.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
-11. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
3. สทอภ. จั ด แบ่ ง โครงสร้ า งสายงานและสายการ
บังคับบัญชาเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน มีการ
กระจายอำนาจการบริหาร กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามสายงาน กรณีมีภารกิจเฉพาะเร่งด่วนจะมีคำสั่งแต่งตั้ง
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ภารกิจสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการ
สทอภ.และ สทอภ. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ล ะ
ตำแหน่งงานสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้สำนักงาน
ดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ภาวะการณ์ปัจจุบัน สทอภ. จึงดำเนินการปรับโครงสร้าง
เพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต และเพื่อเตรียมความ
พร้อมสำหรับการปรับ โครงสร้างดังกล่าว สทอภ. จึงมี
คำสั่งจัดตั้งกลุ่มการทำงานและมอบหมายการบริหารงาน
เพื่อเตรียมพร้อมก่อนประกาศใช้โครงสร้างใหม่ พร้อมทั้ง
ผลั ก ดั น งานนโยบาย งานที ่ ต อบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์
องค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมาย
1. สทอภ. มีการบริหารจัดการองค์กรสอดคล้ องกับ
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการกำหนดแผนดำเนินการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ทุกปี และจัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มี ร ะเบีย บและหลั กเกณฑ์ เ กี่ย วกั บ การดำเนิน งานและ
พิจารณาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และมีการจัดการอย่าง
ทัน เวลา หากพบการไม่ป ฏิบ ัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
4. สทอภ. มีระบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการ
สร้ า งแรงจู ง ใจ การพั ฒ นาและธำรงรั ก ษาสมรรถนะ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห น่ ว ยงานสนั บ สนุ น โดย (1) ให้ ท ุ น ใน
การศึกษาต่อ ทุน ฝึกอบรมแก่ เจ้าหน้าที่ ตามสายงานที่
ตนเองปฏิบัติและสนใจอย่างทั่วถึง และให้การสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ที่คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร (2) มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจหรือการให้รางวัลบุคลากรที่

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
-2เมื่อประเมินองค์ประกอบสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในของสำนักงานฯ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ดี
โดยเฉพาะมีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และภาพรวมมีความเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2561 กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความครบถ้วน
มากยิ่งขึ้นอาจพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมที่ยก
ย่องคุณค่าของความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรม ที่ให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรั ก ษาจรรยาบรรณอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ สทอภ. นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น จึง ให้ห น่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล
เกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินการเผยแพร่กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับ
ขั้นตอน วิธีการข้อกำหนดและบทลงโทษ ให้บุคลากร
ภายในองค์กร ทุกคนรับทราบชัดเจน เช่น แจ้งให้
ทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ลง
นามรั บ ทราบข้ อ กำหนดและบทลงโทษ และให้
ดำเนิ น การเป็ น ประจำทุ ก ปี สำหรั บ บุ ค ลากรทุ กคน
ภายใน สทอภ. เพื่อทบทวนและรับทราบเรื่องใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่จรรยาบรรณ ระเบียบ
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานและพิจารณาข้อ
การร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แก่บุคคลภายนอกได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง
2. เพื่อให้บุคลากร ของ สทอภ. ที่มีศักยภาพ มีการ
พัฒ นาอย่างเหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติ งานกับ สทอภ.
อย่างต่อเนื่อง สทอภ. ควรมีแผนปฏิบัติการเพื่อ พัฒนา
และธำรงรั ก ษาสมรรถนะของบุ ค ลากรให้ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงาน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยจัดให้มีการจัดหา
พัฒ นาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมกั บ งาน และมีกระบวนการประเมินผลการ
1

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
-1มีผ ลการปฏิ บ ั ติ งานดี และการจั ด การต่ อบุ คลากรที ่ มี
ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ
เหล่านี้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบ (3) มีการประเมิน
Competency ตาม Core Value ขององค์ ก ร ซึ ่ ง ได้
กำหนดกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
2 คณะกรรมการ สทอภ. แสดงให้เห็น ถึงความเป็น
อิ ส ระจากฝ่ า ยบริ ห าร และมี ก ารกำหนดบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งคลอบคลุมถึง
บทบาทที ่ ส ำคั ญ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็น อิส ระจากฝ่ า ย
บริหาร เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนว
ทางการปฏิบัติ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงาน ผล
การใช้ จ ่ า ยงบประมาณ ให้ เ ป็ น ไปตามแผน และให้
ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในและภายนอก รวมทั้ง
มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบการบริหารงาน เช่น
สตง.
5. สทอภ. มีเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการควบคุมภายใน และมีความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบ ัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ มี
กระบวนการควบคุม ภายในที่ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้
ยังมีคณะทำงานควบคุมภายใน ประกอบด้วยผู้บริหารจาก
ทุกสำนัก/ฝ่ายงาน ร่วมเป็นคณะทำงานฯ รวมถึงมีการตั้ง
ทีมสร้างความตระหนัก ด้านการควบคุมภายในเพื่อ เป็น
ตั ว แทนช่ ว ยส่ ง เสริ ม ระบบการควบคุ ม ภายใน ให้
ครอบคลุมและสามารถดำเนินการได้ บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
-2ปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผล
การดำเนินงานงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับทราบ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงกระบวนการสรร
หา ผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ และมีแผนในการแก้ไข
ปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที ่มี
ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง
6 สทอภ. พัฒนาระบบกลไกการกำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีการวางนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารความเสี ่ ย งไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในให้มี
การขั บ เคลื ่ อ นอยู่ ต ลอดเวลา โดยมี น โยบายและแนว
ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตามที่กระทรวงการคลัง
กำหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การดำเนิ น งาน
ของ สทอภ. พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบ
และถื อ ปฏิ บ ั ต ิ จนกลายเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของวั ฒ นธรรม
องค์กร

สทอภ. มีกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมี
การประเมินอย่างครอบคลุมตามมาตรฐานสากล และมี
วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ มีการประเมิน
วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
ด้านการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ครอบคลุมในทุกมิติ
ทั้งนี้ เมื่อประเมินองค์ประกอบการประเมินความ
เสี่ยง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความเหมาะสม
1. สทอภ. ควรพิจารณาความน่าจะเป็น ที่อาจจะ
เกิดการทุจริตในระหว่างการสั่งการของผู้บริหาร และใน
2

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
-17. สทอภ. ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ที่มีข้อกำหนดและแนวทางในการวิเคราะห์
และประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร และประเมินโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง
ขึ ้ น โดยครอบคลุ ม ด้ า นต่า ง ๆ เช่ น ด้ า นกลยุ ท ธ์ การ
ดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ต้ น ซึ ่ ง เป็ น ความเสี ่ ย งที ่ มี
ผลกระทบต่ อ การบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม
ภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยง
8. สทอภ. เริ่มมีการประเมิน โอกาสเกิดความเสี่ยงใน
การทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบใน
การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดทำประเด็นความเสี่ยงด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผล
การบริ ห ารความเสี ่ ย งต่ อ กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประจำทุกปี
9. สทอภ. มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์ ก รที ่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การ
ดำเนินงาน การควบคุมภายใน และมีการกำหนดกิจกรรม
การควบคุ ม ที ่ ก ำหนดเป้ า หมาย(KRIs) และแผนการ
ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ซึ่งได้มี
การจั ด ทำเป็ น รายงานการควบคุ ม ภายใน โดยมี
คณะทำงานควบคุ ม ภายใน, คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
-2การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งควรเริ่มพิจารณาตั้งแต่
ขั้นตอนกระบวนงาน ที่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึง
การทุ จ ริ ต ในทุ ก รู ป แบบ ที่ อ าจส่ ง ผลให้ อ งค์ ก รสู ญ
ทรัพย์สิน หรือ การทุจริตเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
2. ควรสื ่ อ สารเพื ่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและความ
ตระหนั ก ในการบริ ห ารความเสี ่ ย งและการควบคุ ม
ภายในเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน

