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แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สทอภ. ประจาปีงบประมาณ 2564
ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

ผลกระทบ

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ยงต้นปี
งบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

รายการ KRIs

เป้า
2564

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว +ผลการดาเนินงานตามแผน
ไตรมาส 1

ระดับความเสี่ยง
ไตรมาส 1

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk
Owner)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่ต้องติดตามเฝ้าระวังจากปีงบประมาณ 2563
63- HD1 : อุบัติเหตุจาก
การเดินทางปฏิบัติงาน
นอกพื้นที่

อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถยนต์
เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

1. การเดินทางของเจ้าหน้าที่ 1. ตรวจเช็ครถยนต์ให้มีสภาพ
ที่ต้องเดินทางในเส้นทาง/พื้นที่ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อันตราย
2. การเดินทางไกลและ
เดินทางในเวลากลางคืน ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความอ่อนเพลีย
เมื่อยล้า

2 x 5 1. สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยระหว่าง
(โอกาส x การขับขี่
ผลกระทบ
2. ติดตั้ง GPS ที่สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล
)
ยานพาหนะ กรณีผู้ปฏิบัติงานขับรถเร็วเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนด

2. มีหนังสือเตือนการใช้ความเร็ว
เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดไปยัง
ผู้บังคับบัญชาให้กาชับให้ผู้ใช้
ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย

ลดการเกิดอุบัติเหตุ
1. จากการเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ที่
มีระยะทาง มากกว่า
200 กิโลเมตร
2. การเดินทางในยาม
วิกาล

3. กาหนดตัวชี้วัดหากผู้ใช้งานยานพาหนะ ขับรถเร็ว
เกินกว่าที่กฏหมายกาหนดผู้บังคับบัญชาจะสามารถ
นามาพิจารณาการขึ้นเงินเดือนในปีงบประมาณนั้นได้
4. ออกมาตรการในการป้องกัน /กาหนดเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัติการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้ยานพาหนะ

63- HD2 : การเกิดอัคคีภัย อันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ก่อให้เกิด
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ความสูญเสียเป็นอย่างมาก และไม่
สามามารถกาหนดได้ว่าเหตุจะ
เกิดขึ้นเมื่อใด และหากเกิดขึ้นจะ
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของ
สทอภ. และความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นอย่างมาก

อัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุก
เวลา ในบางครั้งอาจไม่ทันรู้ตัว
หรืออาจเกิดจากการกระทาที่
มีมูลเหตุจากความประมาท
สทอภ. มีความตระหนักและ
เห็นความสาคัญ เรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานและ
ทรัพย์สินของ สทอภ. ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากอัคคีภัย

1. การเกิดอุบัติเหตุมี
ค่า = 0
2. จานวนใบสั่ง
กระทาผิดกฎจรากร
=0
3. จานวนครั้งที่มีการ
เตือนจากระบบ GPS
ว่าขับรถเร็วเกินกว่า
ที่กฏหมายกาหนด
และมีการแจ้งไปยังผู้
ขับขี่โดยทันที ไม่
มากกว่า 10 ครั้ง

1. ดาเนินการจัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติการใช้ยานพาหนะ และได้
เวียนแจ้งทุกส่วนงาน เพื่อการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย
ในการขับขี่ยานพาหนะ
2. มีการติดตั้ง GPS ในรถของ Gistda และได้เริ่มใช้งานแล้ว โดยใน
ไตรมาสที่ 1 ยังไม่พบการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
3. มีการแจ้งเป็นบันทึกภายในถึงผู้บังคับบัญชาของแต่ละส่วนงาน
ภายใน สทอภ. เพื่อให้นาไปกาหนดตัวชี้วัดแล้ว

4. จัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติการใช้ยานพาหนะ และเวียนแจ้งให้
ทุกสานักรับทราบและนาไปปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว

พื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี
1x5
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 (โอกาส x
พรรษา 5 ธันวาคม 2550
(แจ้งวัฒนะ) และอาคารสถาบัน ผลกระทบ
วิทยาการอวกาศและภูมิ
)
สารสนเทศ (บางเขน)
1. มีแผนปฏิบัติงานรองรับภัย
พิบัติด้านอัคคีภัย

พื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (แจ้ง
วัฒนะ) และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (บางเขน)
1. มีแผนปฏิบัติงานป้องกันและรองรับภัยพิบัติด้าน
อัคคีภัย
เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและลด
ความเสียหายกรณีที่เกิดอัคคีภัย

แผนปฏิบัติงานป้องกัน -การเกิดอัคคีภัย = 0 1. สทอภ. ได้ดาเนินการปรับปรุงแผนรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย
และรองรับภัยพิบัติ
- ปรับปรุงแผน
ประจาปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
ด้านอัคคีภัย
ปฏิบัติงานป้องกัน
สทอภ. รับทราบแล้ว
และรองรับภัยพิบัติ
ด้านอัคคีภัย

2. มีการซ้อมอพยพตามแผน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมี
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยตลอดจนการ
ฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผน
ที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอน
ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ช่วยลดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

2. มีการซ้อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการ
ฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ให้
เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพซึ่งจะ
ช่วยลดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
-เพื่อจัดระบบการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าให้
สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ตามสถานการณ์
และนาข้อบกพร่องมาดาเนินการปรับปรุงภาย
หลังจากการซ้อมอพยพ

ซ้อมอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง
ต่อปี โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
80%
โดยต้องใช้เวลาในการ
อพยพบุคลากรออก
จากบริเวณที่ทางาน
โดยออกสู่ทางออก
สุดท้ายภายในเวลาไม่
เกิน 5 นาทีอย่าง
ปลอดภัย

- ซ้อมใหญ่อพยพหนี 2. มีการซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ย.
ไฟ 1 ครั้งต่อปี
63 โดยเป็นไปตามแผนฯ และบุคลากรของ สทอภ . สามารถเอาตัวรอด
- ซ้อมย่อยการหนีไฟ ได้หากเกิดเพลิงไหม้
1 ครั้งต่อปี

3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟทุกจุด
ภายใน สทอภ. ศูนย์ราชการ
และบางเขน

3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟทุกจุดเข้า -ออก ภายใน
สทอภ. ศูนย์ราชการ และบางเขน เพื่อสร้างความ
มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดอัคคีภัยและ
ช่วงเวลาที่เกิดอัคคีภัย

มีผังเส้นทางอพยพหนี
ไฟแจ้งตามจุดต่างๆ
ของหน่วยงาน

มีผังเส้นทางอพยพ 3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟภายใน สทอภ. อาคารศูนย์ราชการฯ และ
หนีไฟแจ้งตามจุด
ที่บางเขน ในจุดที่มองเห็นได้ง่าย
ต่างๆ ของหน่วยงาน

1

2 x 5 รายไตรมาส สบห. (ฝพอ.)
(โอกาส x
ผลกระทบ)

1 x 5 รายไตรมาส
(โอกาส x
ผลกระทบ)

สบห.
(ฝพอ.)

