นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน)

สารบัญ
หน&า
คํานํา
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ประกาศเจตนารมณ!
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1

คํานํา
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน)

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดจัดทํานโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบดวยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีดานต#าง ๆ
เพื่อใหเป@นมาตรฐานและเป@นแนวทางปฏิบัติและวัฒนธรรมองคกรเดียวกันสําหรับบุคลากรของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่พึงจะตองยึดถือเป@นแนวทางปฏิบัติควบคู#กับกฎ ขอบังคับอื่นๆ

2

ประกาศเจตนารมณ!
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เป@นหน#วยงานของรัฐ
ในกํ ากั บของรั ฐมนตรี ว# าการกระทรวงวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี อักษรย# อ คื อ "สทอภ." และมี ชื่ อ
ภาษาอังกฤษ "Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public
Organization) - GISTDA" ในรูปแบบองคการมหาชน ซึ่งมุ#งเนนการบริหารและดําเนินงานอย#างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต#างๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศใหเป@นประโยชนต#อประชาชน
ในฐานะผูบริหารของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
เห็นสมควรใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดีของสํา นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป@นที่ยอมรับของทุกฝGายที่เกี่ยวของ อันจะ
เป@นการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเป@นหน#วยงานของรัฐพรอมสรางความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจจาก
ประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และผูมีส#วนไดส#วนเสียตลอดไป
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) ไดรวบรวมหลั กการ นโยบายการปฏิ บั ติ งาน แนวทางปฏิ บั ติ โดยบุ คลากรทุ กระดั บของ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) จะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีฉบับนี้ ไปเป@นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม#ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏ
อยู#ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) จะพิจ ารณาทบทวน
และปรับ ปรุงนโยบายการกํา กับ ดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) เป@นประจํา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยู#เสมอ อีกทั้ง เพื่อเป@นการแสดงถึงพันธะ
สัญญาระหว#างหน#วยงานและบุคลากรของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) จึงขอใหทุกคนไดรับทราบและยอมรับเป@นหลักการปฏิบัติงานตลอดไป
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หมวด 1
ข&อมูลทั่วไป
1.1 ข&อมูลองค!กร
1.1.1 วิสัยทัศน!
“นําคุณค#าจากอวกาศเพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคม (Delivering Values from Space)”
1.1.2 พันธกิจ
1.1.2.1 ผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําคลังขอมูลจากดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ
1.1.2.2 ใหบริการขอมูลและใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง
ในประเทศและระดับสากล
1.1.2.3 การพัฒนาเครือข#ายความร#วมมือและการใหบริการดานเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศในระดับสากลทั้งในและต#างประเทศ
1.1.2.4 พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการ การสรางอุตสาหกรรมต#อเนื่อง การ
สรางมูลค#าเพิ่ม และหารายไดโดยไม#แสวงหากําไรจากการบริการ ทั้งดานวิชาการและขอมูล
1.1.2.5 พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในและต#างประเทศ
1.1.2.6 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและระบบดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากร
1.1.2.7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
1.1.3 ยุทธศาสตร!
1.1.3.1 เสริมสรางสมรรถนะดานเทคโนโลยีสํารวจโลก
1.1.3.2 พัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค#าและคุณค#าของผลิตภัณฑ
1.1.3.3 พัฒนาและขับเคลื่อนโครงสรางภูมิสารสนเทศแห#งชาติเพื่อบริการสังคม
1.1.3.4 พัฒนาธุรกิจและการตลาด
1.1.3.5 เชื่อมโยงอาเซียนดวยภูมิสารสนเทศ (ASEAN Connectivity on GeoInformatics and Space Technology)
1.1.3.6 พัฒนาและขับเคลื่อนองคกร
1.1.4 ระบบคุณค1าภายในขององค!กร : GISTDA Corporate Values System
4

G : Governance
I : Integrity
S : Sustainability
T : Tributary
D : Determination

A : Affection

ยึดมั่นธรรมาภิบาลในหนาที่การงานและการบริการ
สังคม
ยึดความซื่อสัตย ศักดิ์ศรี และเคารพ ตลอดจนให
ความสําคัญกับผูใชบริการ
บริหารจัดการ โดยเนนถึงความสมดุลและความยั่งยืน
ขององคกร
มุ#งผลงานที่ก#อประโยชนครอบคลุมทุกภาคส#วน สู#สังคม
อย#างทั่วถึง
ตั้งใจมุ#งมั่นทําภารกิจสู#ความสําเร็จ และเปnาหมายดวย
ความรับผิดชอบ
ทํางานดวยใจรักและมีความรักในงานที่ทํา และจรรโลง
บรรยากาศของความรักในองคกรและเพื่อนร#วมงาน