3. กิจกรรมการควบคุม
, 12. สทอภ. มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับ ที ่ย อมรับ ได้ โดยมี มาตรการควบคุ มภายในที่
กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมี นโยบาย, ระเบียบ
วิธ ีป ฏิบ ัติงานเกี่ย วกับ ธุร กรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนมีการกำหนด
ขอบเขต อำนาจหน้าที่และลำดับชั้น การอนุมัติ (วงเงิน
อนุมัติ) ของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม
เพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต และมีกระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน
11. สทอภ. มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั ่ว ไป
ด้วยระบบเทคโนโลยีในการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

สทอภ. มีกิจกรรมควบคุมภายใน และมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายควบคุ ม ความเสี ่ ย งที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์เหมาะสมและทันการณ์ มีการส่งเสริมการ
การวางระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ช่วย
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็ น ระบบและมี มาตรฐาน
มากขึ ้ น โดยการกระตุ ้ น ให้ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน สร้ า ง
กระบวนงานที่มีมาตรฐานของแต่ละงานให้เกิดความ
ชัดเจน และนำมาปฏิบัติ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดี ยวกัน
ทั่วทั้งองค์กร
เมื ่ อ ประเมิ น องค์ ป ระกอบกิ จ กรรมการควบคุ ม
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลให้ดี
ยิ่งขึ้น เห็นควรพิจารณาประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้
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-1-2และมี ก ารกำหนดการควบคุม ด้า นความปลอดภั ยของ
1. การสำรองพื ้ น ที ่ เ พื ่ อ ให้ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านสามารถ
ระบบเทคโนโลยี ด ้ ว ยการติ ด ตั ้ ง ระบบการตรวจจั บ จัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า 1 แหล่ง สำรองไว้หากแหล่งที่
Malware พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บและสำรองข้อเป็น จัดเก็บข้อมูลเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถเข้าใช้
ระยะ อย่างต่อเนื่อง
บริการได้
2. การพัฒ นา ปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมข้ อ มู ล
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในระบบเดียวกัน เพื่อ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของ
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการ
ระหว่ า งกั น หรื อ รายการที ่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เสมอเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
สทอภ. มี ร ะบบสารสนเทศที ่ เ กี ่ ย วเนื ่ อ งกั บ การ
13. สทอภ. มี ก ารจั ด ทำและใช้ ส ื ่ อ สารสนเทศที่ ปฏิบัติงาน มีแผนผังขั้นตอนการทำงาน และสามารถ
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการสนับสนุน เข้าถึงแหล่งข้อมูล และนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน และมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญ ต่อ ได้
คณะกรรมการ สทอภ. อย่างสม่ำเสมอ และ
ทั้งนี้ สทอภ. ควรมีการติดตามและจัดเก็บข้อมูลจาก
คณะกรรมการ สทอภ. สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้อง
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้ หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ต่องาน ไว้อย่างครบถ้วน และเพิ่มเติมการสื่อสารข้อมูล
ตามที่ต้องการ เช่น มีบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ติดต่อประ ภายในองค์กร ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สทอภ.
มานงาน กรณีต้องการข้อมูล(เพิ่มเติม) รวมทั้งการติดต่อ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการ
สอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การ ปฏิ บ ั ต ิง าน หรื อ การสอบทานรายการต่ า ง ๆ ตามที่
จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการ สทอภ. และผู้บริห าร ต้องการ ได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึง
ตามที่คณะกรรมการ สทอภ. ร้องขอ การจัดกิจกรรม ช่ อ งทางการสื ่ อ สารพิ เ ศษหรื อ ช่ อ งทางลั บ เพื ่ อ ให้
พบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ สทอภ. และผู้บริหาร บุคลากรภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. เป็นต้น องค์กร สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือ
14. สทอภ. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายใน อย่างมี ทุจริตภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย และจัดให้มีการ
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม โดย สื่อสารกับ หน่วยงานภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
( 1 ) ผ ่ า น ช ่ อ ง ท า ง ข อ ง Social Network เ ช่ น เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่ างมี
Application Line ( GISTDA Group) , Facebook fan ประสิทธิภาพ
page, Website
(2) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส เกี ่ ย วกั บ การฉ้ อ ฉลหรื อ ทุ จ ริ ต ภายในบริษัท
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย
15. สทอภ. มี กระบวนการสื่อสารภายนอกเกี่ยวกับ
สารสนเทศโดย
4

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
-1(1) ผ่านช่องทางของ Social Network เป็นหลัก เช่น
Facebook fan page, Website และสื่อออนไลน์ที่ผ่าน
การนำเสนอโดยสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีแผนและขั้นตอน ในการรับมือกับ
ข่าวเชิงลบได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
(2) ช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline)
แก่องค์กรได้อย่างปลอดภัย
(3) จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และมีช่องทางในการ
สอบถามและแจ้งข่าวสาร เป็นต้น
5. การติดตามประเมินผล
16. สทอภ. มีการดำเนินการ ติดตามและประเมินผล
การดำเนิ น งานอย่ า งสม่ ำ เสมอ เป็ น รายไตรมาส เพื่ อ
ปรับปรุงและแก้ไข ภายใต้นโยบายที่กำหนดและมีก าร
เปรียบเทีย บแผน/ผลการดำเนินงาน โดยให้หน่ว ยงาน
จัดทำแผนและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
“การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ประจำปี
งบประมาณพร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน
17. สทอภ. มีระบบการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ แบบรายเดือน อีกทั้ง ยัง มีการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในตามที ่ก ำหนดไว้ อย่า งต่อ เนื่ อ ง พร้อ มทั้ งมีก าร
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในด้วยตนเอง
โดยให้ อ ิ ส ระในการควบคุ ม ในแต่ ล ะสำนั ก /ฝ่ า ยงาน
รายงานต่ อ ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา เพื ่ อ เสนอต่ อ คณะทำงาน
ควบคุ ม ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ สทอภ.
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
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สทอภ. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุ ม
ภายใน อย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ เป็นรายไตรมาส
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง แก้ไข ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบ
จุดอ่อน ข้อบกพร่อง สามารถรายงานต่อผู้บริหารและ/
หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ ใ น
แผนปฏิบัติงานประจำปี
ทั้งนี้ สทอภ. ควรจัดให้มีการสื่อสารกระบวนการ
ติดตามประเมิ นผล และผลการประเมิน ให้บุ คลากร
ภายในรับทราบโดยทั่วถึง
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สรุปผลการประเมินโดยรวม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีโครงสร้างการควบคุมภายใน
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ และสามารถทำให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน
ในเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่ (1) ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง
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
วันที่
เดือน
พ.ศ. 2564

6

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2564
ภารกิจตามผลการดาเนินการหรือ ภารกิจ
อื่นๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงาน

รายการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ประเภท
ความ
เสีย่ ง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

แบบ ปค. 5-64
Update 18/1/64
ระดับความเสี่ยง ต้น
ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

ประเด็นควบคุม

รายงานผลการดาเนินการ ไตรมาส 1

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

Preven
tive
(ป้องกัน)

Correc
tive (ทาให้
ถูกต้อง)

(18)

Direc
tive (มี่คาสั่ง)

กาหนดเสร็จ/
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

(19)

(20)

รายการควบคุมภายใน ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2563
มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
เพื่อให้อุบัติเหตุเป็น 0 ขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับจาน
เกี่ยวกับจานสายอากาศ S-Band และ X-Band สายอากาศ S-Band และ X-Band

Operation Risk

1. ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับจานสายอากาศ S-Band
และ X-Band

1. ศึกษา/อบรม การปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงที่เกี่ยวกับจาน
สายอากาศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น
ระหว่างเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลอง์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง
ในคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูงที่เกี่ยวกับ
จานสายอากาศ

2x5

1. อยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ ทั้งจากใน
อินเทอร์เน็ตและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ในการทางานบนที่สูงระหว่างเจ้าหน้าที่ และจะดาเนินการแล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 2
2. อยู่ระหว่างจัดทาคู่มือ (ซึ่งดาเนินการคู่ขนานกับ ข้อ 1) และนา
องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงมาใช้ประกอบในการจัดทา

2x5

P

ก.ย. 64 /กภด.
นวัตกรณ์

ฝกส. ได้มีการแจ้งเวียนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
จัดทา FAQ เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่บุคลากรภายใน
หลักเกณฑ์ ประกาศต่างๆ ภายใน สทอภ. ในระบบ สทอภ. แล้วทาการแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน สทอภ.
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1. ช่วงไตรมาสที่ 1-2 จัดทา FAQ เรือ่ ง ปัญหาการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
2. ช่วงไตรมาสที่ 3-4 จัดทา FAQ เรือ่ ง การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2x3

อยู่ระหว่างดาเนินการการจัดทา FAQ เรือ่ ง ปัญหาการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. 2560 จะดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2

2x3

✓

ก.ย. 64 / ฝกส.

