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รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 และ ผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภารกิจส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตาม
เป้าหมาย และ สทอภ. นำรายงานต่อคณะกรรมการ สทอภ. โดยสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการ สทอภ. และ
รายงานผลการดำเนินงาน สรุป ดังนี้ 

1. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ สทอภ.  

ในการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 “มติที่ 63/110 : เห็นชอบ
รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายบริหารรับไป
ดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ 
สทอภ. รวมทั้งให้ใช้ Project Based Management เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในองค์กรอย่างจริงจัง” 

โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. 
(ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563) ได้แก่  

(1) ขอให้ สทอภ. มุ่งเน้นการใช้ PBM ในการบริหารโครงการให้แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายจริงมี
ความสอดคล้องกันมากขึ้น 

(2) ฝ่ายเลขาฯ รายงานความคืบหน้าการปรับตัวชี้วัด กพร อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID19 ว่า 
ก.พ.ร. ยังไม่ได้พิจารณาข้อเสนอของ สทอภ. โดยจะพิจารณาพร้อมกับการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งฝ่ายเลขา 
ประเมินว่า แม้จะไม่ได้รับการอนุมัติ ยกเว้นตามที่ สทอภ. เสนอ คะแนนตัวชี้วัด ก.พ.ร. โดยภาพรวมตามตัวชี้วัด 
พ.ศ. 2563 จะอยู่ในระดับดี (>80%) 

(3) ในการกำหนดตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปี 2564 ให้กำหนดตัวชี้วัดระดับ OUTCOME ที่เป็นการนำไปใช้
ประโยชน์ที่จะสามารถวัดได้จริงมาเป็นตัวกำหนด โดยเฉพาะผลลัพธ์จากโครงการ THEOS-2 ซึ่งจะต้องเตรียมข้อมูล
ชี้แจงให้ชัดเจน 

(4) ให้ สทอภ ศึกษารายละเอียดผลคะแนนตัวชี้วัด ITA ในแต่ละหัวข้อและระบุสาเหตุรวมถึงแนวทางใน
การแก้ไขในปีงบประมาณ 2564 มาเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งถัดไป 

(5) ตัวชี้วัด อว. เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในพ้ืนที่ SKP  สทอภ. พิจารณาเฉพาะ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ศรีราชา แต่ สทอภ. มีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง COVID  ซึ่งพัฒนาอยู่ ณ พ้ืนที่ศูนย์ราชการ ซึ่งผลลัพธ์
ของระบบมีคุณค่า แต่ไม่สามารถนำมานับเป็นตัวชี้วัดได้ สทอภ. ต้องหาช่องทางในการสร้างการรับรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกด้วย นอกจากนี้ สทอภ. ควรเตรียมความพร้อม วิธีการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ COVID19 ที่อาจจะมี
ระยะเวลาที่ยาวนาน จึงขอให้พิจารณารูปแบบการดำเนินงานภายใน และการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก ใน
รูปแบบ New normal 

(6) ให้ สทอภ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้แล้วเสร็จ เนื่องจากตาม พรบ. วินัย
การเงินการคลังภาครัฐ ได้กำหนดให้ส่วนราชการสามารถกันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีได้ไม่เกิน  1 ปี ซึ่งหาก
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จแม้ว่าจะผูกพันสัญญาแล้ว ก็ต้องคืนงบประมาณไปยังกระทรวงการคลัง 
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2. ผลการดำเนินงาน

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1) สทอภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 2,123,344,775.98
บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 836,580,972.57 บาท (ร้อยละ 39.40), ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 
1,249,417,004.42 บาท (ร้อยละ 58.84), ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไมม่ีหนี้ผูกพัน 3,745,550.82 บาท (ร้อยละ 
0.18) และมีเงินเหลือจ่ายคืนกลับเป็นเงินสะสม สทอภ. ทั้งหมด 33,601,248.17 บาท (ร้อยละ 1.58) 

(2) สำหรับรายการผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,249,417,004.42 บาท ส่วนใหญ่เป็น
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน และ รายการผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
3,745,550.82 บาท ทั้งหมดเป็นโครงการเพ่ือการหารายได้ของ สทอภ.  ซึ่งทุกโครงการต้องมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เนื่องจากการดำเนินงานหากมีปัญหาอุปสรรค อาจส่งผลกระทบต่อโครงการที่สำคัญ  

ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  (รวมทั้งหมด) ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  (ไม่รวมโครงการ THEOS-2) 

 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2) 

(คงเหลือ) 
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(3) ผลการใชจ้่ายงบประมาณ  (รวมทั้งหมด) 

แหล่งเงิน งบประมาณจัดสรร  ยอดจ่ายจริง  ผูกพนังบประมาณข้ามป ี ยอดคงเหลือ  
      กรณีมีหนี้ผูกพัน  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

 

เงินงบประมาณ พ.ร.บ. 1,795,731,300.00  618,748,500.90  1,162,818,052.99  -    14,164,746.11  
เงินรายได้  56,706,900.00  48,902,495.64  3,768,608.25  -    4,035,796.11  
เงินกองทุนสวัสดิการ 14,210,900.00  12,943,945.44  -    -    1,266,954.56  
เงินบริหารความเสี่ยง 7,119,122.87  4,043,874.00  749,000.00  -    2,326,248.87  
เงินทุน สทอภ. 169,664,916.49  101,431,978.06  63,394,799.08  -    4,838,139.35  
เงินเบิกจา่ยแทนกัน 61,071,070.89  36,185,361.61  17,734,819.10  2,842,200.96  4,308,689.22  
เงินรายได้ตามอำนาจ 
ผสทอภ. 

4,378,880.95  3,595,016.88  -    204,793.88  579,070.19  

เงนิสำรองรายได ้ 14,361,684.78  10,711,960.54  951,725.00  698,555.98  1,999,443.26  
เงินเครดติภาษ ี 100,000.00  17,839.50  -    -    82,160.50  

รวมท้ังหมด 2,123,344,775.98  836,580,972.57  1,249,417,004.42  3,745,550.82  33,601,248.17  
    ร้อยละ 39.40 ร้อยละ 58.84 ร้อยละ 0.18 ร้อยละ 1.58 

 
(4) ผลการใชจ้่ายงบประมาณ  (ไม่รวมโครงการ THEOS-2) 

แหล่งเงิน  งบประมาณจัดสรร   ยอดจ่ายจริง   ผูกพนังบประมาณข้ามป ี  ยอดคงเหลือ  
       กรณีมีหนี้ผกูพัน   กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน    

เงินงบประมาณ พ.ร.บ.  345,053,300.00   286,206,504.88   44,821,550.99   -     14,025,244.13  
เงินรายได้   56,706,900.00   48,902,495.64   3,768,608.25   -     4,035,796.11  
เงินกองทุนสวัสดิการ  14,210,900.00   12,943,945.44   -     -     1,266,954.56  
เงินบริหารความเสี่ยง  2,564,522.87   1,522,994.00   749,000.00   -     292,528.87  
เงินทุน สทอภ.  72,359,624.00   65,146,258.99   2,718,434.78   -     4,494,930.23  
เงินเบิกจ่ายแทนกัน  61,071,070.89   36,185,361.61   17,734,819.10   2,842,200.96   4,308,689.22  
เงินรายได้ตามอำนาจ 
ผสทอภ. 

 4,378,880.95   3,595,016.88   -     204,793.88   579,070.19  

เงินสำรองรายได ้  14,361,684.78   10,711,960.54   951,725.00   698,555.98   1,999,443.26  
เงินเครดติภาษี  100,000.00   17,839.50   -     -     82,160.50  

รวมท้ังหมด  570,806,883.49   465,232,377.48   70,744,138.12   3,745,550.82   31,084,817.07  
  ร้อยละ 26.88 ร้อยละ 81.50 ร้อยละ 12.39 ร้อยละ 0.66 ร้อยละ 5.45 

 
(5) ผลการใชจ้่ายงบประมาณ  (เฉพาะโครงการ THEOS-2) 

แหล่งเงิน  งบประมาณจัดสรร   ยอดจ่ายจริง   ผูกพันงบประมาณข้ามป ี  ยอดคงเหลือ  
       กรณีมีหนี้ผูกพัน   กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน    

เงินงบประมาณ พ.ร.บ.  1,450,678,000.00   332,541,996.02   1,117,996,502.00  -  139,501.98  
เงินบริหารความเสี่ยง  4,554,600.00   2,520,880.00   -    -  2,033,720.00  
เงินทุน สทอภ.  97,305,292.49   36,285,719.07   60,676,364.30  -  343,209.12  

รวมท้ังหมด 1,552,537,892.49   371,348,595.09  1,178,672,866.30  -  2,516,431.10  
  ร้อยละ 73.12 ร้อยละ 23.92 ร้อยละ 75.92 

 
ร้อยละ 0.16 
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2.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 จำนวน 47 แผนงาน/โครงการ แบ่งเป็น 22 
แผนงาน และ 25 โครงการ และมีโครงการเพ่ือการหารายได้ จำนวน 8 โครงการ รวมทั้งหมด 55 แผนงาน/โครงการ โดย
มีผลการดำเนินงาน และ ผลการใช้จ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 สรปุดังนี้ 

ก. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณจัดสรร ผลเงินจ่ายจริง ผูกพันงบประมาณข้ามป ี เงินคงเหลือ 
กรณี มีหนี้ผูกพัน กรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน 

แผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบตัริาชการรายป ี
พ.ศ. 2563  
(47 แผนงาน/โครงการ) 

2,046,590,826.56 788,667,116.75 
(38.54%) 

1,230,730,460.32 
(60.14%) 

- 27,193,249.49 
(1.33%) 

โครงการเพื่อการหา
รายได้ (8 โครงการ) 

76,753,949.42 47,913,855.82 
(62.43%) 

18,686,544.10 
(24.35%) 

3,745,550.82 
(4.88%) 

6,407,998.68 
(8.35%) 

รวมทั้งหมด 2,123,344,775.98 836,580,972.57 
(39.40%) 

1,249,417,004.42  
(58.84%) 

3,745,550.82 
(0.18%) 

33,601,248.17 
(1.58%) 

ข. ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้  

2.2.1 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 แผนงาน/โครงการ  

2.2.2 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จต้องผูกพันงบประมาณข้ามปีจำนวน 32 
แผนงาน/โครงการ (92 รายการ)  ประกอบด้วย  

▪ แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563  จำนวน 27 โครงการ (65 
รายการ) ซึ่งต้องผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,230,730,460.32 บาท 

▪ โครงการเพ่ือการหารายได้  จำนวน 5 โครงการ (27 รายการ)  ซึ่ งต้องผูกพัน
งบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 18,686,544.10 บาท และ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
3,745,550.82 บาท 

2.2.3 สาเหตุที่ดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 

สาเหตุทีด่ำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวนรายการ 

1.  เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข TOR, มีการประชา
พิจารณ์ TOR /การประกวดราคา (e-bidding) มากกว่า 1 ครั้ง, มีการอุทธรณ์เกิดขึ้น 

64 

2. เนื่องจากการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR/จำเป็นต้องปรับเพ่ิมงานให้
สอดคล้องกับประโยชน์ที่ สทอภ. จะได้รับ ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขงาน/ขยาย
สัญญา/ปรับเพ่ิมงบประมาณ 

18 

3. เนื่องจากเปน็การบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาสัญญา ซึ่งไม่ตรงตามปงีบประมาณ 10 
รวมทั้งหมด 92 
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รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management (ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ สทอภ. 
จำนวน

โครงการ/ 
แผนงาน 

ผลการจ่ายจริง 
ผูกพนังบประมาณ

ข้ามป ี
กรณีมีหนี้ผูกพนั 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

สถานะการ
ดำเนินงาน 

แล้ว 
เสร็จ 

ไม่แล้ว 
เสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ขับเคลือ่นนโยบายดว้ยอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (1,557,536,633.49 บาท) 

8 373,513,914.49 
(23.98%) 

1,181,197,866.30 
(75.84%) 

87.52 3 5 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ 
(18,727,973.00 บาท) 

4 6,955,304.72 
(37.14%) 

10,349,851.66 
(55.26%) 

99.84 3 1 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจาก 
ระบบภมิูสารสนเทศองค์รวม (82,973,901.06 บาท) 

7 56,534,134.42 
(68.13%) 

20,354,773.60 
(24.53%) 

92.40 1 6 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร้าง Research Ecosystem 
และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (49,881,830.00 บาท) 

10 34,541,492.55 
(69.25%) 

13,463,871.79 
(26.99%) 

95.90 5 5 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาและสรา้งความเข้มแข็ง
องค์กร (337,470,489.01 บาท) 

18 317,122,270.57 
(93.97%) 

5,364,096.97 
(1.59%) 

97.51 8 10 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
(2,046,590,826.56 บาท) 

47 788,667,116.75 
(38.54%) 

1,230,730,460.32 
(60.14%) 

94.63 20 27 

โครงการเพื่อการหารายได ้
(76,753,949.42 บาท) 

8  47,913,855.82 
(62.43%)  

มีหน้ี 18,686,544.10 (24.35%) 
ไม่มีหน้ี 3,745,550.82 (4.88%) 

3 5 

รวมท้ังหมด 
(2,123,344,775.98 บาท) 

55 836,580,972.57 
(39.40%)  

มีหนี ้1,249,417,004.42 (58.84%) 
ไม่มีหนี้ 3,745,550.82 (0.18%)   

23 32 

แผนงาน : 100.00%  
  ผลงาน : 94.63% 

แผนเงิน : 100.00% (2,046,590,826.56 บาท) 
ผลเงิน : 38.54% (788,667,116.75 บาท) 
 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลือ่นนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (8 โครงการ) 
 ผู้รบัผดิชอบยุทธศาสตร์ :  ผสทอภ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 8 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 1,557,536,633.49 บาท โดย

เบิกจ่ายจริง 373,513,914.49 บาท (ร้อยละ 23.98),  ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 1,181,197,866.30 
บาท (ร้อยละ 75.84)   และคงเหลือ 2,824,852.70 บาท (ร้อยละ 0.18) 

 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 5  โครงการ/แผนงาน    
1. 63066 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการ

พัฒนา THEOS-2 (THEOS-2/ พรเทพ)  
(เงิน พ.ร.บ. 1,431.7200  ลบ.) 

97.00 21.95 
(314.28 ลบ.) 

78.05 
(1,117.44 ลบ.) 

- 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
การพัฒนาดาวเทียมหลัก MS-8 Instrument AIT TEST Readiness 

Review (I-TRR)  และ  MS-9 Platform AIT TRR (P-TRR) and End of 
AIP Development and Implementation : Airbus ได้ดำเนินการใน
สว่นของ I-TRR และ P-TRR แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากการพัฒนาดาวเทียม
หลัก MS 8 ในส่วนของ AIP ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ จึงยังไมม่ีการ
เบิกจ่ายในงวดงาน 8-9 คาดว่าจะเจรจาและเบิกจ่ายได้ภายใน พ.ย. 63 

 
 

 

 

แผนเงิน : 100.00% (1,557,536,633.49 บาท) 
ผลเงิน : 23.98% (373,513,914.49 บาท) 
 

แผนงาน : 100.00%  
  ผลงาน : 87.52% 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

2. 63021 - โครงการบริหารโครงการระบบดาวเทียม
สำรวจเพื่อการพฒันา THEOS-2  
(THEOS-2/ พรเทพ)  (75.2813  ลบ. ได้แก ่เงิน 
พ.ร.บ. 18.9580 ลบ. / เงินบริหารความเสี่ยง 
4.5546 ลบ. / เงินทุน 51.7687 ลบ.) 

99.85 70.21 
(52.8543 ลบ.) 

26.45 
(19.9105 ลบ.) 