2

ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

ผลกระทบ

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ยงต้นปี
งบ
ประมาณ

4. ติดตั้งถังดับเพลิงประเภทเคมี
แห้งและเหลวระเหยเพื่อเหมาะ
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

พื้นที่ สทอภ.(ศรีราชา)
2x5
มีแผนและขั้นตอนรองรับ
(โอกาส x
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตาม
แผนรองรับการปฏิบัติงาน สทอภ. ผลกระทบ
กรณีภาวะฉุกเฉินและทิศทางที่
)
สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กร และมีการซ้อม
หนีไฟปีละ 1 ครั้ง
เนื่องจากในปีงบประมาณ
2563 ไม่สามารถดาเนินการซ้อม
หนีไฟได้ตามแผน จาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อ
COVID-19 ทางผู้รับผิดชอบจึง
เลื่อนการดาเนินการมาใน
ปีงบประมาณ 2564

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

รายการ KRIs

เป้า
2564

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว +ผลการดาเนินงานตามแผน
ไตรมาส 1

4. ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งและ
เหลวระเหยให้อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งาน

ถังดับเพลิงอยู่ประจา
จุดที่กาหนดและพร้อม
ใช้งาน/มีระบบควบคุม
เพลิงในพื้นที่ห้อง
DATA Center

ถังดับเพลิงอยู่ประจา 4. ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง ทุก 6 เดือน
จุดที่กาหนดและ
ตามที่แผนกาหนด
พร้อมใช้งาน/ระบบ
ควบคุมเพลิงในพื้นที่
ห้อง DATA Center
พร้อมใช้งาน

5. จัดอบรมและเชิญวิทยากรผู้ชานาญให้ความรู้
และปฏิบัติในการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และวิธีเอาตัว
รอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ สทอภ .
ศูนย์ราชการฯ และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (บางเขน)

จัดอบรมให้ความรู้วิธี
เอาตัวรอดหากเกิด
อัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี

จัดอบรมให้ความรู้วิธี 5. ปี 2564 ยังไม่มีแผนการอบรมเนื่องจากงบไม่มีประมาณ โดย
เอาตัวรอดหากเกิด ผู้รบั ผิดชอบจะจัดหาคู่มือและวิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้
อัคคีภัย ให้กับ
เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักต่อไป
ผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง
ต่อปี

พื้นที่ สทอภ.(ศรีราชา)
1. มีแผนปฏิบัติงานป้องกันและรองรับภัยพิบัติด้าน
อัคคีภัย เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
และลดความเสียหายกรณีที่เกิดอัคคีภัย

แผนปฏิบัติงานป้องกัน -การเกิดอัคคีภัย = 0 1. สทอภ. ได้ดาเนินการปรับปรุงแผนรองรับภัยพิบัติด้านอัคคีภัย
และรองรับภัยพิบัติ
- แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน
ด้านอัคคีภัย
ป้องกันและรองรับ
สทอภ. รับทราบแล้ว
ภัยพิบัติด้านอัคคีภัย

2. ซ้อมอพยพตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ มีการซ้อมอพยพหนีไฟ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติในการ
1 ครั้ง ต่อปี
ป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนการฝึกซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

-ซ้อมใหญ่อพยพหนี 2. ไม่สามารถจัดกิจกรรมในการซ้อมอพยพหนีไฟได้เนื่องด้วย
ไฟ 1 ครั้ง ต่อปี
สถานการณ์ COVID-19
-ซ้อมย่อยการหนีไฟ
3 ครั้งต่อปี

3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ในพื้นที่ศรีราชา บริเวณ มีผังเส้นทางอพยพหนี
ทางเข้า-ออก เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความ
ไฟแจ้งตามจุดต่างๆ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง
ของหน่วยงาน
ช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดอัคคีภัยและช่วงเวลาที่เกิด
อัคคีภัย

มีผังเส้นทางอพยพ 3. มีผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ใน สทอภ. พื้นที่ศรีราชา ทุกอาคาร
หนีไฟแจ้งตามจุด
ต่างๆ ของหน่วยงาน

4. ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงประเภทเคมีแห้งและ
เหลวระเหยให้อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งาน

ถังดับเพลิงอยู่ประจา ถังดับเพลิงอยู่ประจา 4. ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง ทุก 6 เดือน
จุดที่กาหนดและพร้อม จุดที่กาหนดและ
ตามที่แผนกาหนด
ใช้งาน
พร้อมใช้งาน

5. จัดอบรมและเชิญวิทยากรผู้ชานาญให้ความรู้
และปฏิบัติในการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และวิธีเอาตัว
รอดหากเกิดอัคคีภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ศรี
ราชา

จัดอบรมให้ความรู้วิธี
เอาตัวรอดหากเกิด
อัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี
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จัดอบรมให้ความรู้วิธี 5. ไม่สามารถดาเนินการจัดอบรมได้เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19
เอาตัวรอดหากเกิด
อัคคีภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง
ต่อปี

ระดับความเสี่ยง
ไตรมาส 1

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk
Owner)

2 x 5 รายไตรมาส สอร./ฝพย.
(โอกาส x
(ประวิทย์)
ผลกระทบ)
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ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

ผลกระทบ

RP-MO-03 : หน่วยงานผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เชื่อมั่น
ใน สทอภ. เนื่องจากมีข่าว
ในเชิงลบ

หากองค์กรไม่ยึดหลักการ
ดาเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาล
จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะมีให้กับองค์กรในมิติของการ
ทางานร่วมกันทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

บุคลากรขาดความตระหนัก
และความเข้าใจในเป้าหมาย
ความสาเร็จของงาน รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร
โดยรวม

กาหนดกรอบ/แนวทางในการ
นาเสนอบทบาทเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งได้มีการ
นาเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
สร้างเสริมคุณค่าองค์กร เพื่อ
พิจารณาและทราบแล้ว

