเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ที่จะเปน
กลไกสําคัญในการยกระดับ
กระบวนทัศนและเปลี่ยนผาน
ประเทศไปสูศตวรรษที่ 21
2. คณะกรรมการบริหาร สทอภ.
กําหนดเปาหมายขององคกร ให
เปนองคกรแหงคุณคาที่จะนําสง
คุณคาจากเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศสูประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 :
ขับเคลื่อนนโยบาย
ประเทศดวยอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ

1. สงผลกระทบตอความเชื่อมั่น
และบทบาทขององคกร และอาจจะ
สงผลตอความเชื่อมั่นของ สทอภ.
ใหเปนโครงสรางพื้นฐาน วทน. ของ
ประเทศ
2. เกิดความไมเขาใจในการ
ดําเนินงานขององคกร ทําใหการ
ขับเคลื่อนไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

1. สํานักงบประมาณมีแนวโนม ยุทธศาสตรที่ 5 :พัฒนา
ปรับลดคาใชจายพื้นฐานลง โดย และขับเคลื่อนองคกร
เนนใหใชเงินรายไดจากการ
การหารายไดเพิ่ม
ดําเนินงานของ สทอภ.
ทดแทนรายไดจากรัฐที่
2. แนวโนมรายไดของ สทอภ.
โดนปรับลด
ลดลงและไมเปนไปตาม
คาใชจาย fixed cost
เปาหมายที่กําหนดในแตละป
(operation cost)
3. คาใชจายพื้นฐานของ สทอภ.
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการมีระบบ
THEOS-2 รวมถึงมีการนําเงิน
รายไดมาใชเกินกวาศักยภาพใน
การจัดหารายได

Type

Strategic Risk (ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน)

ST3- เปาหมายการ
สงมอบคุณคาของ
องคกร ยังไม
สามารถสราง
ผลกระทบ
(Outcome) หรือ
ชี้นําการตัดสินใจใน
ระดับนโยบาย ที่
สงผลกระทบตอ
ประชาชนในวงกวาง

บริบทการเปลี่ยนแปลง

1. ขาดสภาพคลองในการ
ปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการ
ของ สทอภ. และไมเพียงพอสําหรับ
สมทบในการดําเนินงาน การลงทุน
รวมถึงในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
หรือจําเปน
2. ขาดเงินชดเชยสําหรับเจาหนาที่
กรณีเกษียณอายุ หรือการถูกเลิก
จาง หรือ การยกเลิกภารกิจองคกร

Financial Risk (ความเสี่ยงดานการเงิน งบประมาณ)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะหสาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)

ยังไมมีการกําหนดเปาหมายที่
จะสงมอบ ระยะเวลา
กลุมเปาหมาย และคา
เปาหมายคุณคาที่ชัดเจน
รวมถึงยังไมมีการสื่อสารและ
ทําความเขาใจในภาพรวมของ
องคกร

การควบคุมความเสี่ยง
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลด
ระดับความ
ปจจุบัน
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงปจจุบัน
(Existing Control)
(Risk Treatment Action Plan)
ปจจุบันมีการกําหนด
3 x 4 1. กําหนดเปาหมายที่จะสงมอบ
Sector ที่ สทอภ. จะ
(โอกาส x ระยะเวลา กลุมเปาหมาย และคา
ขับเคลื่อน จํานวน 2 เรื่อง ผลกระทบ) เปาหมายคุณคาที่ชัดเจน เปน
ไดแก กลุมงานดาน Space
รูปธรรมสอดคลองกับโจทยของ
(Space value chain)
ประเทศ (Space Value, GI Value,
และ กลุมงานดานภูมิ
AIP)
สารสนเทศ (GI Value
chain) และเปาหมายการ
สงมอบคุณคาในระยะป
2562
2. กําหนดแผนการทํางาน และ
แผนการสงมอบคุณคารวมระหวาง
กลุมงาน