3.34 
(2.5164 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 10 กิจกรรม ได้แก่ 
1. ค่าบำรุงรักษาระบบจานสายอากาสย่านความถี่ X-band ขนาด 13 

เมตร ยี่ห้อ L3 (Datron) (วงเงินกันเหลื่อมป ี3,120,000 บาท) เลขสัญญา 
9/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 5,200,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 27 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 63 : อยูร่ะหวา่งดำเนินการในงวดงานท่ี 
3 และ 4 (สดุท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ธ.ค. 63   

2. ค่าบำรุงรักษาระบบจานสายอากาศย่านความถี่ X-band ขนาด 13 
เมตร ยี่ห้อ VIASAT (วงเงินกันเหลื่อมปี 2,137,500 บาท) เลขสัญญา 
7/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 4,750,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 19 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 63 : อยูร่ะหว่างดำเนินการในงวดงานท่ี 
4 - 5 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายใน ธ.ค. 63 

3. จ้างเหมาพัฒนาระบบเทอรม์ินอลสั่งถ่ายภาพสำหรับผู้ใช้งานทาง
ทหาร (Military User Terminal) เลขสญัญา 30/2563 ลว. 25 ก.ย. 63 
วงเงินในสัญญา 1,950,000 บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนนิการ 26 
ก.ย. 63 – 20 ก.ย. 64 : อยูร่ะหว่างดำเนินการ งวดงานที่ 1-3 คาดว่าจะ
เบิกจ่ายทั้งหมดในเดือน ก.ย. 64 

4. กิจกรรมการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (งานเพิ่ม) 
(วงเงินกันเหลื่อมป ี7,655,024.73 บาท) บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 
(สุดทา้ย) แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรบัและคาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 

5. ค่าตอบแทนผู้ควบคมุงาน การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบ
ดาวเทียม : (วงเงนิกันเหลื่อมปี 720,000 บาท) บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 
(สุดท้าย) แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 

6. จ้างเหมาปรบัปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการตดิตั้งระบบ
สถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียมภายใตโ้ครงการ THEOS-2 (วงเงินกัน
เหลื่อมปี 2,480,000 บาท) เลขสัญญา 26/2563 ลว. 13 ส.ค. 63 วงเงินใน
สัญญา 2,480,000 บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 14 ส.ค. - 11 
พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างตรวจรบั งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทัง้หมดใน พ.ย. 63 

7. จ้างเหมาปรบัปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ติดตั้งระบบสถานภีาคพื้นดินสำหรบัดาวเทียมภายใตโ้ครงการ THEOS-2 
(วงเงินกันเหลื่อมป ี170,000 บาท) เลขสัญญา 130/2563 ลว. 23 ก.ย. 63 
วงเงินในสัญญา 170,000 บาท จำนวน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 45 
วันนับถัดจากรับใบสั่งจ้าง : อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่าย
ทั้งหมดใน พ.ย. 63 

8. จ้างเหมาพัฒนาระบบเครื่องมือเชิงวิศวกรรมสำหรับข้อมลูดาวเทียม
โครงการ THEOS-2 (วงเงินกันเหลื่อมปี 498,000 บาท) เลขสัญญา 
94/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 498,000 บาท จำนวน 2 งวด 
ระยะเวลาดำเนินการ 240 วันนับถัดจากรับใบสั่งจ้าง : อยู่ระหว่างตรวจรับ 
งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทัง้หมดใน ก.พ. 64 

9. จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารการใช้งานสถานีภาคพื้นดิน (Ground 
Intelligent Network System) (วงเงินกันเหลื่อมป ี495,000 บาท) เลข
สัญญา 99/2563 ลว. 8 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 495,000 บาท จำนวน 2 
งวด ระยะเวลาดำเนินการ 9 ก.ค. 63 – 4 ก.ค. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน ก.ค. 64 
10. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ (วงเงินกันเหลื่อมป ี640,000 บาท) 

เป็นค่ามัดจำทีพั่กเจ้าหน้าทีท่ี่เดินทางไปประเทศอังกฤษ จำนวน 8 คน จะมี
การเบิกจ่าย เมื่อเจ้าเหน้าที่เดินกลบัมาประเทศไทย ในเดือน มี.ค. 64 

3. 63132 - โครงการจัดหาอุปกรณเ์ครื่องมือสำหรับ
อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น  
(THEOS-2/ พรเทพ)  (เงินทุน 45.5366 ลบ.) 

80.00 9.25 
(4.2143 ลบ.) 

90.75 
(41.3223 ลบ.) 

- 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรบัอาคารประกอบและทดสอบ

ดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น (วงเงินกันเหลื่อมป ี
41,322,341.57 บาท) เลขท่ีสัญญา 5/2563 ลว.7 พ.ค. 63 วงในสัญญา 
210,713,600 บาท จำนวน 15 งวด ระยะเวลาดำเนินการ  7 พ.ค. 63 - 29 
ต.ค. 64 : งานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 อยู่ระหว่างรอการแกไ้ขสญัญา ครั้งท่ี 2 
ซึ่งคณะกรรมการ สทอภ. อนุมตัิแล้ว และต้องขอความเห็นชอบจากสำนัก
งบประมาณ ทั้งนี้ สทอภ. ได้จดัส่งเอกสารไป 1 ครั้งแล้ว แต่จำเป็นตอ้งแก้ไข
เอกสารบางรายการ อยูร่ะหว่างสง่เอกสารช้ีแจงสำนักงบประมาณเพิ่มเติม 
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 64 

4. 63010 – โครงการ AIP เพื่อการพฒันาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล้ำ (AIP/ชลธิป)  
(0.9108 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.4108 ลบ. / 
เงินรายได้ 0.5 ลบ.) 

93.00 70.71 
(0.6441 ลบ.) 

24.70 
(0.2250 ลบ.) 

4.58 
(0.0418 ลบ.) 

กิจกรรมทีย่ังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบกิเหลื่อมปี  
   การพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย (วงเงิน
กันเหลื่อมปี 225,000 บาท) เลขท่ีสัญญา 12/2563 ลว. 10 มี.ค. 63 วงเงิน
ในสัญญา 750,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 11 มี.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63  : 
อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที ่3 คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ธ.ค. 63  

5. 63129 - โครงการวิเคราะห์ฉากทัศน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระหว่างและหลัง 
สถานการณ์ COVID – 19 เพื่อการพัฒนา AIP 
 (AIP / ชลธิป)  (เงิน พ.ร.บ.  2.4000 ลบ.) 

38.00 - 
 

95.83 
(2.3000 ลบ.) 

4.17 
(0.1000 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
จ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเชิง

นโยบาย (วงเงนิกันเหลื่อมปี 2,300,000 บาท) : เลขท่ีสัญญา 23/2563 ลว. 
30 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 2,300,000 บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลา
ดำเนินการ 1 ก.ค. 63 - ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 คาดว่า
จะเบิกจ่ายทัง้หมดในเดือน ม.ค. 64 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ/แผนงาน    
6. 63065 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (ISP) เพือ่

ขับเคลื่อน AIP ในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของ
ประเทศ (AIP/ ปกรณ์) (เงินรายได ้0.5000 ลบ.) 

100.00 100.00 
(0.5000 ลบ.) 

- - 

7. 63026 - แผนงานขับเคลื่อนแผนแม่บทอวกาศ
แหง่ชาติ (สยศ./ ระวีวรรณ)  
(เงิน พ.ร.บ. 0.1260 ลบ.) 

100.00 48.81 
(0.0615 ลบ.) 

- 51.19 
(0.0645 ลบ.) 

8. 63061 - แผนงานสนับสนุนภารกจิ AIP  
(AIP / อัฉราพร) (1.0619 ลบ. ได้แก่ เงนิ พ.ร.บ. 
0.7109 ลบ. / เงินทุน 0.3510 ลบ.) 

100.00 90.38 
(0.9597 ลบ.) 

 9.62 
(0.1022 ลบ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ  (4 โครงการ)  

ผู้รบัผดิชอบยุทธศาสตร์ : ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงค์ฤทธิ์)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน ไดร้ับงบประมาณทัง้หมด 18,727,973.00 บาท โดยมีผลการ

เบิกจ่ายจรงิ 6,955,304.72 บาท (ร้อยละ 37.14) ,  ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 10,349,851.66 บาท 
(รอ้ยละ 55.26)   และ คงเหลือ 1,422,816.62 บาท (ร้อยละ 7.60) 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1  โครงการ/แผนงาน    
1.  63063 - โครงการพัฒนาและยกระดับ

ความสามารถการแขง่ขันของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม Aerospace  (สอร. (3C)/ ณัฐวัฒน)์ 
(14.5957 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 11.0773 ลบ. / 
เงินทุน 3.3166 ลบ. / เงินรายไดต้ามอำนาจ ผส
ทอภ. 0.2017 ลบ. ) 

99.36 22.71 
(3.3153 ลบ.) 

70.91 
(10.3499 ลบ.) 

6.38 
(0.9305 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 3 กิจกรรม ได้แก่ 
1. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุและงบดำเนนิการสนับสนุนภารกิจทดสอบ

ดาวเทียมและอากาศยาน (10,050,000 บาท) เลขท่ีสัญญา สอร. 2/2563 
ลว. 5 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 6 พ.ค. 63 - ธ.ค. 63 คาดว่าจะ
ดำเนินงานและเบิกจ่ายงวดงานที่ 3 (สุดท้าย) ได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 

2.  ค่าวัสดุเพื่อใช้สำหรับศูนย์ทดสอบ Aerospace (114,851.66 บาท) 
อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดวา่จะเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน ต.ค. 63 

3.  จ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ (185,000.00 บาท) 
เนื่องจากเงื่อนไขการสอบเทียบไมเ่ป็นไปตามข้อกำหนด คาดว่าจะ
ดำเนินงานและเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน พ.ย. 63 

 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 

แผนเงิน : 100.00% (18,727,973.00 บาท) 
ผลเงิน : 37.14% (6,955,304.72 บาท) 

แผนงาน : 100.00%  
ผลงาน : 99.84% 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ/แผนงาน    
2.  63013 - แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศ

อุตสาหกรรมฯ (สอร. (3C)/ ศิริพกัตร์)  
(2.1106 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.07316 ลบ. /
เงินทุน 0.03739 ลบ.) 

100 85.68 
(1.8084 ลบ.) 

- 14.32 
(0.3022 ลบ.) 

3. 63124 - โครงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องการภัยโควิด 
COVID 2019 เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลที่ร้องขอ
(สอร. (3C)/ ศิริพักตร์) (เงิน พ.ร.บ. 1.8199 ลบ) 

100 92.40 
(1.6820 ลบ.) 

- 7.60 
(0.1383 ลบ.) 

4.  63064 - โครงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีนำ
ทางแม่นยำสูง (GNSS Innovative Service) เพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สอร. (3C)/ ศิริพักตร์) 
(เงิน พ.ร.บ. 0.2019 ลบ) 

100 74.34 
(0.1501 ลบ.) 

- 25.66 
(0.0518 ลบ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณคา่และมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (7 โครงการ) 
ผู้รบัผิดชอบยุทธศาสตร์ : ป.รอง ผสทอภ. (ตตยิะ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 จำนวน 7 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณท้ังหมด 82,973,901.06 บาท โดยมีผลการ

เบิกจ่ายจริง 56,534,134.42 บาท (ร้อยละ 68.13) ,  ผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 20,354,773.60 
บาท (ร้อยละ 24.53)   และ คงเหลือ 6,084,993.04 บาท (ร้อยละ 7.33) 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 6  โครงการ/แผนงาน    
1. 63027- โครงการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับ

การจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยัง่ยืน  
(สปภ./ วราทิพย์) (เงิน พ.ร.บ.  2.9250 ลบ.) 

97.60 64.36 
(1.8825 ลบ.) 

34.68 
(1.0144 ลบ.) 

0.96 
(0.0281 ลบ.) 

กจิกรรมที่ยังไม่แล้วเสรจ็ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 3 กิจกรรม ได้แก่ 
1. จ้างเหมาจดัทำฐานข้อมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ เพื่อเช่ือมต่อ

ระบบสนบัสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง (700,000 บาท) เลขท่ีสัญญา 22/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63 วงเงินใน
สญัญา 1.4 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 16 มิ.ย. 63 - 13 ธ.ค. 63 :  
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ 3 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบกิจ่ายได้
ภายในเดือน ธ.ค. 63 

2. จ้างเหมาพฒันาระบบประมวลผลการติดตามสภาพทางทะเลแบบ
กึ่งอัตโนมัติ (185,500 บาท) เลขทีส่ญัญา 97/2563 ลว. 1 ก.ค. 63 วงเงินใน
สัญญา 0.265 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการ 10 ก.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 : อยู่
ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ซึ่งส่งมอบงานมาเมื่อวันท่ี 28 
ก.ย. 63 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63 

3. ค่าวัสดไุฟฟ้า วัสดสุำนกังาน และวัสดุคอมพวิเตอร์ (128,865.45 

แผนเงิน : 100.00% (82,973,901.06 บาท) 
ผลเงิน : 68.13% (56,534,134.42 บาท) 

แผนงาน : 100.00%  
ผลงาน : 92.40% 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

บาท) อยู่ระหว่างรอบริษัทฯ ส่งของภายในวันท่ี 7 พ.ย. 63 คาดว่าจะเบิกจ่าย
ได้ภายในเดือน พ.ย. 63 

2. 63028 - โครงการภูมิอารยธรรมสวุรรณภูมิเชื่อม
โลกจากอดตีผ่านปจัจุบันสู่อนาคต (สปภ./ปยิวรรณ) 
(2.8434  ลบ. ได้แก่ เงินทุน 2.8429 ลบ. /เงิน
รายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 0.00045 ลบ.) 

93.00 70.89 
(2.0157 ลบ.) 

5.42 
(0.1541 ลบ.) 

23.69 
(0.6735 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี 
พิมพ์หนังสือสุวรรณภูมิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน (Executive 

summary : Suvarnabhumi Terra Incognita) (154,080 บาท) เลขท่ี
สัญญา 129/2563 ลว. 17 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 154,080 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 18 ก.ย. - พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจร่าง 
อาร์ตเวลิ์ก ครั้งท่ี 1 คาดว่าจัดพิมพ์และเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน ธ.ค. 63 

 
3. 63035 - โครงการครบรอบ สทอภ. 20 ปี อวกาศ

และภมูิสารสนเทศเพือ่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน (กพล./ กมลมาศ) (1.34 ลบ. ได้แก่ เงิน 
พ.ร.บ. 0.009 ลบ. / เงินรายได ้1.25 ลบ.) 

75.00 6.70 
(0.0897 ลบ.) 

93.16 
(1.2483 ลบ.) 

0.15 
(0.0020 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. จ้างผลิตสกู๊ปพิเศษ 20 ปี สทอภ. (598,000 บาท) เลขท่ีสัญญา 

28/2563 ลว. 27 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 598,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 28 ส.ค. – 25 พ.ย. 63 : บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำรา่งสกูป๊ คาด
ว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63  

2. จ้างจัดทำหนังสือกาลานุกรม (650,280 บาท) : อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะดำเนนิการและเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน ก.พ. 64 

 
4. 63044 - แผนงานการสร้างคณุค่าจากระบบภูมิ

สารสนเทศแบบองค์รวม  
(สปภ./สผภ./กภด./ กพล. /ตติยะ)  
(59.0794  ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 37.9055 ลบ. / 
เงินทุน 20.5316 ลบ. / เงนิรายไดต้ามอำนาจ ผส
ทอภ. 0.6422 ลบ.) 

87.40 63.53 
(37.5350 ลบ.) 

27.74 
(16.9784 ลบ.) 

7.73 
(4.5659 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 13 กิจกรรม ได้แก่ 
1. ค่าธรรมเนียมรับสญัญาณดาวเทียมจากดาวเทียมดวงอื่นๆ 

(6,860,610 บาท) เลขท่ีสัญญา กพล802/2563 ลว.7 ส.ค. 63 วงเงินใน
สัญญา 6,860,610 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 8 ส.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 : ลง
นามล่าช้าเนื่องจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ทำให้บริษัท 
e.GEOS S.p.A.  ไมส่ามารถส่งเอกสารต้นฉบับซึ่งออกโดยสถานทูตและ
เอกสารต้นฉบับของบริษัทมาให้คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาได้ โดยขณะนี้
อยูร่ะหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายหมดภายใน ก.พ. 64 

2. เช่าคลาวด์ และ Colocation (3,314,325 บาท) เลขท่ีสัญญา  
7/2563 ลว. 26 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 4,419,100 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 27 มิ.ย. 63 - 27 ม.ค. 64  : อยู่ระหว่างการเช่าตามสัญญาอีก 3 
งวดงาน คาดว่าจะครบและเบิกจ่ายหมดภายในเดือน ก.พ. 64 

3. บำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal (MA) (1,500,000 บาท) เลขท่ี
สัญญา 18/2563  ลว. 12 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 3,000,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 13 พ.ค. 63 - 8 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการงวด
งานที่ 2 (สดุทา้ย) คาดว่าจะเบิกจา่ยไดภ้ายในเดือน ธ.ค. 63 

4. บำรุงรักษาระบบคลังข้อมลู Big Tank (MA) (395,000 บาท) เลขท่ี
สญัญา 21/2563 ลว.25 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 790,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 63 - 21 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนนิการ
งวดงานท่ี 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 

5. รักษาความต่อเนืองระบบเรดาร์ชายฝั่ง (460,800 บาท) เลขท่ีสัญญา  
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

17/2563 ลว. 23 เมย 63 วงเงินในสัญญา 1,152,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 24 เม.ย. - 20 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานที่ 6 (งวด
สุดท้าย) และจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ต.ค. 63 

6. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ (MA) (495,000 บาท) 
เลขท่ีสญัญา 20/2563 ลว. 25 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 990,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 63 - 21 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนนิการ
งวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 

7. บำรุงรักษาระบบ CEPH Storage (118,500 บาท) เลขท่ีสัญญา 
88/2563  ลว.6 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 237,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 7 พ.ค. -3 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานท่ี 2 
(สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 

8. จ้างเหมาเช่าใช้บริการ Google Apls (99,889.01 บาท) เลขท่ีสัญญา  
11/2563 ลว.17 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 150,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 18 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่างการเช่าตามสัญญาอีก 3 
งวดงาน คาดว่าจะครบและเบิกจ่ายหมดภายในเดือน ธ.ค. 63 

9. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดทำแผนรับสัญญาณ ระบบรับสัญญาณ 
และประมวลผลข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed (2,457,375.65 บาท) 
เลขท่ีสญัญา Contract No.16/2020  ลว. 7 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 
2,457,375.65 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 ส.ค. 63 – 4 ม.ค. 64 : อยู่
ระหว่างดำเนินการตามสญัญา คาดว่าจะเบิกจา่ยได้ภายในเดือน ม.ค. 64 

10.  จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสญัญาณดาวเทียมรายละเอียดปาน
กลาง  (206,666 บาท) เลขท่ีสัญญา สอร.12/2563 ลว. 11 มิ.ย. 63 วงเงิน
ในสัญญา 516,665 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 มิ.ย. - 8 พ.ย. 63 : อยู่
ระหว่างดำเนินการอีก 2 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน พ.ย. 63 

11.  ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (550,000 บาท) 
เลขที่สญัญา 25/2563  ลว.13 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 550,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 14 ส.ค. – 11 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวด
งานท่ี 2 (งวดสุดท้าย) กำหนดส่งมอบงานวันที่ 11 พ.ย. 63 คาดว่าจะ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63 

12. ค่าจัดหาของทีร่ะลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 
(301,466.51 บาท) : อยูร่ะหว่างการจัดหา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่าย
ได้ภายในเดือน ม.ค. 64 

13.  จ้างจัดหาและทำสื่อประชาสัมพนัธ์ (218,804.30 บาท) เลขท่ีสัญญา 
117/2563 ลว.25 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 218,804.30 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 26 ส.ค. – 26 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างจัดหาและจดัทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ คาดว่าจะแล้วเสรจ็และเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63 

 
5. 63050 - แผนงานจัดหาข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อ

เป็นพื้นฐานของระบบภูมสิารสนเทศ เพื่อการพัฒนา
พื้นที่อย่างยัง่ยืน (สปภ./ ชินตา)  
(เงินทุน  10.3862 ลบ.) 