ระดับความ
เสี่ยงต้นปี
งบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

2x3 1. ติดตามประเด็นที่จะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์
(โอกาส x ในเชิงลบของ สทอภ. เป็นรายวัน ทั้งจากภายนอก
และภายในองค์กร
ผลกระทบ 2. ทาสรุปเสนอ หากมีประเด็นที่ต้องดาเนินการ
)
แก้ไข เพื่อเสนอผู้บริหารตัดสินใจกาหนดมาตรการ
ปรับปรุง โดยหลังจากทราบประเด็นเชิงลบแล้ว
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง
3. ดาเนินการตามกระบวนการสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในเวลาที่กาหนด
โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 แจ้ง ผสทอภ. ทราบภายในทันทีที่ทราบเรื่อง
3.2 แจ้งผู้เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว เพื่อจัดทา
เนื้อหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ชั่วโมงหลัง
ผสทอภ. รับทราบแล้ว
3.3 ฝภป./ สยศ. สรุปและวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว
พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขสถานการณ์ต่อ ผส
ทอภ. ภายใน 30 นาทีหลังจากได้รับข้อเท็จจริงจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
3.4 ดาเนินการตามข้อสั่งการ ผสทอภ. ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 นาทีหลังจาก ผสทอภ. มีบัญชา

รายการ KRIs

เป้า
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ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว +ผลการดาเนินงานตามแผน
ไตรมาส 1

จานวนประเด็นข่าว 1. ข่าวเชิงลบไม่เกิน มีการติดตามประเด็นอย่างต่อเนื่องเป็นรายวันทั้งภายนอกและภายใน
และภาพลักษณ์เชิงลบ 2 ประเด็น
องค์กร โดยที่ผ่านมายังไม่พบประเด็นข่าวหรือข้อมูลในเชิงลบต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร

ประเด็นที่ได้รับ
ผลกระทบ ได้รับการ
สื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจ

ระดับความเสี่ยง
ไตรมาส 1

1x3

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk
Owner)

รายไตรมาส สยศ.(ฝภป.)

อย่างไรก็ตาม ได้มีการติดตามประเด็นข่าวที่อาจสร้างความไม่เข้าใจ
ความสับสนต่อบทบาทของ สทอภ. คือ ประเด็นข่าวการสร้างยาน
อวกาศไปดวงจันทร์ภายใน 7 ปี จาก รมว.อว. โดย สทอภ. ได้
ดาเนินการรับมือดังนี้
1) จัดทา fact sheet เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ทางเทคนิค
1. แนวทางปฏิบัติ
เสนอ ผสทอภ. ทราบเตรียมพร้อมหากต้องชี้แจงข้อมูลต่อสาธารณะ
เมื่อได้รับแจ้งประเด็น 2) จัดเตรียมประเด็นสื่อสารกับสาธารณะ สร้างความเข้าใจบทบาทของ
เชิงลบ (SOP)
สทอภ. ในการสร้าง Space Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
2. ประเด็นที่ได้รับ เทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งมีการจัดทา นโยบายและแผนแม่บทอวกาศ 20 ปี
ผลกระทบ ได้รับการ , ร่าง พรบ.กิจการอวกาศฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรี
สื่อสารเพื่อสร้างความ พิจารณา ทั้งนี้ โครงการวิจัยพัฒนาด้านอวกาศ เป็นส่วนหนึ่งภายใต้
เข้าใจ ภายใน 1 วัน แผนแม่บทฯ ที่ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดและหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดย ผสทอภ. ได้มีการสื่อสารผ่าน Live หัวข้อ Thailand
Space Consortium เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่หลงเหลือจากปีงบประมาณ 2563
62- ST2 : การขับเคลื่อน
เพื่อให้เกิดการนา AIP ไป
ใช้ในการตัดสินใจในระดับ
นโยบาย อาจจะไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

กระทบต่อยุทธศาสตร์ สทอภ. ใน
การมุ่งสู่การเป็นองค์กรผู้สนับสนุน
การขับเคลื่อน หรือกาหนดนโยบาย
(Agenda Response or Agenda
Setter) รวมถึงไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ THEOS-2

1. AIP ที่ออกแบบ และ
พัฒนาขึ้นไม่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของพื้นที่ (น่าน/EEC)
2. การดาเนินงานร่วมกับ
Airbus อาจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานที่เป็นส่วนงานหลัก
ของ สทอภ.

1. ขยายขอบเขตการสื่อสาร เพื่อ
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ไปสู่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทา Roadmap Definition
ของ AIP ให้แล้วเสร็จ

4x5
(โอกาส x
ผลกระทบ
)

1. ร่วมกับบริษัท AIRBUS ปรับแผนการดาเนินงาน ความสาเร็จของการ
ในปี 2564 เพื่อให้ได้ Roadmap Definition ของ จัดทา Roadmap
AIP
Definition
2. ดาเนินการตามแผน ดังนี้
2.1 ร่วมกับ Local Partner ของบริษัท AIRBUS ทั้ง
2 พื้นที่เพื่อ Engage Stakeholder ในพื้นที่ และ
Reconfirm/Validate โจทย์/ความต้องการให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2.2 ปรับปรุง High Level Design
2.3 จัดทา Detail Design

3

Roadmap
Definition ของ AIP
ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะทางานเพื่อ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ
คณะกรรมการกากับ
ดูแลโครงการระบบ
ดาวเทียมสารวจเพื่อ
การพัฒนา THEOS-2
และคณะกรรมการ
สทอภ.

มีการประชุมร่วมกับ บริษัท AIRBUS ซึ่ง บริษัทได้นาเสนอแผนการ
ดาเนินการเพื่อให้ได้ Roadmap Defination ของ AIP และอยู่
ระหว่างการลงนามสัญญากับ Local Partner ของทั้ง 2 พื้นที่ โดย
คาดว่าจะมีการ Kick-off กับ สทอภ.ช่วงเดือนมกราคม 2564
( 26 ม.ค. 64 : Kick-off พื้นที่น่าน)

3x5
(โอกาส x
ผลกระทบ)

รายไตรมาส

รอง
ผสทอภ.
(กานดาศรี)

4

ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก
62- OP1 : องค์กรไม่
สามารถ รักษาบุคลากร
Talent ให้อยู่ปฏิบัติงาน
กับ สทอภ. ไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ผลกระทบ
ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักของ
องค์กร หากไม่สามารถรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้
ได้ จะส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานและภารกิจขององค์กร
ได้แก่
1. ไม่สามารถดาเนินการตาม
แผนงาน งบประมาณและ
ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้
2. เจ้าหน้าที่ที่ลาออกมีอายุงานและ
ช่วงอายุอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นผู้บริหาร
ระดับต้นและกลางในอนาคต หาก
คนกลุ่มนี้เริ่มทยอยกันลาออกจะทา
ให้ช่วงอายุของบุคลากรระดับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห่างกันมาก
ขึ้น และส่งผลต่อการสืบทอด
ตาแหน่งที่ต้องใช้ประสบการณ์และ
องค์ความรู้ที่สั่งสมมา
3. ขวัญกาลังใจและความภักดีของ
บุคลากรในองค์กรจะยิ่งลดลงที่เห็น
ระดับซีเนียร์ลาออก