1. ปฏิบัติงานตามคู่มือความปลอดภัยทุกครั้ง
2. สวมชุดป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้งขณะ
ปฏิบัติงานบนที่สูงเกี่ยวกับจานสายอากาศ

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ภายใน สทอภ. เพื่อให้ปฏิบัตงิ านได้ถูกต้องตามกฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และคาสั่ง ของ
สทอภ.

3. การดาเนินงานหลักสูตร
ฝึกอบรมประจาปีของ สทอภ.

- เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละ
เพื่อสร้างบุคลากรพร้อมใช้

มีผู้สม้ครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด

1. เผยแพร่หลักสูตรผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก
2 ส่งหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทาแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การกาหนดการโปรโมชั่นหลักสูตร

Operation Risk

2. การจัดทากฎ ระเบียบ
บุคลากรภายใน สทอภ. ไม่ปฏิบัตติ ามกฎ
หลักเกณฑ์ ประกาศ และคาสั่ง ระเบียบที่ถูกต้อง
ภายใน สทอภ. เพื่อนาไปใช้
ประกอบการปฏิบัตงิ านบุคลากร
ของ สทอภ.

Reputation Risk

รายการควบคุมภายในที่ธารงรักษาไว้ ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2563

1. ขออนุมัตหิ ลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศประจาปีงบประมาณ 2564 ต่อผู้บริหาร
สทอภ.ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 เพื่อให้ผู้สนใจข้ารับ
การฝึกอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการตั้ง
งบประมาณสาหรับการฝึกอบรมของ สทอภ. ไว้ในปี
2564 ได้อย่างทันท่วงที
2. จัดทารายละเอียดหลักสูตรเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใน Website training ของ
GISTDA เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจเนื้อหาการ
เรียนการสอนอย่างถ่องแท้ และอาจก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้
3. จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์
ประจาปี 2564 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 อีกทั้ง ยังเป็นการ
กระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อีกด้วย
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2x3

1. ขออนุมัตกิ ารฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศประจาปีงบประมาณ 2564 ต่อผสทอภ. เมื่อวันที่
9 กันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทารายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรประจาปี 2564 เพื่อ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ใน Website training ของ
GISTDA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ประจาปี 2564 ในไตร
มาสที่ 1 จานวน 1 หลักสูตร คือ Remote Sensing from
Satellite for Beginners เพื่อให้บริการแก่สานัก
ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

✓

1x3

✓

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

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

Update 18/1/64
ภารกิจตามผลการดาเนินการหรือ ภารกิจ
อื่นๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

(4)

(2)

(3)

4. บารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับ
ออกภาคสนามให้พร้อมใช้งาน

1. อุปกรณ์ที่นาออกไปใช้ภาคสนามไม่สามารถ
ใช้งานได้ (อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน)
2. อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานมานาน มีการ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ์
3. หากนาอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพไปใช้งาน อาจ
ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย/
อุปกรณ์เกิดการชารุดเสียหายระหว่างใช้งาน

1 เพื่อให้มีอุปกรณ์สาหรับออกภาคสนามให้พร้อม
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่อเป็นการดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ของ
สานักงานให้เป็นไปตามระเบียบ
3 ทาให้ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน
เนื่องจากใช้งานวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า
เนื่องจากได้มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
4. วางแผนปรับปรุงและบารุงรักษาโดยการ
พิจารณาตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม
ในการปรับปรุงและซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานได้ทันที

5. การจัดทาวาระเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ สทอภ.
ประจาปีงบประมาณ 2564

1. ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยปฏิบัติ
และ/หรือผู้รับผิดชอบจัดทาวาระ ขาดการทา
ความเข้าใจขั้นตอนการเสนอวาระและรูปแบบ
วิธีการ ในการเสนอวาระตามแนวนโยบาย
ของคณะกรรมการ สทอภ. ทาให้ไม่ได้มีการ
วางแผนเตรียมการเสนอวาระล่วงหน้า และ
เนื้อหาวาระที่เสนอไม่เป็นไปตามรูปแบบที่
กาหนดไว้
2. ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยปฏิบัตจิ ัดส่งวาระ
ที่ตอ้ งเสนอในการที่ประชุมคณะกรรมการ
สทอภ. มายัง ฝลค. ล่าช้า ไม่ทันตาม
กาหนดการส่งเอกสารออกให้กรรมการ สทอภ.
พิจารณาก่อนวันประชุม 7 วันทาการ ตามที่
ฝลค. ได้กาหนดในบันทึกข้อความแจ้งเวียน
ตามวาระการประชุมในแต่ละเดือน

1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาแต่
ละหน่วยปฏิบัตใิ ห้สามารถถ่ายทอดและตรวจสอบ
เรือ่ งก่อนนาเสนอวาระตามสายการบังคับบัญชา
2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบจัดทา
วาระให้สามารถเตรียมการเสนอวาระได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน และจัดทาเนื้อหา
วาระได้ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนดไว้

การควบคุมภายในที่มีอยู่

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(5)

(7)

ระดับความเสี่ยง ต้น
ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

ตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์ และ 1. ตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์ และ
จัดทาสรุปรายงาน
จัดทาสรุปรายงาน ดังนี้
1.1 จัดทารายการ(checklist) และกาหนดระยะเวลา
ตรวจสอบแต่ละรายการอุปกรณ์พร้อมชื่อเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
1.2 คัดแยกอุปกรณ์ที่ใช้งานได้และอุปกรณ์ที่มีการชารุด
1.3 จัดทาแผนซ่อมแซม หรือจัดซื้อทดแทน
2. จัดทาสรุปทุก 6 เดือน พร้อมแนวทางแก้ไข (หากมี)

1x3

1. รวบรวมประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการเสนอวาระให้คณะกรรมการ สทอภ.
ช่วงระหว่างไตรมาสที่ 1 - 4 ของปีงบประมาณ
2562 และแจ้งเวียนให้หน่วยปฏิบัตทิ ราบ ในไตร
มาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
2. แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการ สทอภ.
ของแต่ละเดือน ผ่านทางระบบสารบรรณ และ line
group สทอภ.
3. จัดทาบันทึกข้อความแจ้งเวียนตามวาระพร้อมกับ
Check list เรือ่ งที่ตอ้ งเสนอในแต่ละเดือน ให้
หน่วยปฏิบัตยิ ืนยันการเสนอวาระต่อที่ประชุม
กลับมายัง ฝลค. ทางระบบสารบรรณ

1x3

Operation Risk

Operation Risk

(1)