3. สื่อสารและทําความเขาใจตอ
เจาหนาที่ภายในองคกร และสื่อสาร
สูภายนอกทั้ง หนวยงานนโยบาย
กลุม Stakeholder และประชาชน
ทั่วไป

1. ยังไมมีกรอบนโยบาย
รวมถึงหลักเกณฑในการใช
จายเงินสะสมของ สทอภ. เชน
เงินสําหรับรองรับเจาหนาที่
เกษียณอายุ หรือการถูกเลิกจาง
หรือ การยกเลิกภารกิจองคกร
2. สทอภ. มีการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานจํานวนมาก
ซึ่งจําเปนตองมีการบํารุงรักษา
อยูตลอด ทําใหเปนภาระ
งบประมาณ
3. แนวโนมรายไดจากการ
บริการขอมูลลดลง แตรายได
จากการพัฒนา Solution มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น แตยังเปน
Solution ขนาดเล็ก

1. กําหนดใหสํานัก/ฝาย
3x3
วางแผนงบประมาณอยาง (โอกาส x
เขมงวดปรับลด/ควบคุม
ผลกระทบ)
การใชจายเงินรายไดอยาง
ประหยัด และเทาที่จําเปน
2. กําหนดหลักการบริหาร
งบประมาณแตละแหลงเงิน
ใหม

รายการ KRIs

1.เปาหมายคุณคา
2. แผนการนําสง/สราง
ผลกระทบดานคุณคาทั้ง
ภายในและภายนอก

ผลที่ได 2561

N/A

เปา
2562

1. มีเปาหมายคุณคาที่
เปนรูปธรรม

2. แผนการนําสง/สราง
ผลกระทบดานคุณคาทั้ง
ภายในและภายนอก

2. แผนการปฏิบัติงาน

3. Stakeholder รับรูถึง
กระทบในการนําสงคุณคาตอ
ประชาชน (ภายใน ป
งบประมาณ 2562)

3. Stakeholder รับรูถึง
กระทบในการนําสง
คุณคาตอประชาชน

1. จัดทํากรอบนโยบาย เชน กรอบ 1. หลักเกณฑและระเบียบ
เงินสะสมขั้นต่ําสําหรับรองรับ
การบริหารแหลงเงินของ
เจาหนาที่เกษียณอายุ หรือการถูก สทอภ.
เลิกจาง หรือ การยกเลิกภารกิจ
องคกร และหลักเกณฑในการใช
จายเงินสะสมของ สทอภ. (ภายใน
มี.ค. 62)

2. กําหนดยุทธศาสตร และกลยุทธ 2. รายไดจากการดําเนินงาน
ในการจัดหารายได ทั้งรายไดจาก
การดําเนินงาน รายไดจากการ
ฝกอบรม รายไดจากการพัฒนา
Solution รายไดจากรัฐบาล เปนตน
(ภายใน มี.ค. 62)
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รายได / การใชจาย 1. มีระเบียบภายใน 6
ป 57 =
เดือน
139.46/115.63
ป 58 =
95.32/110.71
ป 59 =
89.54/156.66
ป 60 =
110.15/121.55
ป 61 =
82.22/133.45

1. รายได ไมต่ํากวา 100
ลานบาท

รอบเวลา
การติดตาม

เจาภาพ
(Risk
Owner)

รายไตรมาส สยศ./ชาคริต

รายไตรมาส สยศ./ชาคริต
ฝกค.

กพล.

ผานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผานคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

CO1-การปฏิบัติงาน
ที่ไมสอดคลองกับกฎ
ระเบียบ และการ
กระทําที่บกพรอง
ทางจริยธรรม

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

สทอภ. เปนหนวยงานของรัฐ ซึ่ง ยุทธศาสตรที่ 5 :พัฒนา
เจาหนาที่จะตองปฏิบัติงานตาม และขับเคลื่อนองคกร
กฎ ระเบียบ ที่กําหนดไว ซึ่งหาก
มีการปฏิบัติงานที่ไมสอดคลอง
กับ กฎ ระเบียบ และ/หรือ เกิด
ความบกพรองในการปฏิบัติงาน
และหรือทางจริยธรรม ก็จะสงผล
ใหเกิดความเสียหายในดานตางๆ
ได ดังนั้น บุคลากรของ สทอภ.
จึง มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีความเขาใจใน กฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปองกันไมให
เกิดความเสียหายขึ้น

ผลกระทบ

1. การปฏิบัติงานจะมีความเสี่ยงที่
จะเปนการดําเนินการที่ไมถูกตอง
ตามกฎ ระเบียบ ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ความเสียหาย ซึ่งอาจเปนในดาน
ของ ระยะเวลาการทํางานที่เพิ่มขึ้น
(ตองมีการแกไขใหถูกตองตาม
ระเบียบ) ดานการเงิน และอาจ
กอใหเกิดความรับผิดในทางคดี
ความตางๆ เปนตน
2. จริยธรรมของการปฏิบัติงานหาก
ผูปฏิบัติงานขาดจริยธรรมในการ
ดําเนินงานแลว อาจสงผลให
หนวยงาน/องคกร เกิดความเสียหาย

Type

Compliance Risk (ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ / มาตรฐาน)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะหสาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)

1. บุคลากรของ สทอภ. ขาด
ความสนใจที่จะศึกษา/เรียนรู
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน
2. บุคลากรของ สทอภ. ไม
เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ
3. อาจมีการจูงใจจากภายนอก
ที่ทําใหเกิดการกระทําที่สอ
ในทางทุจริตในการปฏิบัติงาน

การควบคุมความเสี่ยง
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลด
ระดับความ
ปจจุบัน
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงปจจุบัน
(Existing Control)
(Risk Treatment Action Plan)

เมื่อมีการออก กฎ ระเบียบ
2x4
ของ สทอภ. จะมีการแจง (โอกาส 2 x
เวียนไปยังหนวยงานภายใน ผลกระทบ
สทอภ. เพื่อใหทราบและ
4)
ถือปฏิบัติทุกครั้ง

รายการ KRIs

ผลที่ได 2561

เปา
2562

รอบเวลา
การติดตาม

เจาภาพ
(Risk
Owner)

3. ศึกษาและวางแผนการบริหาร
3. แผนการบริหารจัดการ
จัดการโครงสรางพื้นฐานปจจุบัน
โครงสรางพื้นฐานเพื่อการ
และวางแผนรองรับโครงสราง
จัดการงบประมาณ
พื้นฐานจากโครงการ THEOS-2 ใน
อนาคต เพื่อลดและควบคุม
คาใชจายใหเหมาะสม (ภายใน มี.ค.
62)

3. มีแผนภายใน 6 เดือน
เพื่อใหทันกับการวาง
แผนการปฏิบัติงาน ป
2563

1. จัดใหมีการรวบรวมกฎ ระเบียบ
ของ สทอภ. ทั้งหมด และจัดสงใน
รูปแบบไฟล อิเล็กทรอนิกส ใหกับ
หนวยงานภายใน สทอภ. เพื่อทราบ
และใชประกอบการปฏิบัติงาน และ
หากมีการปรับปรุงก็จะมีการจัดสง
ไฟลเพิ่มเติมใหกับหนวยงานอีกครั้ง
2. จัดทํา FAQ ถาม-ตอบ เพื่อเปน
สื่ออธิบายขอกฏหมายอยางงายให
บุคลากรเขาใจ

1. จํานวนการแตงตั้ง
รายไตรมาส ฝกส./สบห.
คณะกรรมการสอบวินัย
/เทียบผลป 61
2. การละเมิดและผิด
ระเบียบในเรื่องเดิมที่มี
การตั้งกรรมการสอบวินัย
=0