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)
ในการประเมินองค์กร 2 ปี
(2559-2560) ที่ผ่านมา
นักวิจัย และวิศวกร ซึ่งเป็น
กาลังที่สาคัญของ สทอภ. มี
ความไม่แน่นอนที่จะอยู่กับ
องค์กรได้นาน เนื่องจาก
1. มีหน่วยงานอื่นที่ให้
ผลตอบแทนที่สูงกว่าของ
สทอภ.
2. หน่วยงานอื่นมีแรงจูงใจ
มากกว่า สทอภ.
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร / หน่วยงาน

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)
สทอภ. มีการกาหนดกลุ่ม
Talent โดยการเสนอของ
ผู้บังคับบัญชา จากนั้นได้สารวจ
ความคิดเห็นกลุ่ม Talent เพื่อ
กาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการ การพัฒนา ส่งเสริมและ
ยกระดับกลุ่ม Talent และ
บุคลากรอื่นในองค์กรให้
สอดคล้องและเหมาะสม

ระดับความ
เสี่ยงต้นปี
งบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

3 x 3 1. ทบทวนและกาหนดกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent
(โอกาส x ขององค์กร
2. จัดทาแผนการดาเนินงานและกิจกรรมภายใต้
ผลกระทบ แผนที่จะดาเนินการ ในแต่ละกลุ่มงาน
)
3. ดาเนินกิจกรรมตามแผนและสื่อสารสร้างความ
เข้าใจให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจ

รายการ KRIs

เป้า
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- แนวทางในการพัฒนา
และรักษากลุ่มคน
Talent

มีแนวทางในการ
พัฒนากลุ่มคน
Talent

สทอภ. สามารถปฏิบัติ
ได้ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน พรบ.การ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.
2562 ต้องมีกิจกรรมใน
การวัดผลความ
ตระหนักความเข้าใจ
พ.ร.บ. เพิ่มเติม

บุคลากร สทอภ. ปฏิบัติ
ได้ครบถ้วนตาม
มาตรฐาน พรบ.
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ได้
โดยมีการวัดผล ความ
ตระหนักรู้ ความเข้าใจ

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว +ผลการดาเนินงานตามแผน
ไตรมาส 1

ระดับความเสี่ยง
ไตรมาส 1

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk
Owner)

1. อยู่ระหว่างทบทวนและกาหนดกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ของ
องค์กร
2. อยู่ระหว่างการศึกษาการจัดทาแผน Human Resource Planing
โดยจะนาร่างหลักเกณฑ์ yong talent และปรับให้สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กร
(ต้องดาเนินการ ข้อ 2. ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดาเนินการในข้อ 3. ได้)

3x3
(โอกาส x
ผลกระทบ)

ไตรมาส สบห. (ฝพท)

1. มีนโยบายและ
แผนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
ของ สทอภ.
2. มีแผนการรับมือ
ต่อภัยคุกคามทางไซ
เบอร์
3. มีแผนการตรวจ
ประเมินความเสี่ยง
ด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์

จัดทาตามแนว พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.
2562
1. ติดตามข้อมูลการออกหลักเกณฑ์ แนวทาง การออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อการนามาพิจารณาแนวทางในการจัดทานโยบายของ
สทอภ. เรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ในระหว่างการจัดทาวิเคราะห์และตรวจประเมินช่องว่างการ
ปฏิบัติตาม พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

3x4
รายไตรมาส สบห./ฝทก.
(โอกาส x
ผลกระทบ)

1. มีระเบียบ
หลักเกณฑ์ เพื่อให้
ครอบคลุม พรบ.
2. มี Standard
operation
procedure ที่สอด
รับกับ พรบ.

1. มีการติดตามสถานการณ์ ที่อาจมีภายใต้ พรบ . ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
3x4
นามาพิจารณาแนวทางในการจัดทานโยบายของ สทอภ . อย่างต่อเนื่อง (โอกาส x
2. อยู่ระหว่างจัดทาร่างหลักเกณฑ์ โดยอิงตาม พรบ . ข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบ)
พ.ศ. 2562
(ต้องดาเนินการ ข้อ 2. ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดาเนินการในข้อ 3. และ
ข้อ 4. ได้)

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงใหม่ 2564
64-CO1 : การป้องกันการ หากไม่ดาเนินการ หรือดาเนินการไม่ บุคลากร สทอภ. ไม่ทราบว่า
ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตาม
ถูกต้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะมี ปฏิบัติได้ครบถ้วนตาม
พรบ.การรักษาความมั่นคง ความผิดได้
มาตรฐาน พรบ. ได้หรือไม่
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.
2562

1. ปี 2563 จัดทาและประกาศ
3x4
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
(โอกาส x
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ
ผลกระทบ
2. สทอภ. อยู่ระหว่างจัดทาการ
)
วิเคราะห์และตรวจประเมิน
ช่องว่างการปฏิบัติตาม พรบ.
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562

64-CO2 : การดาเนินงาน
ขององค์กรไม่ครบถ้วนตาม
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของ สทอภ.

หากไม่ดาเนินการ หรือดาเนินการไม่ บุคลากร สทอภ. ไม่ทราบว่า
ถูกต้อง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะมี ปฏิบัติได้ครบถ้วนตาม พรบ.
ความผิดได้ ซึ่ง สทอภ. อาจจะต้อง ได้ครบถ้วน
ถูกฟ้องร้อง ดาเนินคดี เสียค่าใช้จ่าย
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลได้รับผลกระทบและความเสี่ย
หาย

จัดทาตามแนว พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562
1. ติดตามข้อมูลการออกหลักเกณฑ์ แนวทาง การ
ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนามาพิจารณา
แนวทางในการจัดทานโยบายของ สทอภ .
2. วิเคราะห์และตรวจประเมินช่องว่างการปฏิบัติ
ตาม พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562
3. จัดทานโยบายและแผนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562
4. จัดทาแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
5. จัดทาแผนการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3 x 4 1. ติดตามสถานการณ์ ที่อาจมีภายใต้ พรบ. ที่
(โอกาส x เกีย่ วข้องเพื่อการนามาพิจารณาแนวทางในการ
จัดทานโยบายของ สทอภ.
ผลกระทบ 2. ยกร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุม
)
พรบ.
3. ประกาศระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
4. สื่อสาร ทาความเข้าใจ และจัดทา Standard
operation procedure ให้สอดรับกับ พรบ.วินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

4

สบห.(ฝพท.)
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ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

ผลกระทบ

64-TE1 : ระบบเครือข่าย เนื่องจาก สทอภ. เป็นองค์กรที่มี
และข้อมูลเสียหายจากหาย ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เป็น Digital
จาก Malware
File ซึ่งหากถูกโจมตีจาก Virus จะ
ส่งผลกระทบกับการบริการหลักที่
เป็นหัวใจขององค์กร จนเกิดผล
กระทบกับการให้บริการของ สทอภ.
และการดาเนินการภายในองค์กร