รายการความเสี่ยง

ประเภท
ความ
เสีย่ ง

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

ประเด็นควบคุม

รายงานผลการดาเนินการ ไตรมาส 1
1. ได้.ตรวจสอบและประเมินการใช้งานของอุปกรณ์ (ระหว่าง
เดือน ต.ค. - ธ.ค. 63) ดังนี้
1.1 จัดทารายการ (checklist) และกาหนดระยะเวลา
ตรวจสอบแต่ละรายการอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีการ
ตรวจเช็คตามแผน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
1.2 คัดแยกอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ และอุปกรณ์ที่มีการชารุด ตาม
ชนิดชองอุปกรณ์ มีดงั นี้
- เครือ่ งมือวัดค่าการสะท้อนแสงแบบพกพา
(Spectroradiometer) ส่วนหัววัดใต้น้ามีปัญหาย้ายไปเก็บที่
โรงทุ่น (ยังไม่มีแผนการใช้งานในงบประมาณนี้ แต่หากใช้งาน
จะทาแผนเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบารุง ต่อไป)
- เรือพร้อมเรือสาลี่ ยางเสียหาย (ยังไม่มีแผนการใช้งานใน
งบประมาณนี้ แต่หากใช้งานจะทาแผนเพื่อขอจัดสรร
งบประมาณในการซ่อมบารุงเครือ่ งยนต์ ต่อไป)
- อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ สถานีจังหวัดพัทลุง ไม่สามารถใช้
งานได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฟ้าผ่า
- อุปกรณ์วัดระดับน้า แบตเตอร์รเี่ สื่อมสภาพ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องในชุดบางอย่างชารุด (เจ้าหน้าที่ทาการทดสอบด้วย
การรีโมท พบว่า แบตเตอรีช่ าร์ตไฟไม่สม่าเสมอ ในการออก
ภาคสนามจะนาแบตเตอรีส่ ารองไปเปลี่ยนทดแทน /เจ้าหน้าที่
มีแผนตรวจเช็คอุปกรณ์ในพื้นที่ตามแผนออกภาคสนามเพื่อ
ซ่อมแซมต่อไป (ยังไม่มีแผนการใช้งานในขณะนี้ แต่หากใช้
งานจะดาเนินการซ่อมแซมต่อไป)
1.3 จัดทาแผนซ่อมแซม หรือจัดทดแทน จานวน 1 รายการ
- อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ สถานีจังหวัดพัทลุง ไม่สามารถ
ใช้งานได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฟ้าผ่า และมีแผนนา
อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศ ของสถานีจังหวัดบุรีรัมย์(ไม่ได้ใช้งาน
ในพื้นที่แล้ว) ไปติดตั้งแทนเครือ่ งที่ชารุด แต่ยังไม่สามารถ
เดินทางไปติดตั้งได้
2.
าเนินการจั
ดทาสรุ
ปเพื่อรายงานผลต่
ังคับนบัญชา
1. จะด
ไตรมาสที
่ 1 ของปี
งบประมาณ
2564 ไม่มอีปผู้บระเด็
ข้อบกพร่องในการเสนอวาระที่ทาให้คณะกรรมการ สทอภ. ไม่
สามารถพิจารณามีมติในเรือ่ งที่นาเสนอได้

กาหนดเสร็จ/
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

(20)

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

Preven
tive
(ป้องกัน)

(18)

(19)

1x3

∕

∕

ก.ย. 64
สปภ. /
อรอนงค์

1x3

✓

✓

ก.ย. 64/ ฝลค.
(อรชร)

Correc
tive (ทาให้
ถูกต้อง)

Direc
tive (มี่คาสั่ง)

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

2.1 ได้แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ในแต่ละ
เดือนทางระบบสารบรรณ และแจ้งสถานภาพการจัดส่งวาระ
ทาง Line Group ผู้บริหาร สทอภ. ในการประชุมทุกครัง้
2.2 ได้จัดทาบันทึกเวียนแจ้งให้หน่วยปฏิบัตริ ับทราบกาหนด
นัดหมายการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ประจาปี พ.ศ.
2564 (บันทึกข้อความที่ ฝลค.365/2563 ลว. 17 ธ.ค. 2563)

ก.ย. 64/ ฝลค.
(อรชร)

3. จัดให้มีการประชุม Brief วาระที่จะเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ระหว่างผู้รับผิดชอบวาระและ ผสทอภ. ใน
การประชุมทุกครัง้

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

ก.ย. 64/ ฝลค.
(อรชร)

4. กรณีคณะกรรมการ สทอภ. กาหนดนโยบายในการ
เสนอวาระ/การชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม จะแจ้งเวียนนโยบายที่เปลี่ยนแปลงในบันทึก
ที่แจ้งขอวาระของการประขุมครัง้ ถัดไปเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบจัดทาวาระทราบและถือปฏิบัติ
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ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม นโยบาย

ก.ย. 64/ ฝลค.
(อรชร)

ธารงรักษา
จนสิ้นสุด
ปีงบประมาณ

Update 18/1/64
ภารกิจตามผลการดาเนินการหรือ ภารกิจ
อื่นๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงาน

รายการความเสี่ยง

(1)

(2)

วัตถุประสงค์

ประเภท
ความ
เสีย่ ง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(3)

(4)

(5)

(7)

ระดับความเสี่ยง ต้น
ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

ประเด็นควบคุม

รายงานผลการดาเนินการ ไตรมาส 1

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

Preven
tive
(ป้องกัน)

Correc
tive (ทาให้
ถูกต้อง)

(18)

Direc
tive (มี่คาสั่ง)

กาหนดเสร็จ/
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

(19)

(20)

รายการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ 2564

7. การจัดการคลังข้อมูลภาพถ่าย ระบบจัดการคลังข้อมูลดาวเทียมที่ สทอภ.
ดาวเทียม
ให้บริการถูกจัดเก็บมาเป็นระยะเวลานาน
หลายปีตั้งแต่เริม่ รับสัญญาณจนถึงปัจจุบัน ทา
ให้ปริมาณข้อมูลนั้นมีจานวนมาก ทั้งข้อมูลที่
เป็นรูปแบบต้นฉบับที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม
ระบบคลังข้อมูลที่ขาดการบารุงรักษามา
ต่อเนื่องหลายปี และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
พร้อมใช้ นอกจากนั้นแล้วยังข้อมูลเก่าที่พบว่า
อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ต้องทาการผลิต
ข้อมูลใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ข้อมูล
สูญหายไปในอนาคต

1. เพื่อปรับปรุง และขยายขนาดความจุระบบ
คลังข้อมูลต้นฉบับของดาวเทียมไทยโชตที่ยังไม่
สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากขาดการบารุงรักษา
มานานหลายปี รวมถึงเพื่อรองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลดาวเทียมจากระบบ THEOS-2 ที่จะเพิ่มขึ้น
ในอนาคต
2. เพื่อผลิตข้อมูลดาวเทียมดวงต่าง ๆ ที่ สทอภ.
เคยรับสัญญาณแต่ไม่ได้ถูกจัดเก็บเข้าคลังข้อมูล
ต้นฉบับ เช่น Cosmo SkyMed และ RadarSat-2
ให้พร้อมใช้งาน
3. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลพร้อมใช้ ให้มีความ
สมบูรณ์พร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้ตอ่ ไป

8. การจัดการ Space Inspirium 1) การดูแลอุปกรณ์ เครือ่ งเล่น นิทรรศการ
ภายใน Space Inspirium ที่ชารุดเสียหาย
จากการใช้งาน

เพื่อให้ Space Inspirium สามารถรองรับการ
ให้บริการผู้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้
งาน

จัดระดมความเห็นนักวิจัย สวภ. เพื่อเร่งจัดทา
National Roadmap on Earth Space System:
ESS ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563 และ
นาเสนอต่อ สอวช. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรร
ทุนต่อไป

1. สวภ. ติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยขั้นแนว
หน้าด้านระบบโลกและอวกาศ กับ สอวช. (ติดตามผล
โดย การหารือทางวาจา / สอบถามส่งผ่านอีเมล / จัด
ประชุม/หารือ)
2. เมื่อได้รับข้อคิดเห็นแล้ว สวภ. ดาเนินการแก้ไขตาม
ความเห็นของ สอวช. เพื่อให้ สอวช. ยอมรับข้อเสนอ
และดาเนินการเผยแพร่ตอ่ สาธารณะต่อไป
3. สวภ. จัดทา National Roadmap on Earth Space
System: ESS คู่ขนานกันไป ระหว่างรอแก้ไข และ
เสนอต่อ สอวช. เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาในจัดสรรทุน
ของกลุ่ม ESS ต่อไป