97.80 90.47 
(9.3967 ลบ.) 

7.07 
(0.7346 ลบ.) 

2.45 
(0.2549 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
   ค่าข้อมูลดาวเทียมทีไ่มไ่ด้รบัสญัญาณเอง (734,611.68 บาท) การสั่งถ่าย
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ยังไม่สามารถบันทึกภาพท่ีปลอดเมฆได้ คาดว่า
จะดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 64 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

6. 63131 - โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณร์ะบาดของ COVID-19  
(สผภ. / ยรรยง) (เงิน พ.ร.บ.  3  ลบ.) 

96.00 91.33 
(2.7400 ลบ.) 

7.50 
(0.2250 ลบ.) 

1.17 
(0.0350 ลบ.) 

กจิกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
จ้างเหมาบุคลากรในการวิเคราะหแ์ละจัดทำข้อมูล (225,000) เลขท่ี

สัญญา 92/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 300,000 บาท จำนวน 
12 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินตามสญัญา คาดว่าจะเบิกจา่ยทั้งหมดภายในเดือน ก.ค. 64 

 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ/แผนงาน    

7. 63128 - โครงการประเมินความเครียด และความ
เสียหายของพืชไม้ผลยืนต้น จากการขาดน้ำเพือ่การ
บริหารจดัการน้ำในจังหวดัอุดรธานี และ
อุบลราชธานี (สปภ./ ศิรลิักษณ์)  
(เงิน พ.ร.บ. 3.4000 ลบ.) 

100 84.54 
(2.8745 ลบ.) 

- 15.46 
(0.5255 ลบ.) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ  (10 โครงการ) 

ผู้รับผดิชอบยุทธศาสตร ์: ป.อสวภ. (ดำรงค์ฤทธิ์) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 10 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 49,881,830.00 บาท โดยมีผล

การเบิกจ่ายจริง 34 ,541 ,492.55 บาท (ร้อยละ 69.25) ,  ผูกพันงบประมาณข้ามปี  กรณี มีหนี้ ผู ก พัน  
13,463,871.79 บาท (ร้อยละ 26.99)   และคงเหลือ  1,876,465.66 บาท (ร้อยละ 3.76) 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกนัเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 5  โครงการ/แผนงาน    
1. 63057 - โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิ

สารสนเทศความปลอดภัยทางอากาศ ระยะที่ 3 
(สวภ./ ศภุัชชา) (7.7236 ลบ. ไดแ้ก่ เงิน พ.ร.บ. 
3.4570 ลบ. /เงินทุน 4.2666 ลบ. ) 

85.60 66.01 
(5.0982 ลบ.) 

26.99 
(2.0845 ลบ.) 

7.00 
(0.5408 ลบ.) 

กิจกรรมทีย่ังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. จ้างเหมาสำรวจจดัทำข้อมูลสนามบินและการสำรวจภาคพื้น 

(1,984,500 บาท) เลขท่ีสัญญา สอร.15/2563 ลว.4 ส.ค. 63 วงเงินใน
สัญญา  2,205,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ  5 ส.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 : 
ล่าช้าเนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และกระบวนการจดัจ้างมี
การยกเลิก 1 ครั้ง ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งดำเนินการส่งมอบงานงวด 1 คาดว่าจะ
เบิกจ่ายได้ทุกงวดงานภายในเดือน ก.พ. 64  

2. วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา (100,000 บาท) เลขท่ีสัญญา สอร.
21/2563 ลว.30 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 100,000 บาท ระยะเวลา
ดำเนินการ 1 ต.ค. -30 พ.ย. 63  : อยู่ดำเนินการจดัหาหนังสือคาดวา่จะ
ดำเนินการและเบิกจ่ายไดแ้ล้วเสรจ็ภายใน ธ.ค. 63 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 

แผนเงิน : 100.00% (49,881,830.00 บาท) 
ผลเงิน : 69.25% (34,541,492.55 บาท) 

แผนงาน : 100.00%  
ผลงาน : 95.90% 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกนัเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

2. 63008 - โครงการวิจัยขั้นแนวหนา้ด้านอวกาศ 
(Space Frontier Research) (สวภ./ ดำรงค์ฤทธิ์) 
(15.7702 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 10.9348 ลบ. /
เงินทุน 4.8354 ลบ. ) 

78.08 31.72 
(5.0026 ลบ.) 

67.89 
(10.7067 ลบ.) 

0.39 
(0.0608 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. ซื้อครุภณัฑ์สำหรับการทดลองวิจัยอวกาศขั้นสูงสำหรับการพัฒนา 

liquid crystal ในสภาวะไร้แรงโนม้ถ่วง (Space EX) (10,400,000 บาท) 
เลขท่ีสญัญา สอร.3/2563 ลว. 20 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 10,400,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค. 63 - 16 ม.ค. 64  : ล่าช้าเนื่องจาก
ได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และกระบวนการจดัจ้างมีการยกเลิก 1 
ครั้ง ขณะนี้อยูร่ะหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวด 1 คาดว่าจะเบิกจา่ยได้ทุก
งวดงานภายในเดือน ม.ค. 64 

2. จ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ (306,721.79 บาท) 
เลขท่ีสญัญา สอร.6/2563  ลว.24 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา  3,800,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 25 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 64 : เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19 ในต่างประเทศ ทำให้บริษัทไมส่ามารถดำเนนิการ
ตาม TOR ได้และขยายระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างพัฒนาชุดทดลองและ
ส่งงานวิจยัไปอวกาศ งวดที่ 4 ออกไปอีก 282 วัน (ขยายจนถึง ก.ค. 64) 

 
3. 63062 - โครงการจัดตั้งศูนยเ์รียนรู้เทคโนโลยี

อวกาศและภมูิสารสนเทศเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต
และทักษะเพื่ออนาคต (สพอ./ จันทิมา)  
(เงินรายได้  1.7990  ลบ.) 

100 86.48 
(1.5559 ลบ.) 

8.89 
(0.1600 ลบ.) 

4.62 
(0.0831 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
    ค่าจ้างเหมาการพัฒนาสร้างสื่อการเรยีนรู้แบบหมุนเวียน (160,000 
บาท) เลขท่ีสัญญา สอร.1279/2563 ลว.18 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 
400,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 : ดำเนินการ
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
 

4. 63011 - แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ 
Space Inspirium (สอร. (3C)/ ศริิพักตร์)  
(6.8009 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 5.4439 ลบ. / เงิน
รายได้ 2.7363 ลบ. /เงินทุน 0.4694 ลบ. /เงิน
รายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 0.1513 ลบ.) 

97.60 95.01 
(8.3615 ลบ.) 

4.92 
(0.4327 ลบ.) 

0.08 
(0.0068 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 3 กิจกรรม ได้แก่ 
1. จ้างเหมาระบบจำหนา่ยตั๋ว เครื่องกั้นนับคน (234,700 บาท) : ตรวจ

รับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
2. ซ่อมบำรุงเครื่องเล่น นิทรรศการโซนท่ี 17  Google Street View 

(176,550 บาท) : ตรวจรับงานเรยีบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายใน
เดือน ต.ค. 63 

3. จัดจ้างปรับปรุงซอฟแวร์ และซ่อมแซมอุปกรณโ์ซนนิทรรศการ
ศาสตร์พระราชา (21,400 บาท) : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 

5. 63032 - แผนงานพัฒนาศูนย์ภูมสิารสน เทศสริินธร
เพื่อสร้างบุคลากรฯ (สพอ./ ปราณปรียา)  
(12.4022 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 9.014 ลบ. /
เงินทุน 3.3882 ลบ.) 

97.75 92.13 
(11.4268 ลบ.) 

0.65 
(0.08 ลบ.) 

7.22 
(0.8954 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
ค่าตอบแทนผู้เชีย่วชาญแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (Dr.Haoran Zhang) งวด

ที่ 3 (80,000 บาท) เลขท่ีสัญญา สอร.1348/2563 ลว.18 ส.ค. 63 วงเงินใน
สญัญา  80,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 19 ส.ค. - 18 ก.ย. 63 : ตรวจ
รับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกนัเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ/แผนงาน    
6. 63054 - โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิ

สารสนเทศเพือ่การจัดการข้าวโดยชุมชน : G-Rice  
(สวภ./ ธนากร) (เงินทุน  1.0600  ลบ.) 

100 88.93 
(0.9427 ลบ.) 

- 11.07 
(0.1173 ลบ.) 

7. 63055 - โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมเพือ่การ
บริหารจดัการโครงการพระราชดำริ : GMIS   
(สวภ./ ธนากร) (0.8087 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 
0.2007 ลบ. / เงนิทุน 0.608 ลบ.) 

100 96.87 
(0.7834 ลบ.) 

- 3.13 
(0.0253 ลบ.) 

8. 63005 - แผนงานขับเคลื่อนงานวิจยั  
(สวภ./ ธันยช์นก) (เงิน พ.ร.บ. 0.7682 ลบ.) 

100 93.92 
(0.7215 ลบ.) 

- 6.08 
(0.04670 ลบ.) 

9. 63067 - โครงการพัฒนา Space Innopolis ในเขต
นวัตกรรม ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EECi) ระยะที่ 1 (สวภ./ ณัฐวัฒน)์  
(เงิน พ.ร.บ. 0.2991 ลบ.) 

100 66.55 
(0.1990 ลบ.) 

- 33.45 
(0.1000 ลบ.) 

10. 63125 - โครงการพฒันาสื่อเพื่อการเรยีนรู้ โลกสู้
โรค สูภ้ัย COVID-19 ด้วยการจัดการเชิงพืน้ท่ีแบบ
องค์รวม (สพอ. / จันทิมา)  
(เงนิ พ.ร.บ. 0.4500 ลบ.) 

100 100 
(0.4500 ลบ.) 

- - 

 



 

18 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแขง็องคก์ร (18  โครงการ) 
ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร ์: รอง ผสทอภ. (พีร์)  

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 18 โครงการ/แผนงาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด 337,470,489.01 บาท โดยมีผล

การเบิกจ่ายจริง  317 ,122 ,270.57 บาท (ร้อยละ 93.97) ,  ผูกพันงบประมาณข้ามปี  กรณี มีหนี้ผูกพัน 
5,364,096.97บาท (ร้อยละ 1.59)   และคงเหลือ 14,984,121.47 บาท (ร้อยละ 4.44) 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

ดำเนินงาน/เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 10  โครงการ/แผนงาน    
1. 63049 - แผนงานพ้ืนฐานบริหารจัดการอุทยาน

รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (สอร.3S/วรรณวีร์) 
(45.9615 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 28.53 ลบ. /เงิน
รายได้ 12.6234 ลบ. /เงินความเสี่ยง 2.2583 ลบ. /
เงินทุน 0.932 ลบ. /เงินรายไดต้ามอำนาจ ผสทอภ. 
1.6179 ลบ. ) 

99.80 95.64 
(43.9558 ลบ.) 

1.63 
(0.749 ลบ.) 

2.73 
(1.2567 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี (ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตดาดฟ้าและ

ผนังอาคาร SI) (749,000 บาท) เลขท่ีสัญญา สอร.17/2563 ลว.20 ส.ค. 63 
วงเงนิในสัญญา 749,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ  21 ส.ค. 63 - 19 
ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการซ่อมบำรงุ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63 

2. 63015 - แผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศกลาง  
(สบห./ ปฐมพงศ์) (23.7121 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 
0.1199 ลบ. /เงินรายได้ 23.5569 ลบ. /เงินความ
เสี่ยง 0.0353 ) 

96.27 92.80 
(22.0056 ลบ.) 

3.60 
(0.8529 ลบ.) 

3.60 
(0.8536 ลบ.) 

กจิกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  3 กิจกรรม ได้แก่ 
1. จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร 

(316,800 บาท) เลขท่ีสัญญา 5/2563 ลว. 29 พ.ย. 62 วงเงินในสัญญา 
792,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธ.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
การตรวจรับ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63 

แผนเงิน : 100.00% (337,470,489.01 บาท) 
ผลเงิน : 93.97% (317,122,270.57 บาท) 

แผนงาน : 100.00%  
ผลงาน : 97.51% 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

2. ค่าต่ออายุลิขสิทธ์ิโปรแกรมป้องกนัไวรัส (465,450 บาท) : อยู่
ระหวา่งดำเนินการส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจา่ยได้ภายในเดือน พ.ย. 63 

3. การจดทะเบียน AS Number ในนามของ สทอภ (70,620 บาท) : 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63 

3. 63024 - แผนงานพัฒนาองค์กรและบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล  (สบห./ สุกันยา) (5.1477 ลบ. 
ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 4.7462 ลบ. /เงินความเสี่ยง 
0.09496 ลบ. / รายได้อำนาจ ผส. 0.2690 ลบ. ) 

98.00 97.06 
(4.9964 ลบ.) 

0.66 
(0.0341 ลบ.) 

2.28 
(0.1172 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
ค่าวัสดสุำนักงาน ในการจัดทำสายคล้องบัตรพร้อมคลิปแบบตลับสาย

ยืด (โยโย้) และซองหนังสำหรับบคุลากร สทอภ. (34,133 บาท) ตรวจรับ
แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายภายในเดอืน ต.ค. 63 

4. 63020 - แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคาร
สถานท่ีและยานพาหนะ   (สบห./ มาลิน) (7.0764 
ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 6.9324 ลบ. /เงินรายได้ 
0.1010 ลบ. /เงินกองทุนสวัสดิการ 0.020 ลบ. /เงิน
ความเสีย่ง 0.023 ลบ. ) 

100 92.69 
(6.5592 ลบ.) 

1.98 
(0.1402 ลบ.) 

5.33 
(0.3770 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (บางเขน) (90,040.50 บาท) เลขท่ีสัญญา 113/2563 ลว.  
28 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 90,040.50 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 29 
ส.ค. - 12 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จและ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63 

2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (50,204.40 บาท) เลขท่ี
สัญญา 6/2563 ลว.25 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 50,204.40 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยูร่ะหว่างขั้นตอนการ
เบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 

5. 63023 - แผนงานบริหารจัดการงานคลัง (สบห./ 
พนิดา) (217.4228 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 
189.8147 ลบ. / เงินรายได้ 7.3384 ลบ. / กองทุน
สวัสดิการ 14.1534 ลบ. / เงินุทน 5.9962 ลบ. /  
เงินรายได้อำนาจ ผส. 0.0201 / เงินเครดิตภาษี 0.1 
ลบ.) 

100 98.69 
(214.5666 ลบ.) 

0.29 
(0.6268 ลบ.) 

1.03 
(2.2294 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบบัญช ี(600,000 บาท) เลขท่ีสัญญา 19/2563 

ลว.7 พ.ค 63 วงเงนิในสัญญา 600,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ  13 
พ.ค. 63 -31 ม.ีค. 64 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คาดว่าจะแล้วเสรจ็และ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือน เม.ย. 64 

2. จัดจ้างตรวจสอบรายงานสถานภาพเงินรายได้และเงินทุน สำหรับ
รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 (26,750 บาท) เลขท่ีสัญญา 63/2563 
ลว.14 ก.พ. 63 วงเงินในสัญญา  107,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 14 
ก.พ. - 31 ต.ค. 63 : อยูร่ะหว่างการตรวจสอบรายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน พ.ย. 63 

6. 63030 - แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ภาพลักษณ์องค์กร (สยศ./ สรทัศน์) (3.0553 ลบ. 
ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 1.0786 ลบ. /เงินรายได้ 1.9767 
ลบ.) 

100 48.08 
(1.4689 ลบ.) 

47.69 
(1.4572 ลบ.) 