1. จํานวนการแตงตั้ง
มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบวินัย เพื่อ คณะกรรมการ
ดําเนินการในดานวินัย
สอบวินัย
(ประเด็นที่เกิดขึ้นในการสอบ
ทางวินัย ไมเปนประเด็นเดิมที่
เกิดซ้ํา )
2. จํานวนการละเมิดและผิด
ระเบียบ
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สยศ./ชาคริต

ผานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผานคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง

RP1-หนวยงานผูมี
สวนไดสวนเสียไม
เชื่อมั่นใน สทอภ.
เนื่องจากมีขาวในเชิง
ลบ

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

การสรางการรับรูและความเขาใจ
ในบทบาทหลักในยุทธศาสตร
ใหมขององคกรไปยังหนวยงานผู
มีสวนไดสวนเสีย จําเปนตอง
อาศัยบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในดานการสื่อสาร
และเจรจา รวมทั้งตองเปนผูที่
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อเปนปจจัยหลัก
ในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิด
ขึ้นกับกลุมเปาหมาย

องคกรที่มีธรรมาภิบาลที่
ดีจะไดรับความเชื่อมั่น
และไวใจ สามารถดึงดูด
ใหผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถเขามารวมงาน
กับองคกรได

ผลกระทบ
หากองคกรไมยึดหลักการ
ดําเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาล
จะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่น
และความไวใจที่ผูมีสวนไดสวนเสีย
จะมีใหกับองคกร ทําใหการกระทํา
สิ่งใดก็แลวแตไมมีความยั่งยืน

Type

เจาหนาที่ขาดการสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก

Reputation Risk (ความเสี่ยงดานชื่อเสียง และภาพลักษณ)

รายการความเสี่ยง
หลัก

การวิเคราะหสาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยง
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลด
ระดับความ
ปจจุบัน
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงปจจุบัน
(Existing Control)
(Risk Treatment Action Plan)
มีการกําหนดกรอบ/
แนวทางในการนําเสนอ
บทบาทเพื่อสราง
ภาพลักษณองคกร ซึ่งไดมี
การนําเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนา
ธุรกิจและประชาสัมพันธ
และคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการสรางเสริม
คุณคาองคกร เพื่อ
พิจารณาและทราบแลว

4x5
(โอกาส 4 x
ผลกระทบ
5)

รายการ KRIs

1. ควรมีการหารือรวมกันกับฝาย/ 1. จํานวนประเด็นขาวในเชิงลบ
งานที่เกี่ยวของตามกรอบ/แนวทาง
ในการนําเสนอบทบาทเพื่อสราง
ความภาพลักษณองคกร กําหนด
บุคลากรที่มีคุณสมบัติ หรือ
ความสามารถ (talent) ตาม
บุคลิกลักษณะและบุคลิกภาพ เพื่อ
นําไปสูการเทรนกลุมคนเหลานี้อยาง
เปนระบบ กอนออกไปทําความรูจัก
หรือพบผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลที่ได 2561

เปา
2562

ขาวเชิงลบ 15 1. ขาวเชิงลบลดลง 50% รายไตรมาส
ประเด็นใหญ ขาวเชิงบวก เพิ่มขึ้น
ขางเชิงบวก 24 70% เทียบผล ป 61
ประเด็นใหญ

2. ควรมีแผนการในการฟนฟู
2. จํานวนกิจกรรมตามแผน
ภาพลักษณและแกขาวอยางทันทวงที ฟนฟูรายประเด็น

2. มีกิจกรรมตามแผน
ฟนฟูรายประเด็น/เทียบ
แผน

3. ทําประชาสัมพันธในเชิงรุก เพื่อ
สรางความเขาใจในบทบาทของ
หนวยงาน

3. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ / เทียบ
แผน

3. กิจกรรมประชาสัมพันธใน
เชิงรุก
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รอบเวลา
การติดตาม

เจาภาพ
(Risk
Owner)