3x3

1. สวภ. ได้ดาเนินการติดตามผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
ขั้นแนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศ กับ จากกการหารือทาง
วาจา กับ คุณปรีชา เกียรติกิระขจร นักวิเคราะห์นโยบาย ฝ่าย
คาดการณ์อนาคต กลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม สอวช. พบว่า อยู่ระหว่างการแจ้งเวียน
และร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดภายใน สอวช.
2. ตามที่ สอวช. รายงานว่า อยู่ระหว่างการแจ้งเวียน และ
ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียด นั้น ยังไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม
3. สวภ. อยู่ระหว่างการจัดทา National Roadmap on Earth
Space System: ESS คาดว่า จะแล้วเสร็จ และนาเสนอ
ป.อสวภ. ภายใน ก.พ. 64 เมื่อ ป.อสวภ. เห็นชอบ จึงจะ
นาเสนอ ผสทอภ. เพื่อพิจารณา และจัดส่งให้แก่ สอวช. ต่อไป

3x3

/

สารองข้อมูลในสื่อแบบเทป และ External
Harddisk (Long-term Archive)

1. ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลดาวเทียมไทยโชต ให้สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบผลิตข้อมูลและสามารถใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์
2. ผลิตข้อมูลพร้อมใช้จากข้อมูลต้นฉบับ (Level 0) ที่ยัง
คงเหลือเช่น ข้อมูลจากดาวเทียม CosmoSkyMed และ
ดาวเทียม RadarSat-2
3. ถ่ายโอนข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้ จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อรวบรวมไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลางของ
สทอภ.
4. จัดทาแผนถ่ายโอนข้อมูลดาวเทียม (Migration plan)
ตามวงรอบและอายุของสิ่งที่จัดเก็บ

4x5

1. อยู่ระหว่างจัดจ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูล คาดว่าจะลงนาม
ในสัญญา และเริม่ ดาเนินการได้ในเดือน ม.ค. 64
2. ผลิตข้อมูลพร้อมใช้จากข้อมูลต้นฉบับ (Level 0) ได้แล้ว
บางส่วน และตรวจพบข้อมูลบางส่วนไม่สามารถผลิตได้ และ
อยู่ระหว่างขอคาแนะนาจาก บริษัท ตัวแทนเจ้าของดาวเทียม
- ดาวเทียม RadarSat-2 ในปัจจุบันสามารถผลิตข้อมูลเก่าไป
แล้ว 960 ภาพ จากจานวนประมาณ 1,300 ภาพ
- ดาวเทียม Cosmo SkyMed บริษัทตัวแทนเจ้าของ
ดาวเทียมยังไม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่า มายังระบบใหม่
เพื่อ Reprocess โดยได้มีการติดตามกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
3. ดาเนินการถ่ายโอนข้อมูลที่อยู่รูปแบบพร้อมใช้เรียบร้อยแล้ว
โดยกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัตใิ นการทางาน เมื่อมีการรับ
สัญญาณและผลิตข้อมูล รวมถึงการดาวน์โหลดข้อมูลจาก
แหล่งอื่น ทุกดวงที่ สทอภ. ให้บริการ
4. จัดทาแผนการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะของ
ข้อมูลให้พร้อมใช้อยู่เสมอ เรียบร้อยแล้ว

4x5

✓

1. จัดทารายการตรวจเช็คอุปกรณ์ เครือ่ งเล่น
ครุภัณฑ์ นิทรรศการ
2. ส่งเอกสารแจ้งซ่อม ไปยังผู้รับผิดชอบ/บริษัท
ผู้รับจ้าง
3. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ประจาวัน

1. รายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ เครือ่ งเล่น ครุภัณฑ์
นิทรรศการ ภายใน SI ประจาสัปดาห์ (ทาต่อเนื่อง)
2. จัดทารายงาน ครือ่ งเล่น ครุภัณฑ์ นิทรรศการ ภายใน
SI เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (รายเดือน) (ทาต่อเนื่อง)
3. ในกรณีที่มีอุปกรณ์ชารุด จะดาเนินการจัดทาแผน
ซ่อมแซมบารุงรักษา และ จัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม เช่น
Science Show เพื่อทดแทนการให้บริการเครือ่ งเล่น
นิทรรศการบางจุดที่ชารุด

2x2

1. ดาเนินการจัดทารายงานผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ เครือ่ งเล่น
ครุภัณฑ์ นิทรรศการ ภายใน SI ประจาสัปดาห์ (ทาต่อเนื่อง)
2. ดาเนินการ จัดทารายงาน เครือ่ งเล่น ครุภัณฑ์ นิทรรศการ
ภายใน SI เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (รายเดือน) (ทาต่อเนื่อง)
3. แจ้งซ่อมแซมอุปกรณ์ชารุดเสียหายในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ดาเนินการจัดกิจกรรม Science Show ประจาสัปดาห์

2x2

Strategic Risk

เพื่อดาเนินโครงการวิจัย ให้นาไปสู่การพัฒนาขีด
ความสามารถที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอย่างรวดเร็วในด้าน เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง และกาหนดแนวทาง
ทางป้องกันของปัญหาด้วยองค์ความรูข้ องโลก
และอวกาศ ยังจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้า
ทั้งจากความรูท้ างด้านระบบโลก และการเสนอ
งานวิจัยขั้นแนวหน้าท้าทายเพื่อออกไปสู่อวกาศ

Operation Risk

ไม่สามารถดาเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมายได้ เนื่องจาก การไม่ได้รับ
งบประมาณ ววน. เพื่อดาเนินโครงการต่าง ๆ
ตามความเชี่ยวชาญของ สทอภ.
ปีงบประมาณ 2564

Operation Risk

6. ภารกิจ การวิจัยขั้นแนวหน้า
ด้านระบบโลกและอวกาศ
(Frontier Research on Earth
Space System: ESS) ของ ทีม
นักวิจัย สวภ.
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ก.ย. 64
ฝบว./
สวภ.

ก.ย. 64 /
นากิจกรรม
(วรธันย์)
ย่อยที่ไม่แล้ว
หน. กขด./ กภด. เสร็จในปี 63
มา
ดาเนินการต่อ

P

ก.ย. 64
สอร.3C
ศิริพักตร์ /ศิ
ริวัฒน์ SI

Update 18/1/64
ภารกิจตามผลการดาเนินการหรือ ภารกิจ
อื่นๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงาน

(1)

รายการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ประเภท
ความ
เสีย่ ง

(2)

(3)

(4)

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจชารุดระหว่างการย้าย เพื่อให้ระบบ CGS สามารถปฏิบัตงิ านกับ
ระบบ ส่งผลให้ระบบ CGS ไม่สามารถ
ดาวเทียมไทยโชตได้อย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัตงิ านการควบคุมดาวเทียม การ
วิเคราะห์วงโคจรดาวเทียม และการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างจานสายอากาศ WATER
กับดาวเทียมไทยโชตได้

11. การบารุงรักษาระบบจาน
1. จานสายอากาศ X-Band (L3) มีอายุการใช้
สายอากาศย่านความถี่ X-Band, งานประมาณ 14 ปี และจานสายอากาศอื่น
S-Band และ L-Band
อายุใช้งานประมาณ 7 ปี ทาให้อุปกรณ์
บางส่วนหมดอายุการใช้งานตามการออกแบบ
(Design Life Time) เสื่อมสภาพและส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทางานลดลง
2. กรณีที่ไม่มีอะไหล่สารองเพื่อเปลี่ยนทดแทน
กรณีอุปกรณ์ระบบจานสายอากาศ X-Band,
S-Band and L-Band ชารุดหรือเสียหาย จะ
ส่งผลกระทบต่อการรับสัญญาณภาพถ่าย
ดาวเทียม และหรือการควบคุมดาวเทียมไทย
โชต
3. อะไหล่บางรายการยกเลิกการผลิต ส่งผลให้
ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ทดแทนได้
4. อะไหล่บางส่วนต้องสั่งผลิตเป็นรายชิ้นต้อง
ใช้เวลาในการผลิตนาน