1.1.5 โครงสร&างองค!การ
ขอบังคับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ว#าดวย
การจัดแบ#งส#วนงานและขอบเขตหนาที่ของส#วนงาน พ.ศ. 2556
ใหจัดแบ#งส#วนงานของสํานักงาน เป@น
ดังนี้
1.1.5.1 สํานักตรวจสอบภายใน
1.1.5.2 ฝGายกฎหมายและสัญญา
1.1.5.3 ฝGายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
1.1.5.4 ฝGายพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ
ภารกิจนวัตกรรม
1.1.5.5 สํานักปฏิบัติการดาวเทียม
1.1.5.6 สํานักพัฒนาอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ
ภารกิจการผลิตและบริการภูมิสารสนเทศ
1.1.5.7 สํานักผลิตภัณฑภูมิสารสนเทศ
1.1.5.8 สํานักประยุกตและบริการภูมิสารสนเทศ
1.1.5.9 สํานักพัฒนาธุรกิจและเครือข#ายพันธมิตร
1.1.5.10 สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)
- ฝGายบริหารวิชาการ
- กลุ#มวิชาการ
1.1.5.11 สํานักพัฒนาและถ#ายทอดองคความรู
ภารกิจขับเคลื่อนองคกร
5

1.1.5.12 สํานักบริหารกลาง
1.1.5.13 สํานักยุทธศาสตร
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1.2 หลักการและแนวคิด
การจั ด ทํ า นโ ยบายกา รกํ ากั บดู แล กิ จ การที่ ดี ข องสํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) นับเป@นการสนองตอบต#อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
1.2.1
การกํ า หนดใหมี ก ารจั ด ทํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นี้ เ ป@ น ไปตามเจตนารมณ
ที่ปรากฏอย#างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห#งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ#นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไข
เพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ# น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ# ง เนนใหหน# ว ยงาน
ของรัฐใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเป@นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล#าวคือ
“การบริหารหน#วยงานของรัฐเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต#อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมค#าในเชิงภารกิจแห#งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิก
หน#ว ยงานที่ไม#จํา เป@น การกระจายภารกิจ และทรัพ ยากรใหแก#ท องถิ่น การกระจายอํา นาจตัด สิน ใจ การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบต#อผลงาน” การจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร บ ร ร จุ แ ต# ง ตั้ ง บุ ค ค ล เ ข า ดํ า ร ง ตํ า แ ห น# ง ห รื อ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ง คํ า นึ ง
ถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิ บัติ หนาที่ของหน#วยงานของรั ฐตองใชวิ ธี การบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย#า งยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีส#วนร#วมของประชาชน การเปsดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต#ละภารกิจ
1.2.2
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต#ปtงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึง
ปuจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส#งเสริมและสนับสนุนใหหน#วยงานภาครัฐต#างๆ
นํา ไปใชในการยกระดั บและพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการใหเป@นหน#ว ยงานที่มีผลการปฏิ บัติงานสู ง และมี
มาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกั บมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนํ า
องคการนั้ น ส# วนหนึ่ งไดใหความสํ าคั ญกั บการนํ าองคกร เพื่ อใหหน# วยงานภาครั ฐมี การกํ ากั บดู แลตนเองที่ ดี โดย
ดําเนินการดวยความโปร#งใส ตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ปกปnองผลประโยชนของประเทศชาติ และดําเนินการ
อย#างมีจริยธรรม รวมทั้งตองมีความรับผิดชอบต#อสังคม ดวยการส#งเสริมใหบุคลากรในองคการเป@นทั้งคนเก#งและคนดี
มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต#อเพื่อนร#วมงานดวยความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช
ทรัพยากรขององคการอย#างมีความรับผิดชอบ บุคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอย#างมีจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลต#อผูรับบริการและผูมีส#วนไดส#วนเสียอื่นๆ ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองคการว#าเป@นไปอย#างถูกตองเหมาะสมหรือไม#
1.3 วัตถุประสงค!ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีผลในทาง
ปฏิบัติอย#างแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝGาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ ที่ดีจึงไดยึดหลักการที่
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สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังต#อไปนี้
1.3.1 เพื่อเป@นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส#งเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหน#วยงานและ
สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอย#างเป@นรูปธรรม
1.3.2 เพื่อใชเป@นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานต#างๆ ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนส#วนตน อันจะทําใหเกิด
ความสูญเสียต#อรัฐ สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีส#วนไดส#วนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในสํานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
1.3.3 เพื่ อสรางการยอมรั บ ความน# าเชื่อถือ ความวางใจ ความมั่ นใจ และศรั ทธาใหเกิ ดขึ้ นกั บผูรั บบริ การ
ประชาชนทั่วไป และผูมีส#วนไดส#วนเสีย
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หมวด 2
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อแสดงความมุ#งมั่นต#อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก 4
ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลัก คือ 1) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
2) ดานผูรับบริการ
และผูมีส#วนไดส#วนเสีย 3) ดานองคการ และ 4) ดานผูปฏิบัติงาน ดังนี้