สยศ./สร
ทัศน

ผานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผานคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยง
หลัก

Key Area

ผลกระทบ

มีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอันเกิด
จากการปฏิบัติงานเกิดขึ้น เรื่อยๆ
ซึ่งบางกิจกรรมสงผลกระทบตอ
สวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงาน

GISTDA ขับเคลื่อน
องคกรแหงคุณคา
(Value Based
Organization - VBO)
ดาน Geo-Space
Intelligence Deliveries

อันตรายจากอุบัติเหตุการตกจากที่
สูง ของเจาหนาที่ตรวจสอบ/ซอม
บํารุงรักษาจานสายอากาศ
(Antenna) ซึ่งมีความสูง 10 ถึง 30
เมตร จากพื้นดิน อาจจะสงผล
กระทบตอชีวิต และทรัพยสินของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

Type

OP1: องคกรไม
สามารถ รักษา
บุคลากร Talent ให
อยูปฏิบัติงานกับ
สทอภ. ไปไดอยาง
ตอเนื่อง

การขับเคลื่อนองคกรจําเปนตอง
อาศัย คนดีและเกง (Talent) ใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาองคกร
ใหสามารถดําเนินกิจกรรมของ
องคกรใหเปนไปตามยุทธศาสตร
และพันธกิจ ซึ่งสามารถสรุป
คุณลักษณะ
- มีทักษะและจุดแข็งที่สราง
คุณคาใหองคกรได
- มีความสามารถที่จะเติบโต
ตอไปได
- มีความเต็มใจที่จะเรียนรูและ
เปลี่ยนแปลง
- มีทัศนคติที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 5: GISTDA
ขับเคลื่อนองคกรแหง
คุณคา (Value Based
Organization - VBO)
ดาน Geo-Space
Intelligence Deliveries

คนเปนหัวใจหลักขององคกร หาก
ไมสามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถไวได จะสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานและภารกิจของ
องคกร ไดแก
1. ไมสามารถดําเนินการตาม
แผนงาน งบประมาณและ
ยุทธศาสตรที่ตั้งไว
2. เจาหนาที่ที่ลาออกมีอายุงานและ
ชวงอายุอยูในกลุมที่จะเปนผูบริหาร
ระดับตนและกลางในอนาคต หาก
คนกลุมนี้เริ่มทยอยกันลาออกจะทํา
ใหชวงอายุของบุคลากรระดับ
ผูบริหารและเจาหนาที่หางกันมาก
ขึ้น และสงผลตอการสืบทอด
ตําแหนงที่ตองใชประสบการณและ
องคความรูที่สั่งสมมา
3. ขวัญกําลังใจและความภักดีของ
บุคลากรในองคกรจะยิ่งลดลงที่เห็น
ระดับซีเนียรลาออก
4. เสียโอกาสที่จะไดบุคลากรที่มี
ความสามารถเขามาทํางานใน
องคกรเพราะภาพลักษณที่เห็นวาไม
มีกระบวนการรักษาคนดีคนเกง

Operation Risk (ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน)

Hazard and Diaster Risk

HD1- อุบัติภัยและ
อันตรายที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน
ทั้งในและนอกพื้นที่
และอัคคีภัย

บริบทการเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะหสาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)

1. เครื่องมือปฏิบัติงานในที่สูง
อาทิ รถเครน ซึ่งเชาจาก
ภายนอก การควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานความปลอดภัย
เครื่องมือ ขึ้นอยูกับบริษัทผูให
เชาอุปกรณเครื่องมือ หาก
เครื่องมือขาดมาตรฐาน อาจจะ
เกิดอันตรายแกผูปฏิบัติงานได
2. เจาหนาที่ใหม ยังขาดการ
ฝกอบรมและซักซอมทักษะ
การปฏิบัติงานในที่สูงอยาง
ตอเนื่อง