เพื่อให้ระบบจานสายอากาศ X-Band, S-Band,
L-Band สามารถใช้ในการปฏิบัตกิ ารดาวเทียม
ภาคพื้นดิน (รับสัญญาณภาพถ่าย และรับส่ง
สัญญาณควบคุมดาวเทียม) ได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

Operation Risk

10. การย้ายระบบ CGS จาก
อาคารปฏิบัตกิ ารดาวเทียม (เดิม)
ไปยังอาคารพัฒนาและควบคุม
ระบบดาวเทียม(Centrarium)

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(5)

1. มีมาตรการป้องกัน และจากัดจานวนผู้เข้าชมใน
แต่ละรอบ ตามขนาดพื้นที่ และตรวจวัดอุณหภูมิ ณ
จุดลงทะเบียนอย่างเข้มงวด และติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาด ภายในประเทศ และ
การเดินทางของประชาชนที่เข้าข่ายภาวะเสี่ยง
2. ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ เหตุพิเศษต่างๆ
จากสื่อ ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง

3x2

เจ้าหน้าที่ SI นาส่งรายได้ประจาวัน โดยไม่มีระบบ จัดทา SOP เพื่อใช้ในการจัดเก็บและนาส่งรายได้
การนาส่งที่ชัดเจน
ค่าธรรมเนียม เข้าชม SI โดยดาเนินการ ดังนี้
- ศึกษาระเบียบข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน การ
บัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการจัดทาแผน
ขั้นตอน ให้ถูกต้อง
- จัดทาแผนขั้นตอน กระบวนการ คู่มือ SOP (Standard
Operating Procedure) ให้บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
- นาไปปฏิบัตงิ านได้จริง

2x3

สารองโปรแกรมและฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

จัดทา SOP วิธีการย้าย Hardware ระบบ CGS
ประกอบด้วย
1. ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานอาคารพัฒนาและควบคุม
ระบบดาวเทียม (Centrarium)
2. วางแผนการย้ายและทดสอบระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนา
โดย สทอภ. (WATER, VOSSCA และ EMERALD)
3. วางแผนการย้ายและทดสอบระบบซอฟต์แวร์เดิมที่
พัฒนาโดยต่างประเทศ (Open centre และ Quartz)

2X5

1. ตรวจสอบเชิงป้องกันและบารุงรักษา (Preventive
Maintenace) และบันทึกผลประจาสัปดาห์ โดยวิศวกร
กวป.
2. จัดทารายงานเชิงวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิศวกรรม
ระบบ เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นรายเดือน

3X4

1. จ้างเหมาบารุงรักษาจานสายอากาศ X-Band
ยี่ห้อ Viasat และ L3 (ไม่รวมอะไหล่)
2. บารุงรักษาประจาปีสาหรับจานสายอากาศ
S-Band และ จานสายอากาศ L-Band โดยทีม
วิศวกร กวป./กภด.
3. จัดจ้างซ่อมอะไหล่ที่เสีย/ชารุด สาหรับใช้เป็น
อะไหล่สารอง
4. นาอะไหล่จากระบบจานสายอากาศที่ไม่ได้ใช้งาน
มาดัดแปลงใช้งานทดแทนที่ชารุด

รายงานผลการดาเนินการ ไตรมาส 1

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

Preven
tive
(ป้องกัน)

(7)

1. ดาเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดฯ
อย่างต่อเนื่องและเข้มงวด จนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ จะคลี่คลาย
2. ศึกษารูปแบบการจัดทาแผนรองรับการให้บริการ ใน
รูปแบบพิเศษ และจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลในสื่อ
ทุกช่องทาง

Operation Risk

9 จัดทากระบวนการนาส่งเงิน เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามระเบียบ เพื่อป้องกัน และลดการผิดพลาดการจัดส่งรายได้ฯ
รายได้ จากค่าธรรมเนียมเข้าชม SI ที่กาหนด
SI ตามระเบียบข้อบังคับ สทอภ. ว่าด้วยการเงิน
การบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นกรณีที่มีผู้ปฏิบัตงิ านแทน ให้สามารถ
ปฏิบัตติ ามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

Operation Risk

Operation Risk

จานวนผู้เข้าชม Space Inspirium ลดลง ด้วย เพื่อจัดทามาตรการป้องกันและแผนการรองรับ
เหตุ
การเข้าชม SI ให้เป็นมาตรฐาน พร้อมรับมือกับ
ผลกระทบ หรือเกิดสถานการณ์พิเศษต่างๆ สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบในอนาคต

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ระดับความเสี่ยง ต้น
ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

ประเด็นควบคุม
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1. ดาเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่าง
ต่อเนื่องและเข้มงวด เฝ้าระวัง และหากพบผู้มีอาการเสี่ยงใน
พื้นที่ดาเนินการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้
เข้าชม พร้อมติดตามข่าว การรายงานจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการ จนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะคลี่คลาย
2. อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบ โดยได้มีการประชุมหารือ
เจ้าหน้าที่ให้บริการภายใน เพื่อดาเนินการเตรียมแผนรองรับ
การให้บริการ ในรูปแบบพิเศษ และจัดทาแผนประชาสัมพันธ์
ข้อมูลในสื่อทุกช่องทาง

3x2

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล SOP เพิ่มเติม ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ขั้นตอน กระบวนการการ
จัดเก็บและนาส่งรายได้ และดาเนินการทดลองทาตามแผน
ขั้นตอนแล้วตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2563 โดยกระบวนการ
จัดทา SOP จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 2

2x3

P

P

อยู่ระหว่างจัดทา SOP วิธีการย้าย Hardware ระบบ CGS
โดยทั้งนี้จัดทา SOP ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานอาคารพัฒนาและควบคุมระบบ
ดาวเทียม (Centrarium) แล้วเสร็จ ได้แก่
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบ Network
- ออกแบบพื้นที่ตดิ ตั้งระบบ
2. อยู่ระหว่างดาเนินการ วางแผนการย้ายและทดสอบระบบ
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย สทอภ. (WATER, VOSSCA และ
EMERALD)
3. อยู่ระหว่างดาเนินการ วางแผนการย้ายและทดสอบระบบ
ซอฟต์แวร์เดิมที่พัฒนาโดยต่างประเทศ (Open centre และ
Quartz)

2X5

1. มีการตรวจสอบเชิงป้องกันและบารุงรักษาและจดบันทึกผล
ประจาสัปดาห์
2. จัดส่งรายงานเชิงวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิศวกรรมระบบ
ประจาเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563 และนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ (ของเดือน ธันวาคม อยู่ระหว่างเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา)

2X4

กาหนดเสร็จ/
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

(18)

(19)

(20)

P

ก.ย. 64
สอร.3C
ศิริพักตร์ /ศิริ
กาญจน์ SI

Correc
tive (ทาให้
ถูกต้อง)

Direc
tive (มี่คาสั่ง)

P

ก.ย. 64
สอร.3C
ศิริพักตร์ /ศิริ
ภาวรรณ SI

P

ก.พ. 64 /
กภด. (กปด.)
(เสกสรร)

P

ก.ย. 64 /
ธารงรักษา
กภด. (กวป.) จนสิ้นสุด
(นวัตกรณ์) ปีงบประมาณ

Update 18/1/64
ภารกิจตามผลการดาเนินการหรือ ภารกิจ
อื่นๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงาน

(1)

รายการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ประเภท
ความ
เสีย่ ง

(2)

(3)

(4)

อุปกรณ์ของดาวเทียมไทยโชตเกิดความ
เพื่อให้สามารถควบคุมดาวเทียมไทยโชตได้
เสียหายหรือปริมาณเชื้อเพลิงของดาวเทียมไม่ ภายหลังสิ้นสุดอายุการใช้งานของดาวเทียม
เพียงพอต่อการ De-orbit ส่งผลให้ไม่สามารถ
ควบคุมดาวเทียมไทยโชตได้ภายหลังสิ้นสุด
อายุการใช้งานของดาวเทียม