4.23 
(0.1292 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี   5 กิจกรรม ได้แก ่
1. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานผ่าน NGT (449,000 

บาท) เลขท่ีสัญญา 91/2563 ลว. 1 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 449,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 มิ.ย. 63 - พ.ย. 63 (150 วัน) : บริษัทอยู่
ระหว่างดำเนินการตามสญัญา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน
เดือน พ.ย. 63 

2. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตรายงานประจำปี (350,000 บาท) เลขท่ี
สญัญา 90/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 350,000 บาท 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

ระยะเวลาดำเนินการ  22 พ.ค. - พ.ย. 63  (180 วัน) : บริษัทอยู่ระหว่าง
ดำเนินการตรวจปรู๊ฟ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจา่ยได้ภายใน พ.ย. 63 

3. จัดทำข้อมูลบทบาทและภารกิจเพือ่สร้างความเชื่อมั่นองค์กร 
(347,750 บาท) เลขท่ีสัญญา 100/2563 ลว. 10 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา  
347,750 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันนับถดัจากตรวจปรู๊ฟ : อยู่
ระหว่างให้บริษัทปรับปรุงเนื้อหาให้สมบรูณ์ขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จและ
เบิกจ่ายได้ภายใน ม.ค. 64 

4. ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการ rebrand (265,500 
บาท) เลขท่ีสัญญา 29/2563 ลว.9 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 295,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินการ 10 ก.ย. - ธ.ค. 63  : อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 
2 และ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน ธ.ค. 63   

5. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิต content และเผยแพร่องค์ความรู้ที่
สะท้อนคุณค่าขององค์กร (44,940 บาท) เลขท่ีสัญญา 15/2563 ลว. 25 
ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 269,640 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย. 62 - 
30 ก.ย. 63  : อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และจะ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63   

 
7. 63004 - โครงการประเมินมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

และสังคม (สยศ./ วรณัฐ) (เงินรายได้ 1.1000 ลบ.) 
90.55 29.59 

(0.3255 ลบ.) 
69.05 

(0.7595 ลบ.) 
1.36 

(0.015 ลบ.) 
กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  

การประเมินมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงาน
ของ สทอภ. ในปี 2562 (759,500 บาท) เลขท่ีสัญญา 16/2563 ลว. 3 
เม.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,085,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 เม.ย. - 
พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างให้ท่ีปรึกษาปรับปรุงรายงานขั้นกลาง (งวดงานท่ี 2 
จาก 3 งวดงาน) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายไดภ้ายใน ธ.ค. 63 

8. 63009 - แผนงานบริหารงาน สนบัสนุน และกำกับ 
THEOS-2  (CEO Team / เวียรเธียร) (6.1183 ลบ. 
ได้แก่ เงิน พ.ร.บ.  2.3698 ลบ. /เงินรายได้ 2.2485 
ลบ. /เงินทุน 1.5 ลบ.) 

100 58.76 
(3.5952 ลบ.) 

0.03 
(0.0016 ลบ.) 

41.21 
(2.5215 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน

ภายใต้กลุม่ภารกิจพิเศษสนับสนุนโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการ
พัฒนา (THEOS-2) (1,620 บาท) : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 

9. 63126 - แผนงานสนับสนุนการขบัเคลื่อนแผน
แม่บทด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศ (CEO Team / 
จุฑามาศ) (เงินรายได้ 0.084 ลบ.) 

75.00 16.82 
(0.0141 ลบ.) 

5.02 
(0.0042 ลบ.) 

78.16 
(0.0657 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
ค่ารับรองและพิธีการ ภายใต้กิจกรรมการจัดประชุมคณะทำงานที่

เกี่ยวข้องกับด้านภูมสิารสนเทศ : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
 

10. 63075 - โครงการเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด 
(สยศ. / แพรวพร) (พ.ร.บ. 4.6265 ลบ.) 

100 1.30 
(0.0599 ลบ.) 

15.96 
(0.7386 ลบ.) 

82.74 
(3.8280 ลบ.) 

กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
ค่าซ่อมแซมอุปกรณภ์ายในโซนนทิรรศการ Space Inspirium และวสัดุ

ภายใน SI เพื่อใช้ในภารกิจเตรยีมต้อนรับคณะ รมว.อว. : ดำเนินการแล้ว
เสร็จอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดอืน ต.ค. 63 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง  

ร้อยละกันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมปี  

ร้อยละ 
คงเหลือ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ/แผนงาน    
11. 63052 - แผนงานบริหารและสารบรรณ  (สบห./ 

สุรศักดิ์) (1.1560 ลบ. ได้แก่ เงินพ.ร.บ. 1.0179 
ลบ. /เงินรายได้ 0.1380 ลบ.) 

100 89.31 
(1.0324 ลบ.) 

- 10.69 
(0.1236 ลบ.) 

12. 63016 - แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา 
(ฝกส./ เชรษฐา) (เงิน พ.ร.บ. 0.2405  ลบ.) 

100 40.64 
(0.0977 ลบ.) 

- 59.36 
(0.1428 ลบ.) 

13. 63003 - แผนงานบริหารและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (สยศ./ ระวีวรรณ) (3.8883 ลบ. 
ได้แก่เงิน พ.ร.บ. 3.7353 ลบ. /เงินความเสีย่ง 
0.153 ลบ. ) 

100 85.55 
(3.3266 ลบ.) 

- 14.45 
(0.5617 ลบ.) 

14. 63022 - แผนงานตรวจสอบภายใน (สตส. / ศิญา
ภัสร์) (0.6614 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.4512 ลบ. 
/เงินทุน 0.2102 ลบ.) 

100 40.20 
(0.2659 ลบ.) 

- 59.80 
(0.3955 ลบ.) 

15. 63006 - แผนงานการปฏิบัติงานเลขานกุารของ
คณะกรรมการบรหิาร (ฝลค./ ณัฐนันท์) (4.1560 
ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 3.7855 ลบ. /เงินรายได้ 
0.2205 ลบ. /เงินรายได้อำนาจ ผส. 0.15 ลบ. ) 

100 61.41 
(2.5520 ลบ.) 

- 38.59 
(1.6040 ลบ.) 

16. 63017 - แผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผส
ทอภ.  (CEO Team / ปารมี) (1.6037 ลบ. ได้แก่ 
เงิน พ.ร.บ. 0.2565 ลบ. /เงินรายได้ 1.3422 ลบ. 
//เงินรายได้อำนาจ ผส. 0.005 ลบ.) 

100 55.27 
(0.8864 ลบ.) 

- 44.73 
(0.7173 ลบ.) 

17. 63068 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ (สบห. / ปฐมพงศ์) (เงินุทน 11.3781 
ลบ.) 

100 100 
(11.3781 ลบ.) 

- - 

18. 63127 - โครงการจัดทำแผนปฏิบตัิการด้านการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และความรบัผิดชอบต่อ
สังคม(สยศ. / สรทัศน์) (เงินรายได้ 0.0818 ลบ.) 

100 43.70 
(0.0358 ลบ.) 

- 56.30 
(0.460 ลบ.) 
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2.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

2.3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.) 

สทอภ. มีตัวชี้วัดในการประเมินทั้งหมดจำนวน 20 ตัวชี้วัด โดยเป็นตัวชี้วัดบังคับ 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดโดย
ความเห็นชอบจาก รมว.อว. 1 ตัวชี้วัด และตวัชี้วัดจากการเจรจา 15 ตัวชี้วัด  

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (1) อยู่ระหว่างเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด (2) อยู่ระหว่างการพิจารณาขอยกเว้นตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด (3) น้อยกว่าขั้นต่ำ 1 ตัวชี้วัด (4) ขั้น
มาตรฐาน 2 ตัวชี้วัด และ (5) ขั้นสูง 13 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2  สรุปดังนี้ 
 

ผลการดำเนินงาน จำนวน หมายเหตุ 
1) รอการพิจารณา

จากสำนักงาน 
ก.พ.ร. (NA) 

4 ก. อยู่ระหว่างส่งเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ตัวชี้วัด 1.5.2 (2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้งานระบบ Application/Solution ที่
จัดหาภายใต้โครงการฯ (น้ำหนัก 1) ปรับเป้าหมายและวิธีการวัด 
ตัวชี้วัด 1.5.2 (4) การพัฒนาหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทีเ่กีย่วข้องในภาครัฐ 
สถาบันการศึกษาภาคเอกชน (Module) (น้ำหนัก 1) ปรับวิธีการวัด 
ตัวชี้วัด 3.2.3  ความสำเร็จในการให้บริการทดสอบมาตรฐานและผลิตภณัฑ์ Aerospace 
เพือ่ส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน (นวัตกรรม) (น้ำหนัก 10) ปรับ
เป้าหมาย 
ข. ขอยกเว้นตัวชี้วัด (สำนกังาน ก.พ.ร. ใหองคการมหาชนที่มี คาใชจายดานบุคลากรเกินกวา

กรอบวงเงินรวมคาใชจายดานบคุลากรฯ ใหม้ีหนังสือ เสนอ กพม. พิจารณา โดยจะ ตองสงแผน
การปรับปรุงคาใชจาย ดานบุคลากร เปนเวลา 3 ป หาก กพม. เห็นชอบ ไมค่ิดตัวช้ีวัดนี้) 

ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (ตัวช้ีวัดบังคับ) (น้ำหนัก 5) 
โดยมีหนังสือแจ้งขอยกเว้นกรอบวงเงนิค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สทอภ. ประจำปี 2563 
หนังสือเลขท่ี อว5308/1924 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563 

2) น้อยกว่าขั้นต่ำ 1 ประเมินโดยหน่วยงานตา่งประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจดัอันดับของ IMD (WCY2020) ประกาศผลแลว้ได้อันดับที่ 39 

3) ขั้ น ต่ ำ  5 0 
คะแนน 

- - 

4) ม า ต ร ฐ า น  7 5 
คะแนน 

2 ตัวชี้วัด 1.5.1 การสรรหาคน (THEOS-2 Roadmap) 
ตัวชี้วัด 1.5.2 (3) การเตรียมความพร้อมบุคลากร ด้าน Application/Solutions 
และด้าน Actionable Intelligence Policy (AIP) (น้ำหนัก 1) 

5) ขั้ น สู ง  1 0 0 
คะแนน 

13 ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนหนว่ยงานที่นำภูมิสารสนเทศของ สทอภ. ไปใชป้ระโยชน์ เพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ระดับประเทศ (น้ำหนัก 10) 
ตัวชี้วัด 1.3 ความสำเร็จในการนำข้อมูลไฟป่าและมลพษิทางอากาศจากภาพถา่ย
ดาวเทียมไปใช้ประโยชน์ (MOU) (น้ำหนัก 7.5) 
ตัวชี้วัด 1.4 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม
สถานการณส์ิ่งแวดล้อมและทรพัยากรทางทะเลชายฝัง่ (นำ้หนกั 7.5) 
ตัวชี้วัด 1.5.2 (1) การพัฒนากำลังคนด้านดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน (น้ำหนัก 1) 
ตัวชี้วัด 5.3 การรักษาและธำรงบุคลากรภารกิจโครงการ THEOS-2 และเทคโนโลยี
ระบบดาวเทียมของประเทศ (นำ้หนัก 3) 
ตัวชี้วัด 5.4.1 การบำรุงรักษาระบบจานสายอากาศย่านความถี ่X-band ขนาด 13 
เมตร เพือ่รองรับการปรับปรุง (Upgrade) โดยบริษัท Airbus (น้ำหนัก 2)  
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ผลการดำเนินงาน จำนวน หมายเหตุ 
ตัวชี้วัด 5.4.2 การพัฒนาพื้นที่ (Working Space) เพื่อเตรียมรองรับการติดตั้ง 
Innovative Singularity Platform และการทำงานของบุคลากร (น้ำหนัก 1) 
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จในการนำข้อมูลทีไ่ด้รับภายใตโ้ครงการ THEOS-2 ไป
ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (น้ำหนัก 5) 
ตัวชี้วัด  3.2.1 ความสามารถในการหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ลา้นบาท) 
(ประสิทธิภาพ / รายได้) (นำ้หนัก 5)  
ตัวชี้วัด 3.2.2 ร้อยละความสำเรจ็ของการบริหารโครงการบนฐานคณุค่า (Value Base 

PBM) (นวตักรรม) (นำ้หนัก 5)  
ตัวชี้วัด 4.1 การเผยแพรส่ารสนเทศผ่าน web portal (ตัวชีว้ัดบงัคบั) (นำ้หนัก 5) 
ตัวชี้วัด 4.2 ร้อยละความพงึพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน (ตวัชี้วดับังคบั) 
(นำ้หนัก 5)  
ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาดา้นการควบคุมดูแลกิจการของ 
คณะกรรมการองคก์ารมหาชน (นำ้หนัก 15) 

รวม 20  

 

2.3.2 รายงานผลตามตัวชีวั้ดตาม พ.ร.บ.  (ตัวชี้วัด สงป.) 

ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัด โดยไดน้้อยกว่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด เกินค่าเป้าหมาย 2 
ตัวชี้วัด รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 สรุปดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน จำนวน หมายเหตุ 
1) น้อยกว่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 1 ระบบสำหรับการวางแผนการตัดสินใจในระดับนโยบาย (ดำเนินการภายใต้ 

รหัส 63066 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา กิจกรรม
ภายใต้ MS8 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2564)  

ตัวชี้วัด 9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา 
(ดำเนินการภายใต้ รหัส 63066 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการ
พัฒนา กิจกรรมภายใต้ MS8) 

ตัวชี้วัด 12 ข้อมูลภูมิสารสนเทศและสิ่งกีดขวาง (2a, 2b) ตามมาตรฐาน ICAO 
สำหรับสนามบิน (ดำเนินการภายใต้ รหัส 63057 - โครงการพัฒนา
ต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศความปลอดภัยทางอากาศ ระยะที่ 3 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2564) 
เนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้

ตัวชี้วัดจะแล้วเสร็จตามโครงการที่ดำเนินการกันเหลื่อมปีไป 
 

ตัวชี้วัด 8 จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ (12/15 หลักสูตร) 

เนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการได้ จึงปรับการดำเนินงานปี 2563 ไปสนับสนุนโครงการร่วมคืนป่า
ให้ประชาชน ระยะที่  1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ของ อว. รวมทั้งดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยยังไม่มีการอบรมฯ  

ทั้งนี้ ทั้ง 4 ตัวชี้วัดได้มีหนังสือแจ้ง รมว.อว. ผ่าน ปอว. แล้ว 
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ผลการดำเนินงาน จำนวน หมายเหตุ 
2) ตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด 4 จำนวนผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมที่เข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศและที่

เก่ียวเนื่อง 
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและนำไปสู่การต่อยอดด้านธุรกิจ 

การขับเคลื่อนด้านนโยบาย 
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรือ่งด้านการจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนเรือ่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 10 ห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการทดลอง

วิทยาศาสตร์ด้านอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถว่ง 
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนชุมชน/พื้นที่นำระบบสนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทาง

ทะเลไปใช้ประโยชน์  
ตัวชี้วัดที่ 13 ศูนย์ทดสอบ Aerospace ที่ได้รับการพัฒนาเครื่องมือและระบบคุณภาพ

มาตรฐานสำหรบัอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 
3) เกินกวา่เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 2  มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด 3  มูลคา่ที่เกิดขึ้นจากการลดความสูญเสียและผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 13  
 

2.3.3 รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว.  (ตัวชี้วัด อว.) 
2.4  

ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด โดยน้อยกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้ตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด เกินกว่าเป้าหมาย 
9 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4 สรุปดังนี้ 

ผลการดำเนินงาน จำนวน หมายเหตุ 
1) น้อยกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 7  ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของ อว. 