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)
1. สทอภ. ยังขาดกระบวนการ
ในการตรวจสอบ ติดตาม
ความปลอดภัยจากไวรัส
2. สทอภ. มีคอมพิวเตอร์ที่ยัง
ขาดโปรแกรม ตรวจจับ
Spyware / Computer Virus
/ Ransomware ที่สามารถ
อัพเดตให้เป็นปัจจุบัน
3. เจ้าหน้าที่ สทอภ. ยังเปิด
ไฟล์จาก Email โดยไม่ระวัง
Virus รวมถึงขาดการสารอง
ข้อมูลอยู่สม่าเสมอ

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ยงต้นปี
งบ
ประมาณ

1. มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกัน
3x5
ภัยคุกคามทางระบบเครือข่าย
(โอกาส x
แต่ยังมีขีดความสามารถไม่
เพียงพอ
ผลกระทบ
2. บุคลากรยังขาดระมัดระวัง
)
และความเข้าใจในการใช้งานไฟล์
ดิจิทัลร่วมกัน (Share file) และ
ระบบเครือข่ายทั้งแบบภายใน
และอินเทอร์เน็ต
3. มีการสารองข้อมูล แต่ไม่มี
กระบวนการที่ชัดเจนเคร่งครัด

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)
1 ดูแลรักษาเครือข่าย มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์
ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายที่มีขีด
ความสามารถในการตรวจจับ Spyware /
Computer Virus / Ransomware
2. มีมาตรการการดูแลระบบ เช่น จัดทาคู่มือหรือ
กาหนดข้อห้ามการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล /Flash
Drive คู่มือการจัดลาดับความสาคัญของข้อมูลและ
ความถี่การสารองข้อมูลที่มีความสาคัญ
3. สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
เครือข่ายและระบบ IT ของ สทอภ. ร่วมกัน (Share
file) ให้กับบุคลากร โดยมีการจัดทาคู่มือการใช้งาน
4. การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานและระบบป้องกัน
5. จัดทามาตรการในการติดตามตรวจสอบบุคลากร
ของ สทอภ. ผู้ละเมิดระเบียบที่ สทอภ. กาหนด

5

รายการ KRIs
1. มีระบบ Antivirus
ที่ครอบคลุมระบบ
เครือข่ายที่สาคัญอย่าง
เพียงพอ
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ระบบงาน มี
กระบวนงานที่ชัดเจน
เคร่งครัด มีเครื่องมือใน
การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
และข้อมูล
3. บุคลากรผู้ใช้งานมี
ความตระหนัก ความ
ระมัดระวัง และความ
เข้าใจในการใช้งาน
ระบบงานดิจิทัล /
อินเทอร์เน็ต

เป้า
2564
ระบบงานดิจิทัล
และข้อมูลของ
สทอภ. มีความ
ปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงต่อการสูญเสีย
ข้อมูลจากภัยคุกคาม
จากระบบเครือข่าย
1. จานวนครั้งที่
สามารถป้องกันการ
โจมตีทางเครือข่าย
2. มีคู่มือ/หลักเกณฑ์
ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์
3. มีการสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจในการใช้
งานให้กับบุคลากร

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว +ผลการดาเนินงานตามแผน
ไตรมาส 1

ระดับความเสี่ยง
ไตรมาส 1

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk
Owner)

1. มีการจัดซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายที่มีขีด
2x5
รายไตรมาส CIO/
ความสามารถในการตรวจจับ Spyware / Computer Virus /
(โอกาส x
สบห.(ฝทก.)
Ransomware และดาเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ผลกระทบ)
/สผภ.
2. มีมาตรการการดูแลระบบ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
(ฝคภ.)
2.1 มีการควบคุมการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ
(Access Control)
2.2 มีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User Access
Management)
2.3 มีการกาหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผู ใชงาน (User
Responsibilities)
2.4 มีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย (Network Access Control)
2.5 มีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System
Access Control)
2.6 การควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอปพลิเคชั่น
และสารสนเทศ (Application and Information Access Control)
2.7 มีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
2.8 มีการสารองข้อมูลอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะ
- ระบบ Backoffice มีการสารองข้อมูลแบบ Auto ทุก 00.00 น.
ของทุกวัน
- ระบบและคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ มีการสารองข้อมูล Auto ทุกวัน
3. จัดทาคู่มือการใช้งาน และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้
งานเครือข่ายและระบบ IT ของ สทอภ. ร่วมกัน (Share file) ให้กับ
บุคลากร เช่น คู่มือการเข้าใช้ระบบ IT , คู่มือแนวทางการป้องกัน
Ramsomware
4. มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานระบบ IT และระบบ
ป้องกันอย่างสม่าเสมอ โดยในไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63) ยัง
ไม่มีการถูกโจมตีจากภายนอก แต่มีการตรวจพบการเข้าใช้งานใน
เว็บไซต์ที่อาจจะมีไวรัสแฝงอยู่ ซึ่งระบบมีการแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนเข้าใช้
งานในเว็บนั้น โดยทันที และหากมีการตรวจพบ Malware จะทาการ
แจ้งให้ผู้ใช้งานให้ทราบในทันที
5. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทามาตรการในการติดตามตรวจสอบ
บุคลากรของ สทอภ. ผู้ละเมิดระเบียบที่ สทอภ. กาหนด
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ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

ผลกระทบ

64-ST1 : นโยบายและ
กฏหมายด้านกิจการ
อวกาศที่กาหนดจาก
ภายนอก อาจส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานตามพันธ
กิจของ สทอภ.

นโยบายที่เกิดจากภายนอก การ
ดาเนินกิจกรรมอวกาศจาก
หน่วยงานอื่นๆ อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน และบทบาทของ
สทอภ. ที่จะเป็นหน่วยงานหลักใน
ด้านกิจการอวกาศของประเทศ จึง
ต้องมีการเฝ้าติดตาม ประเมิน
สถานการณ์ การปรับแผนกลยุทธ์
ภายในองค์กร และการนาเสนอ
บทบาทของ สทอภ. ให้เกิดการ
ยอมรับของ stakeholder ด้วย

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)
- มีแนวโน้มการดาเนิน
กิจกรรมอวกาศต่างๆ มาก
ยิ่งขึ้น ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน เช่น กิจการดาวเทียม
สารวจฯ , ดาวเทียม IOT, การ
วิจัยและพัฒนาด้านอวกาศ
- การจัดวางนโยบายอวกาศ
กฏหมาย และการจัดตั้ง
หน่วยงาน ยังไม่แล้วเสร็จ โดย
อยู่ระหว่างดาเนินการ จัดทา
ร่าง พรบ.กิจการอวกาศฯ และ
จัดตั้งหน่วยงานสานักงาน
กากับกิจการอวกาศ (สทอภ.
เป็นหน่วยงานจัดทาหลัก , ปลัด
กระทรวง DE เป็น
เลขานุการหลักของ
คณะกรรมการนโยบายอวกาศ)
- แต่ละหน่วยงานมีอานาจ
หน้าที่ที่ใกล้เคียงกันในเรื่อง
การดาเนินกิจการอวกาศ ทา
ให้เกิดโอกาสการทางานที่ทับ
ซ้อน สร้างบทบาทที่ส่งผล
กระทบกับ สทอภ.