13. การบริหารจัดการและ
ควบคุมคลังอะไหล่สารองและที่
ชารุด

1. ทะเบียนควบคุมอะไหล่ไม่ชัดเจน ค้นหายาก
2. อะไหล่ที่ชารุดเป็นส่วนหนึ่งของครุภัณฑ์
เมื่อชารุดและและดาเนินการเปลี่ยนอะไหล่
สารองแล้วเสร็จและนาออกมาจัดเก็บอาจ หาก
ไม่ควบคุมอาจทาให้สูญหายได้

1. เพื่อจัดทาแนวปฏิบัตใิ นการบริหารจัดการและ
ควบคุมอะไหล่ที่ชารุด
2. เพื่อป้องกันสูญหายของอะไหล่สารองและ
อะไหล่ที่ชารุด

14. การบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่มีอายุ
การใช้งาน 10 ปีขึ้นไป (UPS,
Generator, Air Precission,
MDB)

1. ระบบอุปกรณ์มีอายุการใช้งานนาน
เสื่อมสภาพและประสิทธิภาพตามอายุการใช้
งาน เมื่อเกิดการชารุดจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบปฏิบัตกิ ารดาวเทียมภาคพื้นดิน ไม่
สามารถปฏิบัตกิ ารได้อย่างต่อเนื่อง
2. การสั่งซื้ออะไหล่ใช้เวลาดาเนินการนาน
หรือไม่มีอะไหล่สารองในการบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมเนื่องจากอาจจะมีการยกเลิกการผลิต
3. กรณีเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขใน
เบื้องต้นได้ หรือไม่มีอะไหล่สารอง จะส่งผลให้
การปฏิบัตกิ ารดาวเทียมภาคพื้นดินต้อง
หยุดชะงัก

1. เพื่อจัดทากระบวนงาน (SOP) และดาเนินการ
บารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance) และการบารุงรักษาเชิงแก้ไข
ปรับปรุง (Corrective Maintenance) ด้วย
บุคลากร สทอภ. (กวป./กภด.) เอง
2. เพื่อธารงความต่อเนื่องการทางานของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า ให้สนับสนุน
ปฏิบัตกิ ารดาวเทียมภาคพื้นดินอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(5)

(7)

Operation Risk

รายงานผลการดาเนินการ ไตรมาส 1

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

Preven
tive
(ป้องกัน)

1X5

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาคู่มือ การปรับวงโคจรดาวเทียม
ไทยโชตเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก (De-orbit) โดย
1. ปรับปรุงคู่มือแผนการใช้เชื้อเพลิงของดาวเทียม แล้วเสร็จ
ประกอบด้วย
- ทดสอบการปรับวงโคจรดาวเทียมไทยโชตในปี พ.ศ. 2564 2567
- คาดการณ์ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการปรับวงโคจรและ
เชื้อเพลิงคงเหลือของดาวเทียมไทยโชตในปี พ.ศ. 2567
2. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล ระเบียบ และข้อบังคับในการ
บริหารจัดการดาวเทียมไทยโชตภายหลังสิ้นสุดอายุการใช้งาน
3. อยู่ระหว่างศึกษาและจัดทาแผนการปรับวงโคจรดาวเทียม
ไทยโชตเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก (De-orbit)

1X5

P

จัดเก็บอะไหล่สารองและอะไหล่ที่ชารุดใส่ตู้หรือห้อง 1. ตรวจสอบและจัดทาทะเบียนอะไหล่ทุกชิ้นที่มีการ
เก็บของแล้วล็อคกุญแจ
สั่งซื้อ
2. จัดทาแนวปฏิบัตใิ นการบริหารจัดการและควบคุม
อะไหล่
3. ตรวจเช็คสภาพอะไหล่และครุภัณฑ์ เพื่อนามาบริหาร
จัดการ

2x3

1. จัดทาทะเบียนอะไหล่ทุกชิ้นที่มีการสั่งซื้อ โดยมีการ
ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์เทียบกันกับรายการครุภัณฑ์ของ
ทางพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องก่อนจัดทาทะเบียนคุม โดยเก็บ
ไว้ในไฟล์ excel แล้วเสร็จ
2. อยู่ระหว่างจัดทาแนวปฏิบัตใิ นการบริหารจัดการและ
ควบคุมอะไหล่ เพื่อนามาบริหารจัดการ
3. อยู่ระหว่างตรวจเช็คสภาพอะไหล่และครุภัณฑ์ เพื่อนามา
บริหารจัดการ
อยู่ระหว่างประสานพัสดุร่วมตรวจสอบเพื่อปรับปรุงรายการ
ครุภัณฑ์ให้ตรงกัน และอยู่ระหว่างทดลองนาโปรแกรมสาหรับ
บริหารจัดการงานซ่อมบารุงและอะไหล่ (เวอร์ชั่นทดลองฟรี)
มาใช้ในการควบคุมทะเบียนอะไหล่ เพื่อให้เกิดสะดวกรวดเร็ว
และง่ายต่อการตรวจสอบ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อจากัดสิทธิใ์ นการใช้
งานอยู่ (เวอร์ชั่นเต็มมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปี)

2x3

P

1. จ้างเหมาบารุงรักษาระบบฯ (Preventive and
Corrective Maintenance) ประจาปี 2563 กับ
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทน
2. ตรวจสอบบารุงเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance) โดยวิศวกร กวป.

4x5

1. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทากระบวนงาน ให้เป็นไปตาม
รูปแบบมาตรฐาน (SOP)
2. ยังไม่ได้ดาเนินการตรวจสอบตามข้อกาหนดใน SOP แต่มี
การดาเนินการตรวจสอบและบารุงรักษา จดบันทึกผลประจา
สัปดาห์ และจัดส่งรายงานประจาเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน
และธันวาคม 2563 เสนอผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ
3. อยู่ระหว่างจัดทารายงานโดยรวบรวมข้อมูลและประเมินผล
กระทบต่อองค์กร หากเกิดความเสียหาย รวมถึงประเมินราคา
หากการคาดการณ์เกินการควบคุม จะนาเรือ่ งเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อไป

4x5

P

1. จัดทากระบวนงาน (SOP) และดาเนินการบารุงรักษา
เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการ
บารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective
Maintenance)
2. ตรวจสอบบารุงรักษาและจดบันทึกผลประจาสัปดาห์
ตามแผนปฏิบัตกิ ารที่กาหนดไว้ใน SOP โดย วิศวกร
กวป.
3. จัดทารายงานการตรวจสอบเชิงวิศวกรรมเสนอ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารรายเดือน

Page 5 of 6

Correc
tive (ทาให้
ถูกต้อง)

(18)

1. การบารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ของ
จัดทาคู่มือ การปรับวงโคจรดาวเทียมไทยโชตเข้าสู่ชั้น
ดาวเทียมไทยโชต
บรรยากาศโลก (De-orbit) ประกอบด้วย
2. การบริหารจัดการการใช้งานเชื้อเพลิงดาวเทียม 1. ปรับปรุงคู่มือแผนการใช้เชื้อเพลิงของดาวเทียม
2. ศึกษาข้อมูล ระเบียบ และข้อบังคับในการบริหาร
จัดการดาวเทียมไทยโชตภายหลังสิ้นสุดอายุการใช้งาน
3. ศึกษาและจัดทาแผนการปรับวงโคจรดาวเทียมไทย
โชตเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก (De-orbit)

Operation Risk

Operation Risk

12. การศึกษาปรับวงโคจร
ดาวเทียมไทยโชตเข้าสู่ชั้น
บรรยากาศโลก (De-orbit)

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ระดับความเสี่ยง ต้น
ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

ประเด็นควบคุม
Direc
tive (มี่คาสั่ง)

กาหนดเสร็จ/
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

(19)

(20)

มี.ค. 64 /
กภด. (กปด.)
(กีรติ)

P

ก.ย. 64 /กภด.
นวัตกรณ์

ก.ย. 64 /กภด.
นวัตกรณ์

Update 18/1/64
ภารกิจตามผลการดาเนินการหรือ ภารกิจ
อื่นๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงาน

รายการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

ประเภท
ความ
เสีย่ ง

(4)

(2)

(3)