คาดว่าจะได้ตามเป้าหมาย ประเมินโดย สำนักงาน ปปช. ประกาศแล้ว สทอภ. ได้
คะแนน 77.68 

ตัวชี้วัด 15  ผลงานด้านนวัตกรรมที่เกดิขึน้ในพื้นที่เขตนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงดำเนินการไมไ่ด้ 

ได้มีหนังสือแจ้ง ปอว. แล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ อว. ได้ประสานแจ้งว่าตัวชี้วัดที่ สทอภ. ทำไม่ได้
ตามเป้าหมาย นั้น อว. ได้รวมผลดำเนินงานจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ภาพรวม อว. ดำเนินการได้
ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งรายงานให้ อว. ขอให้ สทอภ. ระบุปัญหา อุปสรรค
แจ้งไปด้วย  

2) ตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด 4  นักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกบัต่างประเทศ 
ตัวชี้วัด 5  หลักสูตรด้าน ววน. ที่ อว. ร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร 
ตัวชี้วัด 6 ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกบัแก้ไข
ปัญหาของประเทศ 
ตัวชี้วัด 13  ผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  
ตัวชี้วัด 16 ชุมชนท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา คาดว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 17 ระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมที่ได้รับการ
พัฒนา/ปรบัปรุงประสิทธิภาพ 

3) เกินกวา่เป้าหมาย 9 ตัวชี้วดั 1 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อ
ประชากร 10,000 คน-ปี 
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ผลการดำเนินงาน จำนวน หมายเหตุ 
ตัวชี้วัด 2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัด 3 ผู้เข้ารบัการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม 
ตัวชี้วัด 8  เรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัด 9 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ

ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ คาดว่าจะได้เกินกวา่เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 10 บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
ตัวชี้วัด 11 ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง

พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ  
ตัวชี้วัด 12 ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 

500 ล้านบาทขึน้ไป) 
ตัวชี้วัด 14  มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

รวม 17 

2.4 ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 56 แผนงาน/โครงการ 
ประกอบด้วย ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 แผนงาน/โครงการ, ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 7 แผนงาน/โครงการ, 
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 แผนงาน/โครงการ และ  ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 37 แผนงาน/โครงการ   โดยมีผล
การเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5  สรุปดังนี้ 

(1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด
254,599,934.33 บาท โดยมีผลการใช้จ่ายจริง 228,646,224.58 บาท (รอ้ยละ 89.81), ผูกพันงบประมาณข้ามปีแบบ
มีหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 21,947,690.52 บาท (ร้อยละ 8.62) และมีเงินเหลือจ่ายคืน
กลับเป็นเงินสะสม สทอภ. จำนวน 4,006,019.23 บาท (ร้อยละ 1.57)  

การเบิกจา่ยงบประมาณ (บาท/ร้อยละ) การดำเนินงาน (ร้อยละ) 
แผนเงิน ผลเงิน แผนงาน ผลงาน 

254,599,934.33 
(ร้อยละ 100.00) 

228,646,224.58 
(ร้อยละ 89.81) 

100.00 97.04 

แหล่งเงิน วงเงินทั้งหมด ผลจ่ายจริง 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี

ไปเบกิจ่ายในปีงบประมาณ 2564 
คงเหลือ 

เงินประมาณ พ.ร.บ. 144,741,335.64 124,848,922.62 19,232,519.54 659,893.48 
เงินรายได้ 1,374,586.05 875,750.00 348,606.00 150,230.05 

เงินนวัตกรรม 17,175,330.00 17,175,330.00 -   -   
เงินบริหารความเสี่ยง 3,146,096.20 3,146,096.20 -   -   

เงนิทุน สทอภ. 84,690,775.08 79,558,792.41 2,366,564.98 2,765,417.69 
เงินเบิกจ่ายแทนกนั 496,142.96 314,544.20 -   181,598.76 
เงินสำรองรายได ้ 2,975,668.40 2,726,789.15 -   248,879.25 

รวมท้ังหมด 254,599,934.33 228,646,224.58 21,947,690.52 4,006,019.23 
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(2) ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้ 

(2.1) แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 48 แผนงาน/โครงการ

(2.2)  แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR
ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขงานและขยายสัญญาจ้าง  จำนวน 8 แผนงาน/โครงการ 

สถานะผลการดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ 

จำนวนแผนงาน/
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 
2. ดำเนนิการไม่แล้วเสร็จ ผูกพันงบประมาณ

ข้ามป ีไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564
8 เนื่องจากส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใน 

TOR ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ไขงานและขยาย
สัญญาจ้าง 

รวม 56 

รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management 
แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนเงิน : 100.00%  (254,599,934.33 บาท) 
  ผลเงิน : 89.81%  (228,646,224.58 บาท) 

แผนงาน : 100.00% 
ผลงาน : 97.04%  
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกรายยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ สทอภ. 
จำนวน
โครงการ 

 งบประมาณที่ได้
จัดสรร  

ผลเงินจ่ายจริง 
 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

เงินคงเหลือ 
สถานะการดำเนินงาน ร้อยละ 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

กรณี มี 
หนี้ผูกพัน 

กรณี ไม่มี 
หนี้ผูกพัน 

แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ขับเคลื่อน
นโยบายด้วยอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

8 1,557,536,633.49  373,513,914.49 
(23.98%) 

1,181,197,866.30 
(75.84%) 

 -    2,824,852.70 
(0.18%) 

3 5 87.52 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจอวกาศที่เช่ือมโยง
กับ THEOS-2 System  

4 18,727,973.00  6,955,304.72 
(37.14%) 

 10,349,851.66 
(55.26%) 

 -    1,422,816.62 
(7.60%) 

3 1 99.84 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : สร้างคุณค่าและ
มูลค่าจากระบบภูมสิารสนเทศองค์
รวม 

7 82,973,901.06  56,534,134.42 
(68.13%) 

 20,354,773.60 
(24.53%) 

 -    6,084,993.04 
(7.33%) 

1 6 92.40 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร้าง Research 
Ecosystem และ Knowledge 
Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

10 49,881,830.00  34,541,492.55 
(69.25%) 

 13,463,871.79 
(26.99%) 

 -    1,876,465.66 
(3.76%) 

5 5 95.90 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กร 

18 337,470,489.01  317,122,270.57 
(93.97%) 

 5,364,096.97 
(1.59%) 

 -   14,984,121.47 
(4.44%) 

8 10 97.51 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

47 2,046,590,826.56 788,667,116.75 
(38.54%) 

1,230,730,460.32 
(60.14%) 

 - 27,193,249.49 
(1.33%) 

20 27 94.63 

โครงการเพื่อการหารายได ้ 8 76,753,949.42  47,913,855.82 
(62.43%) 

 18,686,544.10 
(24.35%) 

3,745,550.82 
(4.88%) 

 6,407,998.68 
(8.35%) 

3 5 

รวมท้ังหมด 55 2,123,344,775.98 836,580,972.57 
(39.40%) 

1,249,417,004.42 
(58.84%) 

3,745,550.82 
(0.18%) 

33,601,248.17 
(1.58%) 

23 32 

เอกสารแนบ 1 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกรายโครงการ/แผนงาน) 

สัญลักษณ์   ดำเนินการแล้วเสร็จ  (23  โครงการ/แผนงาน)            ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  (32 โครงการ/แผนงาน) 
 

รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (8 โครงการ/แผนงาน)    

63010 
 

โครงการ AIP เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล้ำ (ชลธิป / AIP)   
งบท่ีได้รับ 910,841.00 บาท  
(เงิน พ.ร.บ. 410,841 บาท และ 
เงินรายได้ 500,000 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ. 
(กานดาศรี) 

จ่ายจริง 644,083.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
 225,000.00 บาท 
คงเหลือ 41,758.00 บาท 

70.71 93.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1.  มีหน่วยงานท่ีเห็นถึงประโยชนข์อง AIP และนำไปใช้ด้านต่างๆ  
    1) คณะอนุกรรมการหาแนวทางการส่งเสริมเกษตร

สร้างสรรค์และอาชีพตามแนวพระราชดำรสิร้างป่าสร้างรายได้ นำ 
AIP ไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสนิใจเรื่องของศักยภาพเชิงกายภาพ
กับทางเลือกอาชีพ  

    2) สนง. EEC สนใจ AIP ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ สนง. 
EEC พัฒนา Data Visualizaion แต่ต้องสามารถใช้ร่วมกับระบบ 
SAP ที่ EEC พัฒนาอยู่  

    3) สนง. สถิติแห่งชาติ สนใจในการใช้ AIP ที่สามารถ
ปรับเปลีย่นรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัโจทย์วิเคราะหต์ามแตล่ะ
สถานการณ ์

2.  ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาเครือข่าย 
เพื่อร่วมกันศึกษา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น Policy 
Innovation, Strategy Innovation ระหว่าง สทอภ. กับ สทนช., 
สทอภ. กับ TDRI และมูลนิธิเสนาะ อูนากูล  
   3.  นำ AIP ไปร่วมออกแบบและพัฒนา ในรูปแบบเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล้ำ กับหน่วยงานตา่งๆ ประกอบด้วย 

   1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ใน
ประเด็นการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรมและโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะขยายผล
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

เพิ่มขึ้นในอนาคต 
   2)  หน่วยงานภายในพ้ืนท่ี EEC ทั้ง 3 จังหวัด ในประเด็นด้าน

ทรัพยากรน้ำ โดยมีเป้าหมาย (1) เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ (2) เพื่อมีระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม 
และ (3) เพื่อเพ่ิมแหล่งน้ำให้เพียงพอ โดยต้องการข้อมลู 2 ด้าน คือ 
แหล่งการส่งจ่ายและความต้องการน้ำ และภัยพิบัติทางน้ำ 

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน   
1. การพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเชิง

นโยบาย (งบพัฒนาบุคลากร)  

วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
225,000 บาท 

  เลขท่ีสญัญา 12/2563 ลว. 10 มี.ค. 63 วงเงินในสัญญา 750,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 11 มี.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการในงวดงานที่ 3 คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ธ.ค. 63 
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โครงการบริหารโครงการระบบดาวเทียม
สำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)  
(พรเทพ / Theos-2) 
งบท่ีได้รับ 75,281,278.92 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 18,958,000.00 บาท  
เงินบริหารความเสี่ยง  4,554,600.00 บาท 
และ เงินทุน 51,768,678.92 บาท )  

ผสทอภ. จ่ายจริง 52,854,323.09 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
 19,910,524.73 บาท 
คงเหลือ 2,516,431.10 บาท 

70.21 99.85 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกันยายน 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. สนับสนุนการปฎิบตัิงานของผู้ปฏบิัติภารกจิพิเศษ SmallSAT 
และ MMGS เช่น ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของผู้ปฏิบตัิภารกิจพิเศษ 
จำนวน 19 คน (ปฏิบัติงาน ณ ประเทศอังกฤษ), ค่าเบี้ยเลีย้ง ที่พัก 
ยานพาหนะ,  ชำระภาษีรายได้ คา่ประกันสังคม, ชำระภาษีอากร
ศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้าสินค้าสัญญาณย่านความถี่ S 
Band เป็นต้น 

2. การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม : บริษัทส่ง
มอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเบิกจา่ย 

3. บำรุงรักษาระบบจานดาวเทียม X-band ยี่ห้อ VIASAT และ 
ยี่ห้อ L3 Datron 

4. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการติดตั้งระบบ
สถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียมภายใตโ้ครงการ THEOS-2 

กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน   
1. ค่าบำรุงรักษาระบบจานสายอากาสย่านความถี่  

X-band ขนาด 13 เมตร ยีห่้อ L3 (Datron)  

3,120,000 บาท   เลขสญัญา 9/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 5,200,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 27 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการในงวดงานที่ 3 และ 4 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน 
ธ.ค. 63   
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

 2. คา่บำรุงรักษาระบบจานสายอากาศย่านความถี่  
X-band ขนาด 13 เมตร ยีห่้อ VIASAT  

2,137,500 บาท   เลขสญัญา 7/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 4,750,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 19 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการในงวดงานที่ 4 - 5 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายใน ธ.ค. 63 

3. จ้างเหมาพัฒนาระบบเทอรม์ินอลสั่งถ่ายภาพสำหรับ
ผู้ใช้งานทางทหาร (Military User Terminal)  

 

1,950,000 บาท   เลขสญัญา 30/2563 ลว. 25 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,950,000 
บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 26 ก.ย. 63 – 20 ก.ย. 
64 : อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานท่ี 1-3 คาดว่าจะเบิกจ่าย
ทั้งหมดในเดือน ก.ย. 64 

4. กิจกรรมการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบ
ดาวเทียม (งานเพิ่ม)  

7,655,024.73 บาท   บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและ
คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 

5. ค่าตอบแทนผู้ควบคมุงาน การก่อสร้างอาคารประกอบ
และทดสอบดาวเทียม :  

720,000 บาท   บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน 
ต.ค. 63 

6. จ้างเหมาปรบัปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การติดตั้งระบบสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียมภายใต้
โครงการ THEOS-2  

2,480,000 บาท   เลขสญัญา 26/2563 ลว. 13 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 2,480,000
บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 14 ส.ค. - 11 พ.ย. 63 : 
อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน พ.ย. 63 

7. จ้างเหมาปรบัปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการตดิตั้งระบบสถานภีาคพื้นดินสำหรับดาวเทียม
ภายใต้โครงการ THEOS-2 

170,000 บาท   เลขสญัญา 130/2563 ลว. 23 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 170,000 
บาท จำนวน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 45 วันนับถัดจากรับใบสั่ง
จ้าง : อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน พ.ย. 63 

8. จ้างเหมาพัฒนาระบบเครื่องมือเชิงวิศวกรรมสำหรับ
ข้อมูลดาวเทียมโครงการ THEOS-2 

498,000 บาท   เลขสญัญา 94/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 498,000 บาท 
จำนวน 2 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 240 วันนบัถัดจากรับใบสั่งจ้าง  
: อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจา่ยทั้งหมดใน ก.พ. 64 

9. จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารการใช้งานสถานี
ภาคพื้นดิน (Ground Intelligent Network System) 

495,000 บาท   เลขสญัญา 99/2563 ลว. 8 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 495,000 บาท 
จำนวน 2 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 9 ก.ค. 63 – 4 ก.ค. 64  
: อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน ก.ค. 64 

10. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ  640,000 บาท   เป็นค่ามัดจำทีพ่ักเจ้าหน้าท่ีทีเ่ดินทางไปประเทศอังกฤษ จำนวน 8 
คนx 80,000 บาท จะมีการเบิกจา่ย เมื่อเจ้าเหน้าที่เดินกลับมา
ประเทศไทย ในเดือน มี.ค. 64 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
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แผนงานขับเคลื่อนแผนแม่บทอวกาศ
แห่งชาติ (ระวีวรรณ / สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 126,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 126,000.00 บาท)   

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง 61,500.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
             - บาท 
คงเหลือ 64,500.00 บาท 

48.81 92.30 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. ดำเนินการกำหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
และกรอบยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้านของแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ
เรียบร้อยแล้ว 

2. ดำเนินการผลักดันใหค้ณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติมี
มติเห็นชอบให้นำ ร่าง พ.ร.บ.กจิการอวกาศฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และดำเนินการผลักดันให้คณะรัฐมนตรีเห็บชอบให้ 
สทอภ. เป็นหน่วยรับจดแจ้งวัตถุอวกาศของประเทศไทยเรียบร้อย
แล้ว  

3. ดำเนินการจดัทำกรอบงานของสำนักงานประสานงานภมูิภาค 
(Regional Liaison Office : RLO) เรียบร้อยแล้ว 

4. ดำเนินการกำหนดหัวข้อสำหรบัเป็นกรอบการประเมินความ
ต้องการในการมีกฎหมายอวกาศของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 
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แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP  
(อัฉราพร / AIP) 
งบท่ีได้รับ 1,061,900.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 710,900.00 บาท และ 
เงินทุน  351,000.00 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ. 
(กานดาศรี) 

จ่ายจริง 959,736.40 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
             - บาท 
คงเหลือ  102,163.60 บาท 

90.38 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. จัดจ้างลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ 
ภายใต้ภารกิจ AIP  

2. สนับสนุนการปฎิบตัิงานของภารกจิ AIP ขับเคลื่อน
นโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และทันตามเวลาที่
กำหนด สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สทอภ. 
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โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (ISP) เพื่อ
ขับเคลื่อน AIP ในการแก้ไขปญัหา PM2.5 
ของประเทศ (ปกรณ์ / AIP) 
งบท่ีได้รับ 500,000.00 บาท 
(เงินรายได ้500,000.00 บาท)  

ป.รอง ผสทอภ. 
(กานดาศรี) 

จ่ายจริง 500,000.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
             - บาท 
คงเหลือ              - บาท 

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1.  ข้อมูลดาวเทียมที่มศีักยภาพให้ข้อมูล PM2.5 โดยตรง และ
ดาวเทียมที่ให้ข้อมลูปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องและมผีลต่อ PM 
2.5 Concentrations 

2.  ชุดคำสั่งเพื่อการวิเคราะห์และสกัดค่า PM2.5 
Concentrations เพื่อจัดทำฐานขอ้มูลเชิงพื้นที่จากดาวเทียมแบบ
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

อัตโนมัติครอบคลมุพื้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านท่ี
อัพเดททุก 1 ช่ัวโมง 
     ทั้งนี้ 2 ข้อ สามารถนำไปทำเป็นฐานข้อมูล สำหรับการบริหาร
จัดการแกไ้ขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการ
วิเคราะหห์าแหล่งกำเนิด PM2.5 เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้ใน
อนาคต 
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โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การ
พัฒนา THEOS-2  (พรเทพ / Theos-2) 
งบท่ีได้รับ 1,431,720,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 1,431,720,000.00 บาท)   

ผสทอภ. จ่ายจริง 314,280,000.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
       1,117,440,000.00 บาท 
คงเหลือ                  - บาท 

21.95 97.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. กิจกรรม SmallSAT Critical Design Review (CDR) 
ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย MS7 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63  

2. ดำเนินการในส่วนของ MS-8 Instrument AIT TEST 
Readiness Review (I-TRR)  และ  MS-9 Platform AIT TRR  
(P-TRR) and End of AIP Development and 
Implementation P-TRR แล้วเสร็จ 100 % และอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย 

3. กิจกรรม Module Readiness Review (MRR)    
ได้ดำเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 100% 

4.   ได้มีการประชุม Local Partner for EEC & Nan ระหวา่ง 
สทอภ. และ Airbus เพื่อหาผู้รบัผดิชอบในส่วนของ EEC และ น่าน 
โดยมีการประชุมเมื่อวันท่ี 25 ส.ค. 2563        

กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. การพัฒนาดาวเทียมหลัก MS-8 Instrument AIT 