ในการประเมินองคกร 2 ป
(2559-2560) มีการกําหนด
กลุม Talent โดยการเสนอ
ของผูบังคับบัญชา จากนั้นได
สํารวจความคิดเห็นกลุม
Talent เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการ การ
พัฒนา สงเสริมและยกระดับ
กลุม Talent และบุคลากรอื่น
ในองคกรใหสอดคลองและ
เหมาะสม รวมทั้งทําใหองคกร
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
จากผลการสํารวจความเห็น
พบประเด็นที่หนวยงานจะตอง
ไปพัฒนาปรับปรุงไดแก
- การสรางวัฒนธรรมองคกรยัง
ตองมีการพัฒนา mindset
ของบุคลากรใหสามารถปรับวิธี
คิดใหสามารถทํางานรวมกันได
- บุคลากรมีความเขาใจตอการ
เปน VBOที่แตกตางกัน
- นักวิจัย และวิศวกร ซึ่งเปน
กําลังที่สําคัญของ สทอภ. มี
ความไมแนนอนที่จะอยูกับ
องคกรไดนาน เนื่องจากมีที่อื่น
ที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวาของ
สทอภ.

การควบคุมความเสี่ยง
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลด
ระดับความ
ปจจุบัน
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงปจจุบัน
(Existing Control)
(Risk Treatment Action Plan)
1. จางเหมาดําเนินงาน
ตรวจสอบโครงสรางจาน
สายอากาศ 2 ป ตอครั้ง
2.ปฏิบัติตามกฏของความ
ปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงานพื้นที่สูง
3. สวมชุดและอุปกรณ
ปองกันภัยอันตรายสวน
บุคคลทุกครั้งที่มีการ
ปฏิบัติงานบนที่สูง

รายการ KRIs

2x5

1. ฝกอบรม การปฏิบัติงานพื้นที่สูง 1. จํานวนผูเขารับการ
ฝกอบรม และซักซอมทักษะ
(โอกาส 2 x
ความชํานาญการปฏิบัติงาน
ผลกระทบ 2. ฝกอบรมการใชงานอุปกรณ
บนที่สูง
5)
2. ผูเขารับการอบรมได
ปองกันภัยสวนบุคคลใหมีความ
ความรูและสามารถนําความรู
ชํานาญ ใหสามารถแกไขปญหา
ที่ไดรับมาปฏิบัติงานได
และสถานการณคับขันได

1. มีหลักเกณฑกําหนด
3x4
เสนทางกาวหนาในอาชีพ
2. มีการประเมินเขาสู
(โอกาส 3 x
ตําแหนงแบบ Fast Track ผลกระทบ
สําหรับบุคลากรที่มีความรู
4)
ความสามารถและมีผลงาน
เปนที่ประจักษ โดยผาน
การพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนา
องคกรและบุคลากร
3. มีตําแหนงระดับ
ผูเชี่ยวชาญและชํานาญ
การรองรับ
4. อัตราเงินเดือนที่
มากกวาราชการและ
หนวยงานของรัฐ
5. การปฏิรูปโครงสรางของ
สทอภ. จะทํางานเปน
Project Based มากขึ้นซึ่ง
จะชวยใหบุคลากรมีอิสระ
ในการสรางสรรคผลงาน มี
โอกาสเติบโตตามผลงาน
โดยไมจําเปนตองยึดติดกับ
ตําแหนง

ผลที่ได 2561

N/A

เปา
2562

1. มีผูเขารวมการอบรม
100%
2. ผูเขารับการอบรมได
ความรูและสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมา
ปฏิบัติงานได 100%