การส่งมอบงานของบริษัท Airbus อาจไม่
เป็นไปตามสัญญา

เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปตามแผนงานและ
ถูกต้องตามสัญญา ไม่ล่าช้า

เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไป
ตามแผนงานการตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

17. การจัดสรรงบประมาณใน
ระบบ Project Based
Management

มีกรณีไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในระบบ
เนื่องจากงบประมาณในระบบไม่เพียงพอ หรือ
ผิดแหล่งเงิน ทาให้ไม่สามารถทารายการ และ
รายงานผลได้ตรงกับที่ขออนุมัตไิ ว้

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านในระบบ PBM ของสานัก/
ฝ่าย กรอกข้อมูลในระบบ PBM ได้อย่างถูกต้อง
ตามจานวนเงินและแหล่งเงินที่ได้รับการอนุมัติ
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สยศ. สามารถตรวจสอบและ
อนุมัตไิ ด้ตามวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่

18. การจัดตารางจองรถตู้ สยศ.
ใน google calendar

ความสับสนในการจัดสรรรถ สาหรับภารกิจ
เร่งด่วนที่มีการจองรถนอกเวลา ไม่สามารถ
update ตารางการใช้รถ ที่ได้เขียนจองไว้ใน
กระดาษและติดไว้ที่บอร์ด สยศ.

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ (ทั้งเจ้าหน้าที่ งบท. และ
เจ้าหน้าที่ สยศ.) สามารถเข้าถึงข้อมูลการจองรถ
ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทาให้การจัดการเรือ่ ง
รถตู้เป็นไปได้อย่างถูกต้อง

Operation Risk

รายงานผลการดาเนินการ ไตรมาส 1
1. มีประชุมติดตามการดาเนินงานของบริษัท Airbus เป็นราย
สัปดาห์ โดย ในไตรมาสที่ 1 มีการติดตามดังนี้
1.1 ติดตามการส่งมอบงานใน milestone ที่ 8-9
1.2 ประชุมติดตามและปรับแก้ไขสัญญาสาหรับ milestone
ที่ 8-18

หมายเหตุ

(19)

(20)

Preven
tive
(ป้องกัน)

4x3

/

ธอ.2
กย. 64
ฐปนรรฆ์

ก.ย. 2564 /
สตส./
อัญชลี
นักตรวจสอบ
ภายใน

Correc
tive (ทาให้
ถูกต้อง)

(18)

4x3

กาหนดเสร็จ/
ผูร้ ับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง
ปัจจุบัน

(7)

1.ติดตามการดาเนินงานของบริษัท Airbus แบบราย2
สัปดาห์/รายเดือน

2. ประสาน/หารือ แนวทาง และดาเนินการ เพื่อแก้ไข
ปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Direc
tive (มี่คาสั่ง)

2. ได้ดาเนินการหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา การส่งมอบงาน
ล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้
2.1 ขออนุมัตแิ ก้ไขสัญญาโครงการระบบดาวเทียมสารวจ
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
2.2 คณะกรรมการ สทอภ. อนุมัตแิ ก้ไขสัญญาโครงการฯ
แล้ว ในคราวประชุมครัง้ ที่ 15/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 25
ธันวาคม 2563 มติที่ 63/138 : ให้ปรับงวดงานและงวดเงินใน
งวดงานที่ 8-9 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่มีการปรับ
กรอบระยะเวลาและวงเงินตามสัญญา
2.3 ผสทอภ. ได้ลงนามสัญญาที่แก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2563

1. ผู้ตรวจสอบสร้างความตระหนักรับรูถ้ ึงสาเหตุ
ผลกระทบ ของการตรวจสอบ ให้แก่หน่วยรับตรวจ
ทราบ
2. บริการให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
3. ประชุมหารือ/ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจเพื่อหาข้อสรุปปัญหา
ประเด็นที่ตรวจพบ และจัดทาข้อเสนอแนะ
4. สรุปผลการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบ
ไปยังผู้บริหารระดับสูง/ผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับ
ตรวจได้รับทราบ เพื่อนาไปสู่การปฎิบัติ
5. รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ

1. หน่วยรับตรวจลงนามรับทราบประเด็น ปัญหา และ
ผลการตรวสอบ ณ วันประชุมปิดตรวจ
2. ติดตามผลการดาเนินงานตาม มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สทอภ. เป็นระยะจนกว่า
ประเด็นปัญหาจะได้รับการแก้ไข
3. รายงานผลการติดตามต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ตามรอบระยะเวลาที่มีการประชุม

2x3

1. หน่วยรับตรวจลงนามรับทราบผลการสอบตรวจครุภัณฑ์
สาหรับโครงการ พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace เรียบร้อยแล้ว
2.อยู่ระหว่างติดตามประเด็นผลการตรวจสอบ จากหน่วยรับ
ตรวจ
3. จะมีการรายงานผลการติดตามต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 11 ม.ค. 2564

2x3

/

มีคู่มือในการขออนุมัตโิ อน / เปลี่ยนแปลง
งบประมาณในระบบ PBM

1. ทา Ckecklist ประกอบการตรวจสอบก่อนการอนุมัติ
ข้อมูลในระบบ PBM
2. ปรับปรุงการแสดงผลในระบบให้แสดงข้อมูล
งบประมาณคงเหลือ รวมถึงมีการแจ้งในระบบกรณีที่
งบประมาณไม่เพียงพอในการโอน/เปลี่ยนแปลง
3. ทาความเข้าใจกับสานัก/ฝ่าย ในการพิจารณาขอโอน/
เปลี่ยนแปลง

3x2

1. มี Ckecklist ในการตรวจสอบก่อนการอนุมัตขิ ้อมูลในระบบ
PBM
2. แจ้ง บจก. บลูวิน เพื่อปรับปรุงการแสดงผลในระบบให้
แสดงข้อมูลงบประมาณคงเหลือ รวมถึงการแจ้งในระบบกรณีที่
งบประมาณไม่เพียงพอในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามการดาเนินการแก้ไข
3. สื่อสารกับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ประสานโครงการ ใน
การพิจารณาขั้นตอนการขออนุมัตโิ อนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

2x2

P

P

มี.ค. 64 /
แพรวพร

มีตารางการจัดรถตู้ในแต่ละวันเป็นแผ่นกระดาษ
ติดอยู่บริเวณพื้นที่ทางานของ งบท.

1. จัดทาตารางการจองรถใน google calendar โดย
ทดลองให้เจ้าหน้าที่ งบท. สยศ. ใช้งาน
2. จัดทาขั้นตอนการจองรถตู้ใน google carlendar
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สยศ. ใช้งาน
3. ให้เจ้าหน้าที่ สยศ. ใช้ google calendar ในการจอง
รถตู้

3x3

1. จัดทาตารางการจองรถใน google calendar และเจ้าหน้าที่
งบท. ได้ทดลองใช้เรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ระหว่างจัดทาขั้นตอนการจองรถตู้ใน google calendar
เพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่ สยศ. ใช้งาน
3. ได้มีการทดลองให้เจ้าหน้าที่ สยศ. บางส่วนใช้ google
calendar ในการจองรถตู้
โดย กิจกรรมที่ 2 และ 3 ดาเนินการพร้อมกัน

2x3

P

P

มี.ค. 64 /
อุปนันทน์

Operation Risk

Operation Risk

16. การปฏิบัตงิ านการตรวจสอบ การชี้แจงความเห็นของหน่วยรับตรวจ ตาม
ของ สานักตรวจสอบภายใน
แบบสรุปผลการตรวจสอบ ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงที่หารือร่วมกันไว้

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(5)

1.เร่งรัดหาข้อสรุปในประเด็นที่ยังเป็นปัญหา
2.เร่งรัดการดาเนินงานตามสัญญา/กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน

Operation Risk

(1)

15. การจัดหาระบบดาวเทียม
สารวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและ
ระบบแอพพลิเคชั่นภูมิ
สารสนเทศสาหรับโครงการระบบ
ดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา
(THEOS-2)

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ระดับความเสี่ยง ต้น
ปีงบประมาณ
(โอกาสเกิดx ผลกระทบ)

ประเด็นควบคุม
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