TEST Readiness Review (I-TRR)  และ  MS-9 Platform 
AIT TRR (P-TRR) and End of AIP Development and 
Implementation 

1,117,440,000.00 บาท   Airbus ได้ดำเนินการในส่วนของ I-TRR และ P-TRR แล้วเสร็จ แต่
เนื่องจากการพัฒนาดาวเทียมหลัก MS 8 ในส่วนของ AIP ยัง
ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายในงวดงาน 8-9  
คาดว่าจะเจรจาและเบิกจ่ายไดภ้ายใน พ.ย. 63 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

63129 
 

โครงการวิเคราะห์ฉากทัศน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระหว่างและหลัง 
สถานการณ์ COVID – 19 เพื่อการพัฒนา 
AIP (ชลธิป / AIP) 
งบท่ีได้รับ 2,400,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 2,400,000.00 บาท)   

ป.รอง ผสทอภ. 
(กานดาศรี) 

จ่ายจริง - บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
   2,300,000 บาท 
คงเหลือ      100,000 บาท 

0.00 38.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
     รายงานสถานการณโ์ควิดและผลกระทบท้ัง 3 ด้าน (เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม) เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางในการหา
มาตรการสำหรับการฟื้นฟูประเทศ 

กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนว

ทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

2,300,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 23/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 วงในสัญญา 2,300,000 บาท 
จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 63 - ธ.ค. 63 : อยู่
ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน ม.ค. 64 

63132 
 

โครงการจดัหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับ
อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อม
ระบบควบคมุอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น  
(พรเทพ / Theos-2) 
งบท่ีได้รับ 45,536,613.57 บาท 
(เงินทุน 45,536,613.57 บาท)   

ผสทอภ. จ่ายจริง  4,214,272.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

41,322,341.57 บาท 
คงเหลือ              - บาท 

9.25 80.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบ
ดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น : ลงนาม
ในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 

กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. กิจกรรมการจัดหาอุปกรณเ์ครือ่งมือสำหรับอาคาร

ประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภมูิ 
ความช้ืน และฝุ่น 

41,322,341.57 บาท   เลขท่ีสญัญา 5/2563 ลว.7 พ.ค. 63 วงในสัญญา 210,713,600 บาท 
จำนวน 15 งวด ระยะเวลาดำเนินการ  7 พ.ค. 63 - 29 ต.ค. 64 : 
งานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 อยู่ระหว่างรอการแก้ไขสัญญา ครั้งท่ี 2 ซึ่ง
คณะกรรมการ สทอภ. อนุมตัิแล้ว และต้องขอความเห็นชอบจาก
สำนักงบประมาณ ทั้งนี้ สทอภ. ได้จัดส่งเอกสารไป 1 ครั้งแล้ว แต่
จำเป็นต้องแก้ไขเอกสารบางรายการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารชี้แจง
สำนักงบประมาณเพ่ิมเติม คาดว่าจะเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน ม.ค. 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ  (4 โครงการ/แผนงาน)     
63013 
 

แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศ
อุตสาหกรรมฯ (ศิริพักตร์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 2,110,550.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ.  2,073,160.00 บาท และ 
เงินทุน   37,390.00 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ.  
(ดำรงฤทธิ์) 

จ่ายจริง 1,808,381.32 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

    - บาท 
คงเหลือ   302,168.68 บาท 

85.68 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

สนับสนุนการบริหารจัดการกิจกรรม อันเกิดขึ้นภายในสถาบัน
นิเวศอุตสาหกรรมฯ ได้ครบถ้วน และมผีลการเบิกจา่ยตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินท่ีตั้งไว้แล้วเสร็จทุกรายการ 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

63063 
 

โครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม Aerospace (ณัฐวฒัน์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 14,595,653.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 11,077,320.00 บาท,  
เงินทุน 3,316,610.00 บาท และ เงินรายได้
ตามอำนาจ ผสทอภ.  201,723.00 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ.  
(ดำรงฤทธิ์) 

จ่ายจริง  3,315,280.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
          10,349,851.66 บาท 
คงเหลือ   930,521.34  บาท 

22.71 99.36 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. จัดตั้งศูนย์ทดสอบเพื่อรองรับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และจะเสร็จ
สมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2563  

2. ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับการขอรับรอง
มาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง โดยได้ชิ้นงานท่ีเข้ารับบริการทดสอบจำนวน 
268 ช้ิน 

กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
   1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและงบดำเนินการสนับสนุนภารกิจ

ทดสอบดาวเทียมและอากาศยาน 

10,050,000 บาท 74.34 100.00 เลขท่ีสญัญา สอร. 2/2563 ลว. 5 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 6 
พ.ค. 63 - ธ.ค. 63 คาดว่าจะดำเนนิงานและเบิกจ่ายงวดงานท่ี 3 
(สุดท้าย) ได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 

2. ค่าวัสดุเพื่อใช้สำหรับศูนย์ทดสอบ Aerospace   114,851.66 บาท    อยู่ระหว่างการตรวจรบังาน คาดว่าจะเบิกจ่ายไดภ้ายใน ต.ค. 63 
3. จ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ 185,000.00 บาท   เนื่องจากเงื่อนไขการสอบเทียบไมเ่ป็นไปตามข้อกำหนด คาดว่าจะ

ดำเนินงานและเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน พ.ย. 63 
63064 
 

โครงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีนำทาง
แม่นยำสูง (GNSS Innovative Service) 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
(ศิริพักตร์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 201,870.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 201,870.00 บาท)  

ป.รอง ผสทอภ.  
(ดำรงฤทธิ์) 

จ่ายจริง  150,080.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

               - บาท 
คงเหลือ    1,790.00 บาท 

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

จัดจ้างลูกจ้างโครงการสำหรับการบริหารโครงการ เพื่อเตรยีม
ความพร้อมก่อนได้รับงบประมาณ ซึ่งได้รับจดัสรรงบประมาณที่
เกี่ยวข้อง คือ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอยีด
สูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ภายใตก้องทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จำนวน 9,503,240 บาท 

63124 
 

โครงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องการภยัโควิด 
COVID2019 เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลที่
ร้องขอ (ศิริพักตร์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 1,819,900.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 1,819,900.00 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ.  
(ดำรงฤทธิ์) 

จ่ายจริง 1,681,563.40 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

                 - บาท 
คงเหลือ   138,336.60 บาท 

92.40 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3D Printing and Mold 
Injection Face Shield หน้ากากป้องกันโรค ผลติโครงสรา้งจาก
เครื่อง 3D printing จำนวน 35,000 ช้ิน และมอบให้แก่หน่วยทาง
การแพทย์ ท้ังหมด 57 หน่วยงาน 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมสิารสนเทศองค์รวม  (7 โครงการ/แผนงาน)    
63027 
 

โครงการจดัทำภูมสิารสนเทศเพื่อรองรับการ
จัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน  
(วราทิพย์ / สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 2,925,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ.  2,465,000.00 บาท และ 
เงินทุน  460,000.00 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 

จ่ายจริง 1,882,515.92 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

 1,014,365.45 บาท 
คงเหลือ     28,118.63 บาท 

64.36  97.60     คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. ระบบฐานข้อมลูที่เช่ือมต่อระบบสนับสนุนการติดตาม
ตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 1 
ระบบ โดยมีคณุสมบัติในการการติดตามสถานการณไ์ดเ้ป็นระยะ มี
การพัฒนาแบบจำลองวิเคราะห์ทศิทางการเคลื่อนที่ของมลพิษ 
(Trajectory model) ให้ครอบคลมุพื้นท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ี
ตรวจวัดจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง สามารถส่งข้อมลูให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะทีเ่ปิดเผยได้ รวมถึงมีระบบ
การแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและรับผิดชอบได้แบบ
กึ่งอัตโนมัติ โดยผูดู้แลระบบจะทำการสร้างรายงาน เมื่อพบมลพิษ
ในทะเลและส่งออกการแจ้งเตือนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น อีเมล์ 
ไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น 

2. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน (การนำระบบ
สนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการพื้นที่ทาง
ทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
อ่าวไทย, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในพ้ืนท่ีอ่าวไทยตัว ก, 
กลุ่มนักวิจัยชุมชนพ้ืนท่ีปากอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบรุี ในพื้นที่
อ่าวไทยตัว ก  

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างเหมาจดัทำฐานข้อมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ 

เพื่อเช่ือมต่อระบบสนับสนุนการตดิตามตรวจสอบมลพิษทาง
ทะเลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

700,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 22/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1.4 ลบ. 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 มิ.ย. 63 - 13 ธ.ค. 63 :  
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ 3 (สุดท้าย) คาดว่าจะ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 

 2. จ้างเหมาพัฒนาระบบประมวลผลการติดตามสภาพทาง
ทะเลแบบก่ึงอัตโนมัต ิ

185,500 บาท   เลขท่ีสญัญา 97/2563 ลว. 1 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 0.265 ลบ. 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ก.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจ
รับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ซึ่งสง่มอบงานมาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63 
 3. ค่าวัสดไุฟฟ้า วัสดสุำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 128,865.45 บาท   อยู่ระหว่างรอบริษัทฯ ส่งของภายในวันท่ี 7 พ.ย. 63 คาดว่าจะ

เบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63 
63028 
 

โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมเิชื่อมโลก
จากอดีตผา่นปัจจุบันสู่อนาคต  
(ปิยวรรณ / สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 2,843,350.00 บาท 
(เงินทุน.  2,842,900.00 บาท และ เงิน
รายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 450 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 

จ่ายจริง 2,015,739.58 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

   154,080.00 บาท 
คงเหลือ    673,530.42 บาท 

70.89  93.00   คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
     สร้างการรับรู้และสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการขับเคลื่อน 
เพื่อสร้างกลยุทธ์/แผนงาน/แนวทาง รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. จัดประชุมหารือกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งท่ี 1 
"สุวรรณภูม:ิ ภูมิแห่งคณุค่าอาเซียน (Suvarnabhumi: Terra of 
ASEAN Co-cultural Values)" วันท่ี 11 พ.ย. 62 ณ Casean 
อาคารไซเบอร์เวลิด์ กทม. ผู้เข้าร่วม 33 คน 

2. เปิดตัวโครงการ "สุวรรณภูมิ: ภมูิแห่งคุณค่าอาเซียน 
(Suvarnabhumi: Terra of ASEAN Co-cultural Values)" วันท่ี 
12 พ.ย. 62 ณ อาคารไซเบอรเ์วิลด์ กทม. ผู้เข้าร่วม 92 คน 

3. จัดประชุมหารือกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งท่ี 
2 "สุวรรณภูมิ: ภมูิแห่งคุณคา่อาเซยีน (Suvarnabhumi: Terra of 
ASEAN Co-cultural Values)" วนัท่ี 25-27 พ.ย. 62 ณ เมืองทวาย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผูเ้ข้าร่วม 42 คน 

4. จัดประชุมเสวนากลุม่เป้าหมายครั้งท่ี 3 (Focus group 3) 
วันท่ี 25 ก.พ. 63 ณ สทอภ. ศูนย์ราชการฯ กทม. ผู้เข้าร่วม 16 คน 

5. จัดประชุมหารือกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ (มณฑล
ปราจีนบุรี) ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1-2 มี.ค. 63 ณ ศูนย์รังสรรค์คณุค่าอารย-
ธรรมสุวรรณภมูิ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนผู้เข้าร่วม 68 คน 

6. จัดประชุมเสวนากลุม่เป้าหมาย (Working group) ครั้งท่ี 5 
และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมขับเคลื่อน
การสร้างคุณค่าร่วมภมูิอารยธรรมสุวรรณภมูิ สทอภ. ร่วมกับ 10 
หน่วย ได้แก่ 1) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 2) กรมศิลปากร 3) 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 4) มหาวิทยาลัยศลิปากร (คณะ
โบราณคดี) 5) มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 6) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต 8) มหาวิทยาลัยบูรพา 9) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี และ 10) มูลนิธิสัมมาชีพ 
วันท่ี 21 ส.ค. 63 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กทม. ผูเ้ข้าร่วมประชุม 74 คน 

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. พิมพ์หนังสือสุวรรณภมูิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซยีน 

(Executive summary : Suvarnabhumi Terra Incognita) 

154,080 บาท   เลขท่ีสญัญา 129/2563 ลว. 17 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 154,080 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 18 ก.ย. - พ.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตรวจร่าง อาร์ตเวริ์ก ครั้งท่ี 1 คาดว่าจัดพิมพ์และเบิกจ่าย
ได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 
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โครงการครบรอบ สทอภ. 20 ปี อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน (กมลมาศ / กพล.) 
งบท่ีได้รับ 1,340,000.00  บาท 
(เงิน พ.ร.บ.  90,000.00 บาท และ 
เงินรายได้  1,250,000.00 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 

จ่ายจริง 89,720.00  บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

1,248,280.00 บาท 
คงเหลือ  2,000.00 บาท 

6.70  75.00     คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    อยู่ระหว่างดำเนินการจัดผลิตสกู๊ปพิเศษ 20 ปี สทอภ. และ
จัดทำหนังสือกาลานุกรม รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างผลิตสกู๊ปพิเศษ 20 ปี สทอภ. 

598,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 28/2563 ลว. 27 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 598,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 28 ส.ค. – 25 พ.ย. 63 : บริษัทอยู่
ระหว่างจัดทำร่างสกู๊ป คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจา่ยได้ภายใน
เดือน ธ.ค. 63  

 2. จ้างจัดทำหนังสือกาลานุกรม 650,280 บาท   อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะดำเนินการและ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.พ. 64 
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แผนการดำเนินงานโครงการสร้างคุณค่าจาก
ระบบภมูิสารสนเทศแบบองค์รวม  
(สปภ./สผภ./กภด./กพล) 
งบท่ีได้รับ 59,079,351.06 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 37,905,510.00 บาท,  

ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 

จ่ายจริง 37,534,974.10 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

16,978,436.47 บาท 
คงเหลือ  4,565,940.49 บาท 

63.53  87.40   คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. รายได้ สทอภ. 114,871,430 บาท 
2. ระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง สามารถ

ตรวจวัดข้อมลูในพื้นที่อ่าวไทยและอันดามันได้อย่างต่อเนื่อง 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

เงินทุน 20,531,620.00 บาท และ เงินรายได้
ตามอำนาจ ผสทอภ. 642,221.06 บาท) 

ตอบสนองสถานการณ์ทางทะเลและชายฝั่งท้ังในสภาวะปกติและ
ฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

3. ระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง มี
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน (ไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็) ท่ีช่วยสนับสนุน
การดำเนินงานให้เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งให้ตอบสนองหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ทันท่วงท ี

4. ระบบการให้บริการได้อยา่งต่อเนือ่งไม่มีการหยุดชะงักหรือ 
Downtime ภายใต้ SLA  (SLA เท่ากับ ร้อยละ 99.53) 

5. สนับสนุนการจัดทำช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและข้อมลู
เฉพาะเรื่อง ผลิตข้อมลูผลิตภัณฑต์่างๆ ที่หน่วยงานให้บริการ 
สำรวจพ้ืนท่ีในการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ และระบบ
การให้บริการสามารถบริการได้อยา่งต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงักหรือ 
Downtime ภายใต้ SLA  

6. มีภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลกท่ีพร้อมสำหรับการ
บริการ (จำนวนภาพที่ให้บริการตอ่เดือน จำนวน 12,435 ภาพ) 

  
 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  

1. ค่าธรรมเนียมรับสญัญาณดาวเทียมจากดาวเทียมดวงอื่นๆ 
 

6,860,610 บาท 
  เลขท่ีสญัญา กพล802/2563 ลว.7 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 

6,860,610 บาท ระยะเวลาดำเนนิงาน 8 ส.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 : ลง
นามล่าช้าเนื่องจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ทำให้บริษัท 
e.GEOS S.p.A.  ไมส่ามารถส่งเอกสารต้นฉบับซึ่งออกโดยสถานทูต
และเอกสารต้นฉบับของบริษัทมาให้คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาได้ 
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดวา่จะเบิกจ่ายหมด
ภายใน ก.พ. 64 

 2. เช่าคลาวด์ และ Colocation 3,314,325 บาท   เลขท่ีสญัญา  7/2563 ลว. 26 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 4,419,100 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 27 มิ.ย. 63 - 27 ม.ค. 64  : อยู่ระหว่าง
การเช่าตามสัญญาอีก 3 งวดงาน คาดว่าจะครบและเบิกจ่ายหมด
ภายในเดือน ก.พ. 64 
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(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 
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ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

 3. บำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal (MA) 1,500,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 18/2563  ลว. 12 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 
3,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนนิการ 13 พ.ค. 63 - 8 พ.ย. 63 : 
อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานท่ี 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
ภายในเดือน ธ.ค. 63 

 4. บำรุงรักษาระบบคลังข้อมลู Big Tank (MA) 395,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 21/2563 ลว.25 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 790,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 63 - 21 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน
ธ.ค. 63 

 5. รักษาความต่อเนื่องระบบเรดาร์ชายฝั่ง 460,800 บาท   เลขท่ีสญัญา  17/2563 ลว. 23 เมย 63 วงเงินในสัญญา 1,152,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 24 เม.ย. - 20 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงวดงานท่ี 6 (งวดสุดท้าย) และจะเบิกจ่ายได้ใน ต.ค. 63 