ด้ านรัฐ สังคม
และสิ งแวดล้ อม

ด้ านผู้รับบริ การ
และผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย

ด้ านองค์ การ

ด้ านผู้ปฏิบัติงาน
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นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. ด&านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล&อม
1.1 นโยบายหลัก
1.1.1 บริหารงานโดยมุ#งรักษาผลประโยชนของรัฐโดยคํานึงถึงการมีส#วนร#วมกับประชาชน ความพอเพียง
และความยั่งยืน
1.1.2 ส#งเสริมโครงการดานความรับผิดชอบต#อสังคม (CSR) และการใชทรัพยากรและงบประมาณของรัฐ
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.2 แนวทางปฏิบัติ
1.2.1 กําหนดโครงการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
1.2.2 กําหนดโครงการถ#ายทอดเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศเพื่อชุมชน
2. ด&านผู&รับบริการ และผู&มีส1วนได&ส1วนเสีย
2.1 นโยบายหลัก
2.1.1 มุ#งดําเนินการโดยคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการ และผูมีส#วนไดส#วนเสียโดยปฏิบัติต#อทุก
ฝGายอย#างยุติธรรม
2.1.2 สรางระบบบริหารที่มีความโปร#งใสตรวจสอบได
2.2 แนวทางปฏิบัติ
2.2.1 สํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีส#วนไดส#วนเสียเพื่อปรับปรุงการ
บริการใหมีคุณภาพ
2.2.2 เผยแพร#ขอมูลข#าวสารเพื่อใหผูรับบริการและผูมีส#วนไดส#วนเสียอย#างทั่วถึง
3. ด&านองค!การ
3.1 นโยบายหลัก
3.1.1 ส#งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสํานักงาน
3.1.2 ส#งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3.1.3 ส#งเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาปรับใชควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่กําหนดไว
3.2 แนวทางปฏิบัติ
3.2.1 เผยแพร#ระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน
3.2.2 กําหนดใหมีแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักงาน
3.2.3 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาปรับใชควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน
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4. ด&านผู&ปฏิบัติงาน
4.1 นโยบายหลัก
4.1.1 นําระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาใชกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
4.1.2 กํากับดูแลใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป@นไปอย#างโปร#งใสและเป@นธรรม
4.1.3 ส#งเสริมความกาวหนาแก#บุคลากรบนพื้นฐานความรู ความสามารถ และผลงานอย#างเป@นธรรม
4.1.4 ส#งเสริมพัฒนาบุคลากรใหทํางานเสียสละ ทุ#มเท และทํางานเป@นทีม (team work)
4.2 แนวทางปฏิบัติ
4.2.1 นําแผนปฏิบัติการมาใชเพื่อพัฒนาองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคล
4.2.2 ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อย#างโปร#งใส และเป@นธรรม
4.2.3 กําหนดแนวทางในการติดตามระบบทางกาวหนาในสายงาน (Career path) ใหสอดคลองกับ
โครงสรางหน#วยงานภายในและตําแหน#งของบุคลากร
4.2.4 การพัฒนาบุคลากรของ สทอภ. ใหทํางานเสียสละทุ#มเท และทํางานเป@นทีม (team work)

หมวด 3
แนวทางส1งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค!การที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้
1. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) จะสื่อ สารใหบุคลากรทุก คนได
รับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอย#างทั่วถึง
2
.
สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (องคการมหาชน) จั ด ระบบบริ ห าร
ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคนมั่นใจว#าบุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้อย#างเคร#งครัด โดยจะถือเสมือนว#าเป@นขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่ง ที่
บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไม#มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ
หรืออนุญาตใหบุคลากรของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) คนใดกระทําการ
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ใดๆ ที่ขัดต#อนโยบายฉบับนี้
3. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) คาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการ
รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว#าจะขัดต#อหลักการต#างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต#อผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือ
ในกรณีที่ไม#อาจรายงานต#อผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือสํานักบริหารกลาง โดยขอมูลที่
ใหนั้ น ใหถื อ ปฏิ บั ติ เ ป@ น ขอมู ล ลั บ ทั้ ง นี้ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเองมี ห นาที่ ใ นการสอดส# อ งดู แ ล และใหคํ า แนะนํ า
ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับ
นี้
4. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเป@นปuจจุบันทุกปt
5. สํ านักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) จะกํ าหนดแนวทางวั ดและ
ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวต#อไปอย#างเป@นระบบ รวมทั้งมี
การประเมินตนเองอย#างสม่ําเสมอ
หมายเหตุ

ผ#านการพิจารณาของอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายความรับผิดชอบต#อสังคม
ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2558
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