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ยงต้นปี
งบ
ประมาณ

1. ปี 2563 มีการดาเนินงานด้วย 3 x 5
Project Based Management (โอกาส x
ผลกระทบ)
โครงการการขับเคลื่อนแผน
แม่บทอวกาศแห่งชาติ เพื่อ
ติดตาม ประเมิน สถานการณ์
วิเคราะห์สรุปประเด็นเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา
2. สทอภ. มีการแต่งตั้งผู้แทนเข้า
ไปร่วมทางานใน
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ
ด้านกิจการอวกาศโดยสม่าเสมอ
เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม เสนอ
ความคิดเห็น สร้างบทบาทในการ
เป็นหน่วยงานหลักดาเนินงาน
ด้านกิจการอวกาศ โดยได้รับ
มอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายอวกาศ
แห่งชาติ ในเรื่องสาคัญๆ ได้แก่
- การรับจดแจ้งวัตถุอวกาศ
- การจัดทา ร่าง พรบ.กิจการ
อวกาศ พ.ศ. .... และโครงสร้าง
สานักงานกากับกิจการอวกาศ
แห่งชาติ
- การจัดทาร่างแผนแม่บทอวกาศ
แห่งชาติ 20 ปี

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

รายการ KRIs

เป้า
2564

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว +ผลการดาเนินงานตามแผน
ไตรมาส 1

1. จัดทาวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการอวกาศของประเทศ ในบริบท New
Space Ecosystem เพื่อกาหนดทางเลือกบทบาท
ที่ สทอภ. มีขีดความสามารถสูง มีความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ (หน้าที่ด้าน Operator, Regulator
หรือ Facilitator) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต

- การวิเคราะห์บทบาท
ของ สทอภ. ใน New
Space Ecosystem
(Operator /Regulator
/ Facilitator)
- สร้าง competency
ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับบทบาท
หลักในด้านกิจการ
อวกาศของประเทศ

- รายงานการ
วิเคราะห์และ
กาหนดบทบาทของ
สทอภ. ใน New
Space Ecosystem
- แผนกลยุทธ์สร้าง
competency
หน่วยงาน และแผน
response ที่ทันต่อ
สถานการณ์

1. ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานอวกาศใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็น benchmarking กับการวางบทบาทหน่วยงาน
อวกาศของไทย จานวน 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
และออสเตรเลีย มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้
- หน้าที่ด้าน Policy, regulator จะใช้อานาจโดยคณะกรรมการ
ระดับประเทศ แยกจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้าน facilitor และ
operator (ยกเว้น ประเทศอินเดียที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จภายใต้กระทรวง
อวกาศ)
- หน่วยงานองค์การอวกาศ (Space Agency) ของแต่ละประเทศ เช่น
JAXA (ญี่ปุ่น), KARI (เกาหลีใต้) , ISRO (อินเดีย) และ CNSA (จีน) จะ
มีหน้าที่สาคัญๆ คล้ายกัน คือ เป็นหน่วยผลักดันกิจการอวกาศตาม
นโยบาย, พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม, สารวจวิจัยอวกาศ,
ส่งเสริมการวิจัย อุตสาหกรรมอวกาศ เป็นต้น
ยกเว้น ASA (ออสเตรเลีย) ที่จัดทานโยบาย เป็นหน่วยประสานงานกับ
ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่เป็นภาคหลักในกิจการอวกาศ
ของประเทศ

2. ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์บทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานตามข้อ 1 ไปใช้ในการจัดทาโครงสร้าง
สานักงานกากับกิจการอวกาศ
3. กิจกรรมสื่อสารสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจ
กับ stakeholder และสังคม

- สร้างการยอมรับและ
ความเข้าใจต่อ
stakeholder ถึง
บทบาทหลักของ
GISTDA ในกิจการ
อวกาศของประเทศ

1. มีโครงสร้าง
สานักงานฯ เสนอ
กพร. พิจารณา
2. เสนอความเห็นต่อ
ครม.ในเรื่องดาวเทียม
และกิจการอวกาศ
อย่างครบถ้วน
3. มีการสื่อสารในทุก
เหตุการณ์สาคัญ ด้าน
กิจการอวกาศที่
สทอภ. ได้ดาเนินการ
และเป็นเหตุการณ์
สาคัญที่เกิดขึ้น

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทารูปแบบโครงสร้างและอัตรากาลังของ
สานักงานกากับกิจการอวกาศแห่งชาติ
2.1 สทอภ. ดาเนินการจัดประชุมคณะทางานกาหนดแนวทางการ
จัดตั้งสานักงานกากับกิจการอวาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการจัดตั้งสานักงาน
กากับกิจการอวกาศแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการ
จัดตั้งสานักงานกากับกิจการอวกาศแห่งชาติ โดยมอบหมายฝ่าย
เลขานุการ จัดทาข้อมูลการกาหนดรูปแบบโครงสร้างและอัตรากาลัง
ของสานักงานเพื่อเสนอคณะทางานพิจารณาในการประชุม
คณะทางานครั้งต่อไป
3. มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง ร่าง พ .ร.บ. กิจการอวกาศ
และแนวทางการจัดตั้งสานักงานกากับกิจการอวกาศแห่งชาติกับ
หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สานักงาน ก .พ.ร. รวมถึงในการ
ประชุมคณะกรรมการ และคณะทางานต่างๆ ซึ่งจากการนาเสนอ
ข้อมูลพบว่าบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจความจาเป็นของการยกร่าง
พ.ร.บ. กิจการอวกาศ และการจัดตั้งหน่วยงานด้านอวกาศภายใต้ร่าง
พ.ร.บ. กิจการอวกาศ โดยยังมีความเห็นว่า อวกาศ เป็นเรื่องไกลตัว
ต้องลงทุนสูง ยังมองไม่เห็นความชัดเจนของประโยชน์และกิจกรรมที่
จะเกิดขึ้น
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ระดับความเสี่ยง
ไตรมาส 1

รอบเวลา
การติดตาม

เจ้าภาพ
(Risk
Owner)

3x5
รายไตรมาส ผสทอภ.
(โอกาส x
และ
ผลกระทบ)
ผู้บริหาร

ระดับสูง
สยศ. (ฝยผ.
, ฝกต.,
ฝภป.)