 6. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ (MA) 495,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 20/2563 ลว. 25 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 990,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 63 - 21 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน ธ.ค. 63 

 7. บำรุงรักษาระบบ CEPH Storage 118,500 บาท   เลขท่ีสญัญา 88/2563  ลว.6 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 237,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 7 พ.ค. -3 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ใน ธ.ค. 63 

 8. จ้างเหมาเช่าใช้บริการ Google Apls 99,889.01 บาท   เลขท่ีสญัญา  11/2563 ลว.17 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 150,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 18 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่าง
การเช่าตามสัญญาอีก 3 งวดงาน คาดว่าจะครบและเบิกจ่ายหมด
ภายในเดือน ธ.ค. 63 

 9. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดทำแผนรับสัญญาณ ระบบรับ
สัญญาณ และประมวลผลข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed 

2,457,375.65 บาท   เลขท่ีสญัญา Contract No.16/2020  ลว. 7 ส.ค. 63 วงเงินใน
สัญญา 2,457,375.65 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 ส.ค. 63 – 4 
ม.ค. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดวา่จะเบิกจ่ายได้
ภายในเดือน ม.ค. 64 

 10.  จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสญัญาณดาวเทียม
รายละเอียดปานกลาง   

206,666 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.12/2563 ลว. 11 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 
516,665 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 มิ.ย. - 8 พ.ย. 63 : อยู่
ระหว่างดำเนินการอีก 2 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายไดภ้ายใน พ.ย. 63 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

 11.  ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 550,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 25/2563  ลว.13 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 550,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 14 ส.ค. – 11 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินงานในงวดงานที่ 2 (งวดสุดท้าย) กำหนดส่งมอบงานวันที่ 11 
พ.ย. 63 คาดว่าจะเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน พ.ย. 63 

 12. ค่าจัดหาของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 301,466.51 บาท    อยู่ระหว่างการจดัหา คาดวา่จะแล้วเสร็จและเบิกจา่ยได้ภายใน
เดือน ม.ค. 64 

 13.  จ้างจัดหาและทำสื่อประชาสัมพนัธ ์ 218,804.30 บาท   เลขท่ีสญัญา 117/2563 ลว.25 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 
218,804.30 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 ส.ค. – 26 ต.ค. 63 : 
อยู่ระหว่างจัดหาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเบิกจา่ยได้ภายในเดือน พ.ย. 63 

63050 
 

แผนงานจัดหาข้อมลูจากดาวเทียมเพื่อเป็น
พื้นฐานของระบบภูมสิารสนเทศ เพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน (ชินตา / สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 10,386,200.00 บาท 
(เงินทุน 10,386,200.00 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 

จ่ายจริง 9,396,707.52 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

734,611.68 บาท 
คงเหลือ  254,880.80 บาท 

90.47  97.80    คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
   1. จำนวนเรื่องการใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ  จำนวน 500 เรื่อง  
    2. รายได้จากการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม และการบริการ
ภูมิสารสนเทศ จำนวน 114,871,430 บาท (ตัวเลขเดียวกับโครงการ 
63044 การดำเนินงานร่วมกัน) 

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. ค่าข้อมูลดาวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญาณเอง 

734,611.68 บาท   การสั่งถ่ายข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทียม ยังไมส่ามารถบันทึกภาพท่ี
ปลอดเมฆได้ คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจา่ยได้ภายใน ม.ค. 64 

63128 
 

โครงการประเมินความเครียด และความ
เสียหายของพืชไม้ผลยืนต้น จากการขาดน้ำ
เพื่อการบริหารจัดการน้ำในจังหวดัอุดรธานี 
และอุบลราชธาน ี(ศิริลักษณ์ / สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 3,400,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 3,400,000.00 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 

จ่ายจริง 2,874,477.30 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

           - บาท 
คงเหลือ  525,522.70 บาท 

84.54  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

 1.  รายงานสรุปผลการประเมินความเครยีด และความเสียหาย
ของพืชไม้ผลยืนต้นจากการขาดนำ้ เพื่อการบริหารจัดการน้ำใน
จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนข้อมลูเพื่อการ
วางแผนและตัดสินใจสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง โดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล การตดิตาม วิเคราะห์ และ
ประเมินความเครียดของพืชที่แสดงถึงความวิกฤติขาดน้ำของพืช 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือในกลไกการนำใช้ข้อมูล 
เครื่องมือ และเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ ผ่านระบบ GISAgro 

2.  หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร/กลุ่ม/
เครือข่าย ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย มีข้อมูล/แผนท่ีความเครียดของไมผ้ล
จากการขาดน้ำ แผนท่ีความช้ืนในดินจากดาวเทียม และแผนท่ี
สถานภาพแหล่งน้ำจากดาวเทียม รายตำบล สำหรับการวางแผน
บริหารจดัการน้ำในพ้ืนท่ีปลูกไมผ้ล (เงาะ ทุเรียน มะม่วง) 

3.  จำนวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป่้าหมาย 120 คน ได้รับข้อมลู/
แผนที่และคำแนะนำ สำหรับการช้ีเป้า ติดตาม วิเคราะห์ และ
ประเมินความเครียดของพืชที่แสดงถึงความวิกฤติขาดน้ำของไม้ผล 
(เงาะ ทุเรียน มะม่วง) 

63131 
 

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ระบาดของ COVID-19  
(ยรรยง / สผภ.) 
งบท่ีได้รับ 3,000,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 3,000,000.00 บาท) 

ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 

จ่ายจริง 2,740,000.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

225,000.00 บาท 
คงเหลือ  35,000.00 บาท 

91.33  96.00      คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกจิกรรมในเดือนกรกฎาคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. จัดหาข้อมูลสถานท่ีสำคญัทั้งประเทศแล้วเสร็จ 
2. จัดหาซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลแล้วเสรจ็ 
3. จ้างเหมาบุคลากรในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมลู อยู่ระหว่าง

ดำเนินการในงวดงานที่ 3 จาก 12 งวด  
 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  

1. จ้างเหมาบุคลากรในการวิเคราะหแ์ละจัดทำข้อมูล 
225,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 92/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 300,000 

บาท จำนวน 12 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 63 - 30 
มิ.ย. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินตามสญัญา คาดวา่จะเบิกจ่ายทั้งหมด
ภายในเดือน ก.ค. 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (10 โครงการ/แผนงาน) 

  
 

63005 
 

แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย  
(ธันย์ชนก / สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 768,209.65 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 768,209.65 บาท) 

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  721,509.96 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

               - บาท 
คงเหลือ  46,699.69 บาท 

93.92  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
   1.  มีนวัตกรรม/ผลติภณัฑ์ ท่ีพัฒนาขึ้นและนำไปสู่การต่อยอด
ด้านธุรกิจ การขับเคลื่อนนโยบาย หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ดำเนินงาน ของ สทอภ. จำนวน 5 เรื่อง ได้แก ่
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

1) ระบบส่งเสรมิการใช้นวัตกรรมภูมสิารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการโครงการ (Area Based Management) 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ สทอภ.  

2) ระบบบรหิารจดัการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย 
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกัน 
(Bampen) 

3) ระบบเฝ้าระวังทางอวกาศ จำนวน 1 ระบบ (Thai-SSA) 
4) ต้นแบบระบบ Space traffic Management จำนวน 1 

ระบบ (ZIRCON) 
5) Satellite Simulator สำหรับดาวเทียมขนาดเล็ก จำนวน 

1 ระบบ (Thai Space Consortium)  
2. มีจำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 9 เรื่องประกอบด้วย 
1) เรื่อง THAILAND YOUTH INNOVATION 

INTERNSHIP PROGRAM : SATELLITE 
TELECOMMUNICATION ENGINEER  

2) เรื่อง TOTAL SUSPENED SEDIMENT (TSS) 
DYNAMICS IN CHI-MUN RIVER BASIN, THAILAND USING 
REMOTE SENSING  

3) เรื่อง Implementing GIS for Air Navigation Aids 
Infrastructure Optimization  

4) เรื่อง GIS platform for augmenting space 
situational awareness  

5) เรื่อง Space-based sensor data provider nodes 
platform for disasaster monitoring 

6) Adaptive 4D trajectory Planning, Automatic 
Change Detection System for eTOD 

7) เรื่อง Development of Conjunction risk ssessment 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

analysis tool by GISTDA  
8) เรื่อง Development of Space Traffic Management 

System: ZIRCON   
9) เรื่อง Preliminary Orbit Analysis for Thai Space 

Consortium Small Satellite   
63008 
 

โครงการวิจัยขั้นแนวหนา้ด้านอวกาศ 
(Space Frontier Research)  
(ดำรงค์ฤทธิ ์/ สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 15,770,190.35 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 10,934,790.35 บาท,  
เงินทุน 4,835,400.00 บาท) 

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง 5,002,618.21 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

10,706,721.79 บาท 
คงเหลือ    60,850.35 บาท 

31.72  78.08 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. มีการตดิตั้งระบบการจดัการจราจรอวกาศ (ZIRCON) 
Space Traffic Management System และดำเนินการทดสอบ
ระบบฯ แล้วเสร็จ 

2. ต้นแบบ Flight Software ดาวเทียมระดับพื้นฐาน ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก รองบประมาณ ววน. จากการเบิกจ่าย
แทนกันกับ สดร. ขณะนี้ อยู่ระหวา่งการจัดทำสญัญา MOA 
ระหว่าง สดร. กับ สทอภ. และการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
ไปพลางก่อน 

3.  มีห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการทดลองวิทยาศาสตรด์้านอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้ม
ถ่วง เป็นไปตามตัวช้ีวัด สงป. โดยการจัดซื้อครุภณัฑ์ฯ วงเงิน 
10,400,000 บาท คงเหลือการเบกิจ่ายจำนวน 2 งวดงาน ท้ังนี้ 
ห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือน ม.ค. 64 

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1.   ซื้อครุภัณฑส์ำหรบัการทดลองวิจัยอวกาศขั้นสูงสำหรบั

การพัฒนา liquid crystal ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง (Space 
EX) 

10,400,000 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.3/2563 ลว. 20 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 
10,400,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค. 63 - 16 ม.ค. 64  
: ล่าช้าเนื่องจากไดร้ับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และกระบวนการ
จัดจ้างมีการยกเลิก 1 ครั้ง ขณะนีอ้ยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน
งวด 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทุกงวดงานภายในเดือน ม.ค. 64 

 2.   จ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ 306,721.79 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.6/2563  ลว.24 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา  
3,800,000 บาท ระยะเวลาดำเนนิการ 25 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 64 : 
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในต่างประเทศ ทำให้บริษัทไม่
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

สามารถดำเนินการตาม TOR ได้และขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน
จ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ งวดที่ 4 ออกไปอีก 
282 วัน ((ขยายจนถึง ก.ค. 64) 
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แผนงานการบรหิารจดัการการใหบ้ริการ 
Space Inspirium (ศิริพักตร์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 8,800,900.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 5,443,900.00 บาท,  
เงินรายได้ 2,736,300.00 บาท,  
เงินทุน 469,400.00 บาท และ เงินรายได้
ตามอำนาจ ผสทอภ. 151,300.00 บาท) 

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง 8,361,469.44  บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

  432,650.00 บาท 
คงเหลือ      6,780.56 บาท 

95.01  97.60 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
     จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรยีนรูด้้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม (มีจำนวนผู้เข้าเยีย่มชมและผูเ้ข้าร่วมทำ
กิจกรรมภายใน Space Inspirium จำนวน 77,501 คน 

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างเหมาระบบจำหนา่ยตั๋ว เครื่องกั้นนับคน 

 
234,700 บาท 

   
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 

 2. ซ่อมบำรุงเครื่องเล่น นิทรรศการโซนท่ี 17  Google 
Street View 

176,550 บาท   ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 

 3. จัดจ้างปรับปรุงซอฟแวร์ และซ่อมแซมอุปกรณโ์ซน
นิทรรศการศาสตร์พระราชา 

21,400 บาท   ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
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แผนงานพัฒนาศูนย์ภูมสิารสนเทศสิรินธร
เพื่อสร้างบุคลากรฯ (ฐนิตา / สพอ.) 
งบท่ีได้รับ 12,402,200.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 9,014,000.00 บาท,  
เงินทุน 3,388,200.00 บาท) 

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง 11,426,766.13 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

    80,000.00 บาท 
คงเหลือ  895,433.87 บาท 

92.13  97.75      คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกจิกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    1.  มีเครือข่ายระดับภูมิภาคขบัเคลื่อนภารกิจ สทอภ. (จัด
ประชุมคณะกรรมการร่วม สทอภ. และเครือข่าย และคณะทำงานฯ 
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ภูมภิาคฯ, จดั
กิจกรรมและส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อรองรับภารกิจของ 
สทอภ. ในโครงการทีส่ำคญั, จัดทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศแล้วเสรจ็ร้อยละ 100 
    2. ARTSA Center มีผลผลิต ดังนี ้

2.1   จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อ
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและดำเนินโครงการวิจยัร่วม กับ
หน่วยงานนานาชาติ อาทิ ITC, UNESCAP, UNOSAT, GEOWG, 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

EU, NASA, NIER (South Korea) และ JAXA(SAFE) 
2.2  จัดกิจกรรมหลักสตูร Training workshop on 

Strengthened Institutional Capacities to Effectively 
Address Shared Challengesฯ วันท่ี 26-30 พ.ย. 62 ณ SKP กับ 
UNESCAP  

2.3  จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสตูร Training For The 
Trainer ให้กับ ITC ระหว่างวันท่ี 15 - 21 ธ.ค. 62  ณ ศูนย์ภูมิ
สารสนเทศสริินธร (สภ.) อุทยานรงัสรรค์นวตักรรมอวกาศ อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี   

2.4  เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ "Remote Sensing of Land-Use/Cover Change,and 
Climate impacts in Coastal Zone ระหว่างวันท่ี 17-20 ธ.ค. 62 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต 

2.5  จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสตูร Training For The 
Trainer ให้กับ ITC ระหว่างวันท่ี 15 - 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์ภูมิ
สารสนเทศสริินธร (สภ.) สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี   

3. Training for Trainer มผีลผลิต ดังนี ้
3.1 จัดฝึกอบรมหลักสตูร Non-degree จำนวน 2 

หลักสตูร คือ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวเิคราะห์ข้อมูล
เชิงพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันท่ี 16-20 มี.ค. 63 มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จำนวน 32 คน และหลักสตูร Geospatial Big Data 
Analytics ระหว่างวันท่ี 22-26 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน 35 คน ทั้ง 2 หลักสูตร จัดฝึกอบรม ณ 
ห้องฝึกอบรม ช้ัน 3 สทอภ.(บางเขน) 

3.2. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลกัสูตร Non-degree 
พัฒนากำลังคนท่ีสอดคล้องภารกิจ THEOS-2 จำนวน 10 กลุ่ม โดย
แยกออกเป็น Module ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานฯ 
ประมาณ 50 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย และ ผู้เช่ียวชาญทีเ่กี่ยวข้อง 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

อีก 10 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Module นั้นๆ 
3.3 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสตูร Non-degree 

และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร Non-degree ระหว่าง 
25-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอรต์ กทม. 
โดยมผีู้เข้าร่วมแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น 79 คน จาก 18 หน่วยงาน 

3.4.  มีร่างหลักสตูร Non-degree จำนวน 10 Modules 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ 

4. นักเรียนทุน (จัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ เพื่อการต่อ
ยอด) จำนวน 58 คน 

5. หลักสูตร SCGI Master Program มีผลผลิต ดังนี ้
5.1. จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายที่ก่ียวข้องกับหลักสูตร 

SCGI Master Program จำนวน 5 ครั้ง 
5.2. เปิดการเรียนการสอนให้กับนสิิตรุ่นท่ี 3 ประจำภาค

การศึกษาท่ี 1/2563 ตั้งแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 
5.3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ Intensive Course 

สำหรับนสิิตรุ่นที่ 3 ประจำปีการศกึษา 2563 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563 ณ โรงแรมบ้านรมิอ่าว จ.จนัทบุรี 

5.4. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 
2562 สำหรับนิสิตรุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 
จำนวน 2 ครั้ง และ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตรุ่นที่ 3 
ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง 

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

(Dr.Haoran Zhang) งวดที่ 3 

80,000 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.1348/2563 ลว.18 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา  
80,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 19 ส.ค. - 18 ก.ย. 63 : ตรวจ
รับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
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โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน : 
G-Rice  (ธนากร / สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 1,060,000.00 บาท 

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  942,655.23 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ  117,344.77 บาท 

88.93  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

ส่งเสริมนวัตกรรมฯ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร/ชุมชนเกษตร/
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มนาแปลงใหญ ่จำนวน 20 กลุ่ม ตามตัวช้ีวัด 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