3. เชาเครื่องมือ (อาทิ รถเครน) ที่
ผานการสอบเทียบและมีเอกสาร
รับรองมาตรฐาน

2. เชาเครื่องมืออุปกรณที่ผาน
การสอบเทียบและไดรับการ
รับรองมาตรฐานแลวเทานั้น

3. จํานวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุ =0

4. จัดทําแผนรองรับในเหตุฉุกเฉิน
เพื่อใหเกิดการรับมือไดอยาง
คลองตัว ในทุกกรณี

3.แผนรองรับในเหตุฉุกเฉิน

4. แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

จัดทําโครงการแผนสืบทอด
ตําแหนง เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมของบุคลากรในเชิงรุก เพื่อ
ปองกันปญหาดานการขาดแคลน
บุคลากร ในตําแหนงหลัก หรือ
ตําแหนงสําคัญขององคกรในอนาคต
รวมถึงยังสามารถรักษาบุคลากร
Talent ใหอยูปฏิบัติงานกับองคกร
ไปไดอยางตอเนื่อง ดังนี้
-เพื่อใหมีบุคลากรที่เหมาะสมซึ่งมี
ความรูและความสามารถสูงมา
ทดแทนกําลังคนในตําแหนง
ระดับสูงที่ไดเลื่อนตําแหนงหรือยาย
ออกไปจากองคกร
- เพื่อปองกันการเกิดวิกฤตการ
ขาดแคลนผูที่มีศักยภาพในการ
ดํารงตําแหนงระดับสูง/ระดับผูนํา
องคกร
- เพื่อสงเสริมบุคลากรใหไดรับการ
พัฒนาเพื่อกาวไปสูตําแหนง
ระดับสูงอยางเหมาะสม
- เพื่อเปนสวนหนึ่งในการบริหาร
ทัพยากรบุคคลขององคกร

1. ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินโครงการแผนสืบ
ทอดตําแหนง
2. สื่อสารใหบุคลากร ไดมี
ความรูความเขาใจถึง
ความสําคัญ และความจําเปน
ในกาจัดทําโครงการ
Successor
3. การกําหนดตําแหนงหลัก
ที่ตองการผูสืบทอด
4. กําหนดคุณสมบัติที่
เหมาะสมสําหรับตําแหนงหลัก
(รายการที่ 3-4 จะเริ่ม
ดําเนินการในปงบประมาณ
2563)
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1. อัตราการ
ลาออกของ
บุคลากร
ยอนหลัง 5 ป
Y57- 16 คน
Y58- 25 คน
Y59- 24 คน
Y60- 28 คน
Y61- 17 คน
2. ตําแหนงที่มี
การลาออกสูงสุด
5 อันดับ คือ
- นักยุทธศาสตร
- วิศวกร
- นักภูมิสา
สนเทศ
- นักวิจัย
- นักพัฒนา
นวัตกรรม

รอบเวลา
การติดตาม

เจาภาพ
(Risk
Owner)

รายไตรมาส สปท./
นวัตกรณ

1. มีบริษัทปรึกษาเพื่อ
รายไตรมาส
ดําเนินโครงการแผนสืบ
ทอดตําแหนง / รอยละ
50
2. สื่อสารใหบุคลากร ได
มีความรูความเขาใจถึง
ความสําคัญ และความ
จําเปนในการจัดทํา
โครงการ Successor /
รอยละ 50 ของบุคลากร
ทั้งหมดใน สทอภ.
3. การกําหนดตําแหนง
หลักที่ตองการผูสืบทอด
(จะกําหนดในปงบ 63)
4. กําหนดคุณสมบัติที่
เหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงหลัก
(จะกําหนดภายหลังจาก
ที่ไดจัดทําโครงการ)

สอร. /
ประวิทย

สบห.

ผานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผานคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2562
ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยง
หลัก

บริบทการเปลี่ยนแปลง

Key Area

ผลกระทบ

Type

การวิเคราะหสาเหตุความเสี่ยง
(Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยง
(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลด
ระดับความ
ปจจุบัน
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงปจจุบัน
(Existing Control)
(Risk Treatment Action Plan)

รายการ KRIs
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ผลที่ได 2561

เปา
2562

รอบเวลา
การติดตาม

เจาภาพ
(Risk
Owner)