7

ระบุความเสี่ยง

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

64-FI1 : ได้รับการจัดสรร จานวนเงินสะสมของ สทอภ. ลดลง 1. หน่วยงานจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอต่อ อย่างต่อเนื่อง
งบประมาณมีความเข้าใจว่า
การปฏิบัติภารกิจ
สทอภ. มีเงินสะสมคงเหลือ
จานวนมาก เนื่องจากข้อมูลใน
งบการเงินประจาปี
งบประมาณมีเงินสดคงเหลือ
จานวนมาก จึงต้องการให้
สทอภ. ใช้เงินสะสมมาสมทบ
การดาเนินงาน
2. สทอภ. ไม่มีระบบการ
บริหารโครงการภายนอกหรือ
ระเบียบที่อนุญาตให้นา
ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการหรือ
ค่าตอบแทนนักวิจัยจาก
กองทุนภายนอกเข้าสู่เงิน
สะสมของ สทอภ.

1. สทอภ. จัดทาข้อมูลชี้แจง
สถานะเงินสะสมต่อสานัก
งบประมาณในขั้นตอนการจัดทา
คาของบประมาณ เพื่อให้
รับทราบสถานะเงินสะสมที่
เหลืออยู่ว่ามีภาระผูกพัน
งบประมาณแล้ว
2. สทอภ. จัดทารายงานในส่วน
ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการเพื่อใช้
ประกอบการชี้แจงและรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการความเสี่ยงหลัก

ผลกระทบ

ระดับความ
เสี่ยงต้นปี
งบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

5x4 1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อม
(โอกาส x ปี และแผนปฏิบัติงาน 2564 ให้เป็นไปแผน
Project Base Management (PBM)
ผลกระทบ
)

รายการ KRIs

เป้า
2564

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว +ผลการดาเนินงานตามแผน
ไตรมาส 1

ระดับความเสี่ยง
ไตรมาส 1

เจ้าภาพ
(Risk
Owner)

ไตรมาส

สยศ.

ร้อยละการเบิกจ่าย 1. เป็นไปตามแผน
งบประมาณที่กันไว้เบิก PBM
เหลื่อมปี
2. ทั้งปี ร้อยละ 95

สทอภ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้
แผน : 798,495,159.99 บาท
ผล (ไตรมาส 1) : 799,096,707.46 บาท (ร้อยละ 62.67) (กันเหลื่อม
ไว้ทื่ 1,275,110,245.76)

1. มีการเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ
2564 ในรายการ
ค่าใช้จ่ายสาคัญที่ไม่ได้
รับงบประมาณ
2. รายการค่าใช้จ่ายที่
เสนอคาของบประมาณ
2565 มีรายการสาคัญ
ครบถ้วน

1. สทอภ. ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติม
2. คาของบประมาณ
ฯ 2565 มีรายการ
ค่าใช้จ่ายครอบคลุม
ภารกิจของ สทอภ.
อย่างครบถ้วน

1. สทอภ. ดาเนินการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยพิจารณางบประมาณรายจ่ายที่สาคัญที่
จะต้องใช้จ่ายในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายภาษี THEOS-2 งบบริหาร
โครงการ THEOS-2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาพื้นที่ SKP ซึ่งเสนอคณะกรรมการ สทอภ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563
2. สาหรับรายจ่ายสาคัญที่ไม่ได้การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายภายใต้
โครงการ THEOS-2

ไตรมาส

3. สร้างเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงของ สทอภ. เข้า
สทอภ. ใช้เงินสะสมของ
ชี้แจงต่อสานักงบประมาณเพื่อทาความเข้าใจใน
สทอภ. สมทบการ
บทบาท ภารกิจสาคัญของ สทอภ. สถานะเงินสะสม ดาเนินงานลดลง
และภาระค่าใช้จ่ายของ สทอภ. รวมถึงสร้างการ
รับรู้ในภารกิจ สทอภ. ต่อผู้บริหารแหล่งทุนต่างๆ
เช่น กองทุน ววน. , กองทุน กสทช.

ลดลง ร้อยละ 30
จากปีงบประมาณ
2564

1. สทอภ. เชิญเจ้าหน้าที่สานักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมภารกิจ สทอภ .
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 โดยมี
ผสทอภ. และ รอง ผสทอภ. (พีร์) เป็นผู้ต้อนรับ
2. สทอภ. โดย ผสทอภ. และ รอง ผสทอภ. เข้าชี้แจงทาความเข้าใจ
ต่อรองผู้อานวยการ สานักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ ที่กากับดูแล
สทอภ. เพื่อให้ทราบภารกิจและจุดเน้นของ สทอภ . แล้วเมื่อวันที่ 1
ธ.ค. 2563
3. สทอภ. อยู่ระหว่างการประสานนัดวันเข้าพบเจ้าหน้าที่สานัก
งบประมาณ เพื่อทาความเข้าใจจุดเน้น และโครงการสาคัญของ สทอภ .
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส

2. ประเมินรายการค่าใช้จ่ายสาคัญในปี 2564 ที่
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณงบกลาง และคาดการณ์รายการ
ค่าใช้จ่ายในอนาคต เพื่อเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

4. จัดทาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารโครงการจาก
แหล่งเงินทุนภายนอก

7

มีระเบียบเกี่ยวกับการ มีระเบียบฯ ภายใน สยศ. อยู่ระหว่างการจัดทากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
บริหารเงินโครงการจาก ไตรมาส 2
จากแหล่งเงินทุนภายนอก โดยเบื้องต้น ได้หารือกับ ฝกค . เกี่ยวกับ
แหล่งทุนภายนอก
ปีงบประมาณ 2564 การบริหารงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกกรณีที่เป็น In-Kind ของ
สทอภ. แล้ว

5x4
(โอกาส x
ผลกระทบ)

รอบเวลา
การติดตาม

รายไตรมาส

8

ระบุความเสี่ยง
รายการความเสี่ยงหลัก

ผลกระทบ

การวิเคราะห์สาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause)

การควบคุมความเสี่ยงปัจจุบัน
(Existing Control)

ระดับความ
เสี่ยงต้นปี
งบ
ประมาณ

(แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง
(Risk Treatment Action Plan)

รายการ KRIs

เป้า
2564

ติดตามและประเมินผล
สิ่งที่ดาเนินการแล้ว +ผลการดาเนินงานตามแผน
ไตรมาส 1

ระดับความเสี่ยง
ไตรมาส 1

รอบเวลา
การติดตาม

64- FI2 : รายได้จากการ 1. อาจขาดสภาพคล่องในการ
ดาเนินธุรกิจมีแนวโน้มลดลง ปฏิบัติงานพื้นฐานที่จาเป็นหรือการ
บริหารจัดการ เช่น การบารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนพัฒนา
ในนวัตกรรมใหม่
2. งบประมาณอาจไม่เพียงพอ หาก
มีกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ
จาเป็น
3. รายได้อาจไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานภายใน สทอภ.

1. มีหน่วยงานที่ให้บริการ
- การผลักดันโครงการขนาดใหญ่
3x4 1. การเพิ่มจานวน/ รายได้จากผู้รับบริการรายใหม่
ข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับ (มูลค่าโครงการตั้งแต่ 10 ล้าน
(โอกาส x 2. การรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการเดิม
สทอภ. เพิ่มมากขึ้น
บาทขึน้ ไป) ร่วมกับหน่วยงานอื่น ผลกระทบ) 3. การผลักดันโครงการขนาดใหญ่ร่วมกับหน่วยงาน
2. มีหน่วยงานจากต่างประเทศ
อื่น
เปิดให้ใช้บริการข้อมูลแบบไม่
4. จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการ
เสียค่าใช้จ่าย และสามารถ
ให้บริการของ สทอภ. ในรูปแบบการให้บริการของ
เข้าถึงได้ง่ายกว่าข้อมูลที่
สทอภ.
สทอภ. ให้บริการ
3. หลายหน่วยงานในภาครัฐมี
ทัศนคติว่า สทอภ. ไม่ควรหา
รายได้จากหน่วยงานในภาครัฐ
ด้วยกัน และส่วนใหญ่ทา
หนังสือมาขอใช้บริการข้อมูล
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

- จานวนผู้รับบริการ
1. รายได้จากการ
รายใหม่
ให้บริการ 160.00
- จานวนผู้รับบริการเดิม ล้านบาท (เป้าตาม
- จานวนโครงการขนาด ยุทธศาสตร์ สทอภ.)
ใหญ่
- Solution ที่
พัฒนาขึ้นและพร้อม
ให้บริการ

1. สทอภ. ได้จัดทาแผนการดาเนินธุรกิจ โดยมีแผนในการเพิ่มจานวน
ผู้รับบริการ ในไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 63) การผู้รับบริการราย
ใหม่ : 11 ราย
2. สทอภ. ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการเดิมไว้ได้ : 12 ราย
3. สทอภ. ส่งเสริมให้เกิดโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันหน่วยงานอื่น แล้ว
: 2 โครงการ ได้แก่ โคก หนอง นา โมเดล และ COVID
4. 4. สทอภ. อยู่ระหว่างดาเนินการคัดเลือก Application ที่น่าสนใจ
และมีจานวนผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี Platform หลากหลาย
รูปแบบให้ใช้งาน เพื่อจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป
หมายเหตุ
สถานะรายได้ ณ 30 ธ.ค. 63 เท่ากับ 24.688 ลบ. โดยแบ่งเป็น
'- ข้อมูลจากดาวเทียม 3.624 ลบ.
- งานโครงการ 14.584 ลบ.
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ 0.557 ลบ.
- การบริการสถานที่และ SI 2.851 ลบ.
- รายได้อื่นๆ 3.072 ลบ.

3x4
รายไตรมาส
(โอกาส x
ผลกระทบ)

64- PD1 : การ
แพร่กระจายของ
COVID-19 ที่อาจกระทบ
การปฏิบัติงานของ สทอภ.

ปัจจุบันภัยคุกคามจากการติด
เชื้อและการระบาดของโรค
กาลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกหวั่น
วิตก เนื่องจากทุก ๆ ปีจะมี
การติดเชื้อและการระบาดของ
โรคใหม่เกิดขึ้น โควิด -19
เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก
โรคติดต่อใหม่ในปัจจุบันมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น
สทอภ. จาเป็นจะต้อง
เตรียมการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
และการระบาดของโรค
รวมถึงถึงประสานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิดเพื่อป้องกันและสกัด
การแพร่ระบาดอย่างเต็มที่

1. บุคลากร สทอภ. ไม่
มีการติดเชื้อไวรัส
COVID-19
2. การหยุดชะงักของ
การปฏิบัติงานต้องไม่
เกิน 1 วัน

1. มีการป้องกันในด้านอาคารสถานที่ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่ ได้กาหนดให้มีการ
ทาความสะอาดในส่วนที่มีการสัมผัสสูง ชั่วโมงละ 1 ครั้ง เช่น ที่จับ
ประตู การะจก และราวบันได

3x5
(โอกาส x
ผลกระทบ)

อันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการของ สทอภ. ทาให้ไม่
สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1. การป้องกันในด้านอาคาร
สถานที่ และจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

2 x 5 1. การป้องกันในด้านอาคารสถานที่ และจัดให้มี
(โอกาส x อุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
ผลกระทบ
)

1. การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส
COVID-19 ใน
สทอภ. = 0
2. หากมีการแพร่
ระบาดยังมีบุคลากร
ที่ปฏิบัติ ภารกิจหลัก
ขององค์กรต่อไปได้
100%

2. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการ
จัดการระบาดของโรคติดเชื้อโค
โรนาไวรัส (COVID-19)

2. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดการระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19)

3. มีการทบทวนและปรับปรุง
แผนการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (BCP) และรายงาน
ให้ ก.พ.ร. ทราบในระยะเวลาที่
กาหนด

3. ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ให้เป็นปัจจุบัน

3. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (BCP) ให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ

4. มีการกาหนดให้ Work From
Home ของเจ้าหน้าที่ สทอภ.
อย่างน้อย 40 % และใช้งาน
ระบบสารสนเทศผ่านการ
Remote อย่างน้อย 250 user/
วัน

4. กาหนดให้ Work From Home ของเจ้าหน้าที
สทอภ. อย่างน้อย 40 % และใช้งานระบบ
สารสนเทศผ่านการ Remote อย่างน้อย 250
user/วัน หากเกิดการแพร่ระบาดในประเทศ

4. มีการกาหนดให้มีการ Work From Home ของเจ้าหน้าที่ สทอภ.
ไว้ในแผน BCP ซึ่งหากมีการประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถดาเนินการประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้ทันที
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2. มีการปะกาศมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส (COVID-19) ของ สทอภ. และมีแนวทางในการป้องกันตนเอง
เวียนแจ้งให้ จนท. สทอภ. ทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ
เคร่งครัด

เจ้าภาพ
(Risk
Owner)
กพล.

ไตรมาส สบห. (ฝพอ.)