(เงินทุน  1,060,000.00 บาท) จำนวนชุมชน พ้ืนท่ีที่นำ Solution / Application ไปใช้ประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ชุมชน (ตัวช้ีวัด แผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 
2561-64) ซึ่งสนับสนุนการสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นให้กับ กลุ่มเกษตรกร/
ชุมชนเกษตร/วสิาหกิจชุมชน/กลุม่นาแปลงใหญ่  
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โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจดัการโครงการพระราชดำริ : GMIS  
(ธนากร / สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 808,700.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 200,700.00 บาท,  
เงินทุน 608,000.00 บาท) 

ป.อสวภ. (ดำรงค์
ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  783,359.60 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

               - บาท 
คงเหลือ  25,340.40 บาท 

96.87  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    1. นวัตกรรมภูมสิารสนเทศเพือ่การจัดการโครงการพระราชดำริ
และโครงการขยายผลเพื่อสืบสานต่อยอดรักษาโครงการอัน
เนื่องมาจากมาจากพระราชดำริและสร้างรายได้ให้กับ สทอภ. จาก
การนำนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอด  
     2.  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
ความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปร.) ได้ขอความ
อนุเคราะห์นำระบบต้นแบบ ที่ สทอภ. และ ศปร. พัฒนาร่วมกัน 
(โดยพัฒนาจากระบบ GMIS) ไปพัฒนาต่อยอด   
โดยใช้งบประมาณ 9.5 ล้านบาท ซึ่งทาง ศปร. ได้ตั้งงบประมาณ
แล้วในปี 2563 และจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 

63057 
 

โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิ
สารสนเทศความปลอดภัยทางอากาศ ระยะ
ที่ 3 (ศุภัชชา / สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 7,723,550.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 3,456,950.00 บาท,  
เงินทุน 4,266,600.00 บาท) 

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  5,098,217.74 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

2,084,500.00 บาท 
คงเหลือ  540,832.26 บาท 

66.01  85.60 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
     1. มีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
ได้แก่  

1.1. ระบบสนับสนุนการจดัทำข้อมูลภมูิสารสนเทศเชิงเลข
และสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ  

1.2. มีข้อมูลภูมสิารสนเทศสำหรบัการคมนาคมทางอากาศ 
ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับสนามบิน 1 สนามบิน (ดำเนินการจัด
จ้าง และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน คงเหลืออีก 2 งวด
งาน) จำนวนเงิน 2,205,000 บาท ข้อมูลดังกล่าวอยูร่ะหว่างการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือน
ธันวาคม 2563 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

2.  นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง A Distributed 
Metaheuristic Approach for Complexity Reduction in Air 
Traffic for Strategic 4D Trajectory Optimization  

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างเหมาสำรวจจดัทำข้อมูลสนามบินและการสำรวจ

ภาคพื้น 

1,984,500 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.15/2563 ลว.4 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา  
2,205,000 บาท ระยะเวลาดำเนนิการ  5 ส.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 : 
ล่าช้าเนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และกระบวนการจดั
จ้างมีการยกเลิก 1 ครั้ง ขณะนี้อยูร่ะหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวด 
1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทุกงวดงานภายในเดือน ก.พ. 64  

 2. วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา 100,000 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.21/2563 ลว.30 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 
100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. -30 พ.ย. 63  : อยู่
ดำเนินการจัดหาหนังสือคาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้แล้ว
เสร็จภายใน ธ.ค. 63 

63062 
 

โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต
และทักษะเพื่ออนาคต (จันทิมา / สพอ.) 
งบท่ีได้รับ 1,799,000.00 บาท 
(เงินรายได ้1,799,000.00 บาท) 

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  1,555,856.24 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

160,000.00 บาท 
คงเหลือ  83,143.76 บาท 

86.48  100.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. มี Knowledge Platform เป็นฐานการสร้างขีด
ความสามารถดา้น S&GI ของประเทศท่ียอมรับในสากล  

2. มีห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) ห้องเรียนรู้
ครบวงจรที่มีความพร้อมในการเรยีนรู้และศึกษานอกห้องเรียน
จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ 

3. มีสื่อการเรียนรู้ (Virtual Community Platform) 
จำนวน 10 Content 

4. มีการเข้าถึงสื่อเรียนรู้ Online 39,388 ครั้ง 
5. เผยแพรส่ื่อการเรียนรู้สูภ่ายนอก ผ่าน Community 

Knowledge Platform มากกว่า 10 สื่อ  
6. อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปโครงการ 

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. ค่าจ้างเหมาการพัฒนาสร้างสื่อการเรียนรู้แบบหมุนเวียน 

160,000 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.1279/2563 ลว.18 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 
400,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 : 
ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

63067 
 

โครงการพัฒนา Space Innopolis ในเขต
นวัตกรรม ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) ระยะที่ 1  
(ณัฐวัฒน ์/ สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 299,080.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 299,080.00 บาท) 

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  199,040.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

-  บาท 
คงเหลือ  100,040.00 บาท 

66.55  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ   
      มีการวางแผน ออกแบบ การใช้ประโยชน์และปรับพื้นท่ี Space 
Innopolis ใน EECi แล้วเสร็จ  

63125 
 

โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ โลกสูโ้รค 
สู้ภัย COVID-19 ด้วยการจดัการเชิงพื้นที่
แบบองค์รวม (จันทิมา / สพอ.) 
งบท่ีได้รับ 450,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 450,000.00 บาท) 

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  450,000.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ      -     บาท 

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

มีสื่อเรยีนรู้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการโค
วิด 19 โดยนำไปใช้กับศูนย์เรียนรูอ้อนไลน์ ศูนย์เรียนรูส้ารสนเทศ
ชุมชน จำนวน 1 ชุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร  (18 โครงการ/แผนงาน)    
63003 
 

แผนงานบริหารและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (ระวีวรรณ / สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 3,888,292.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 3,735,292.00 บาท,  
เงินบริหารความเสี่ยง 153,000.00 บาท) 

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง  3,326,571.29 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ  561,720.71 บาท 

85.55  95.59 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. วิเคราะหป์ัจจัยภายในและภายนอก สทอภ. ในมิติต่างๆ ท่ี
สำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร 5 ประเด็น ได้แก่ 1.รายงาน
เรื่องการประเมินทิศทางการดำเนนิงานด้านเศรษฐกิจอวกาศ โดยมี
ประเด็นสำคญัในการผลักดัน 2. Guidelines for the Long-term 
Sustainability of Outer Space Activities 3. แนวทางควบคุม
ค่าใช้จ่ายของ สทอภ. 4. รายงานผลการศึกษาเรื่องผลกระทบของ 
New Normal ต่อองค์กร 5. Earth Space System (ESS)  

2. นำแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. ที่ผ่านการทบทวนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างคณุค่าทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เสนอขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ ต่อ
คณะกรรมการ สทอภ. ครั้งท่ี 11/2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 

3. แผนกลยุทธ์ต่างประเทศได้รับความเห็นชอบจาก ผสทอภ. แล้ว 
4. จัดทำความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ จำนวน 3 เรื่อง 
5. นำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

2564 ของ สทอภ. เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ สทอภ. 
ครั้งท่ี 1/2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 

6. รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย ตาม
แผนปฏิบัตริาชการ และ ตัวช้ีวัดตา่งๆ ประจำปี 2563 ต่อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ์ และคณะกรรมการ 
สทอภ. ทุกไตรมาส 

7. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในองค์กร / GISTDA Future Risk และนำเสนอรายงานการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
สทอภ. และรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารเสี่ยงและคณะกรรมการ สทอภ. ครบทุกไตรมาส 

8. การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกจิของสำนักได้ครบถ้วน
และถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งผลการดำเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว ้ 

63004 
 

โครงการประเมินมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ 
สทอภ. ในปี 2562 (วรณัฐ / สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 1,100,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 1,100,000.00 บาท) 

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง  325,500.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

759,500.00 บาท 
คงเหลือ  15,000.00 บาท 

29.59  90.55 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    รายงานผลการประเมินมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม / 
Value Mechanism ในโครงการและองค์กร ดังน้ี 

1.  มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลดความสูญเสียและผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,677.1 ลบ. 

2.  มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิด
จากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 1,318.37 ลบ.  

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
การประเมินมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ

ดำเนินงานของ สทอภ. ในปี 2562 

759,500 บาท   เลขท่ีสญัญา 16/2563 ลว. 3 เม.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,085,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 เม.ย. - พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างให้ท่ี
ปรึกษาปรับปรุงรายงานขั้นกลาง (งวดงานที่ 2 จาก 3 งวดงาน) คาด
ว่าจะแล้วเสรจ็และเบิกจ่ายไดภ้ายใน ธ.ค. 63 
 



 

51 
 

รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

63006 
 

แผนงานการปฏิบตัิงานเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร (ณัฐนันท ์/ ฝลค.) 
งบท่ีได้รับ 4,156,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 3,785,500.00 บาท,  
เงินรายได้ 220,500.00 บาท, และ เงินรายได้
ตามอำนาจ ผสทอภ. 150,000.00 บาท) 

ผสทอภ. จ่ายจริง  2,552,001.85 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ  1,603,998.15 บาท 

61.41  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
  1.  คณะกรรมการ สทอภ. มีมติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นโยบาย
และแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของ สทอภ. ผ่านการประชุม
คณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง และพิจารณาแผนและรายงานผล
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสี่ยง การ
บริหารงานบุคคล และการนำเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานทุก
ไตรมาส ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 
   2.  คณะกรรมการ สทอภ. จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรม
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการ จำนวน 3 หลักสตูร ดังนี ้

2.1  พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ จำนวน 2 หลักสูตร คือ 
Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020 และ 
Director Accreditation Program (DCP298/2020) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2.2  นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ จำนวน 1 หลักสูตร คือ 
Director Accreditation Program (DCP293/2020) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
    3.  ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์

3.1 ต่ออายุลิขสิทธ์ิการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  

3.2 จัดให้มีการทบทวนการใช้งานระบบฯ เพื่อใหฝ้่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการภายในของ สทอภ. ใช้งานระบบฯ 
ดังกล่าวทดแทนการแจกเอกสารประชุมในรูปแบบกระดาษ เป็นไป
ตามนโยบาย ผสทอภ. 

  



 

52 
 

รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

63009 
 

แผนงานบริหารงาน สนับสนุน และกำกับ 
THEOS-2  (เวียรเธียร / CEO Team) 
งบท่ีได้รับ 6,118,308.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 2,369,808.00 บาท,  
เงินรายได้ 2,248,500.00 บาท, และ  
เงินทุน  1,500,000.00 บาท) 

ผสทอภ. จ่ายจริง  3,595,183.75 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

      1,620.00 บาท 
คงเหลือ  2,521,504.25 บาท 

58.76  100.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. มติ และรายงานการประชุมที่มคีวามชัดเจน รวมถึง
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ที่
มีความชัดเจน ครบถ้วนและนำไปปฏิบัติงานได้  

2.  รายงานการติดตามโครงการและการแสดงผล สถานภาพ
การดำเนินงานของโครงการในลักษณะ User Interface ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถรายงานจุดวิกฤติได้ทันท่วงที ลดความล่าช้า
ในการบริหารโครงการ รวมทั้งมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ
ความเสีย่งด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ  

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ภายใต้กิจกรรมสนับสนุน

การดำเนินงานภายใต้กลุ่มภารกิจพิเศษสนับสนุนโครงการ
ระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 

1,620 บาท   อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 

63015 
 

แผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศกลาง   
(ปฐมพงศ์ / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 23,712,094.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 119,900.00 บาท,  
เงินรายได้ 23,556,884.00 บาท, และ  
เงินบริหารความเสี่ยง 35,310.00 บาท) 

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง  22,005,634.50 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

852,870.00 บาท 
คงเหลือ  853,589.50 บาท 

92.80  96.27   คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
   มีความต่อเนื่องของการใช้งานระบบ ICT และการให้บริการของ
ระบบ Service (สามารถสนับสนนุการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ 
ตามภารกิจที่ได้รับและสำเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย) 

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร

องค์กร 

 
316,800 บาท 

  เลขท่ีสญัญา 5/2563 ลว. 29 พ.ย. 62 วงเงินในสัญญา 792,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธ.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
การตรวจรับ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63 

 2. ค่าต่ออายุลิขสิทธ์ิโปรแกรมป้องกนัไวรัส 465,450 บาท   อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน 
พ.ย. 63 

 3. การจดทะเบียน AS Number ในนามของ สทอภ 70,620 บาท   อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63 



 

53 
 

รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

63016 
 

แผนงานบริหารกฎหมายและสญัญา 
(เชรษฐา / ฝกส.) 
งบท่ีได้รับ 240,500.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 240,500.00 บาท) 

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง   97,745.06 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ  142,754.94 บาท 

40.64  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้ระเบยีบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของ สทอภ.และให้ความเห็นทางด้าน
กฎหมาย ไม่ต่ำกว่า 80 เรื่อง 

2.  ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้นิติกรรมสัญญา และยังให้
ความเห็นทางด้านสัญญา ไมต่่ำกวา่ 50 เรื่อง 

3.  เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของ ฝกส. ไม่
ต่ำกว่า 20 ครั้ง  

63017 
 

แผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  
ผสทอภ.  (เวียรเธียร / CEO Team) 
งบท่ีได้รับ 1,603,700.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 256,500.00 บาท,  
เงินรายได้ 1,342,200.00 บาท, และ เงิน
รายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 5,000.00 บาท) 

ผสทอภ. จ่ายจริง  886,385.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ  717,315.00 บาท 

55.27  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

ข้อสั่งการของ ผู้อำนวยการ สำหรบัให้หน่วยปฏิบัตภิายในนำ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ สทอภ. (จัดกิจกรรมการประชุม 
สัมมนาและการสนับสนุนภารกิจของ ผสทอภ. เพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร, เบิก/จา่ยเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ต่างๆ ของ คณะทำงาน CEO Team)  

63020 
 

แผนงานการบรหิารงานพัสดุ อาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ   (มาลิน / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 7,076,421.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 6,932,405.00  บาท,  
เงินรายได้ 101,016.00 บาท,  
เงินกองทุนสวัสดิการ 20,000.00 บาท  
และเงินบรหิารความเสี่ยง 23,000.00 บาท) 

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง  6,559,208.84 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

140,244.90 บาท 
คงเหลือ  376,967.26 บาท 

92.69  100.00   คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. มีวัสดุอุปกรณส์ำนักงานใช้อย่างพอเพียง  
2. ครุภณัฑ์ของสำนักงานมสีภาพพรอ้มใช้ 
3. มียานพาหนะให้บริการเพยีงพอต่อความต้องการ  
4. อาคารและสถานท่ี สะอาดและปลอดภัย  
5. ดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ   

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารสถาบันวิทยาการ

อวกาศและภมูิสารสนเทศ (บางเขน) 

90,040.50 บาท   เลขที่สัญญา 113/2563 ลว.  28 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 90,040.50 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 29 ส.ค. - 12 ต.ค. 63: อยู่ระหว่าง
ซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 63 

 2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,204.40 บาท   เลขท่ีสญัญา 6/2563 ลว.25 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 50,204.40 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่าง



 

54 
 

รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
63022 
 

แผนงานตรวจสอบภายใน  
(ศิญาภสัร์ / สตส.) 
งบท่ีได้รับ 661,400.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 451,200.00 บาท,  
เงินรายได้ 210,200.00 บาท)   

ผอ.สตส. จ่ายจริง  265,912.50 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ  395,487.50 บาท 

40.20  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. การตรวจสอบตามกฎหมาย กฎ ระเบียบฯ ท่ีกำหนดไว้ 
(ตรวจสอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 24 รายงาน) 

2. การตรวจสอบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(ตรวจสอบงานท่ีได้รับมอบมายจำนวน 13 รายงาน) 

3. งานอ่ืนๆ (รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 6 รายงาน)  

63023 
 

แผนงานบริหารจัดการงานคลัง  
(พนิดา / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 217,422,753.74 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 189,814,670.00 บาท,  
เงินรายได้ 7,338,400.00 บาท,  
เงินกองทุนสวัสดิการ 14,153,400.00 บาท, 
เงินทุน 5,996,180.00 บาท,  เงินรายได้ตาม
อำนาจ ผสทอภ. 20,103.74 บาท และ 
เงินเครดติภาษี 100,000.00 บาท) 

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง 214,566,580.60 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

626,750.00 บาท 
คงเหลือ  2,229,423.14 บาท 

98.69  100.00         คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวสัดิการให้แก่เจ้าหน้าท่ี  
2. การรับจ่ายเงิน เช่น ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และจ่าย

ชำระหนี ้
3. การจัดทำบัญชีและงบการเงิน  
4. การตรวจสอบระเบียบการเบิกจา่ยเงิน ได้แก่ ตรวจ

ระเบียบการขออนุมัติคา่ใช้จ่าย, ตรวจสญัญายมืเงินและเอกสารส่ง
ใช้เงินยืม,เบิกจ่ายเงินงบประมาณ, จัดทำคำขอ ฝกค. และรายงาน
ผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงิน  

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบบัญช ี

600,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 19/2563 ลว.7 พ.ค 63 วงเงินในสัญญา 600,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ  13 พ.ค. 63 -31 มี.ค. 64 : อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจา่ยได้ภายในเดือน เม.ย. 
64 

 2. จัดจ้างตรวจสอบรายงานสถานภาพเงินรายได้และ
เงินทุน สำหรับรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 

26,750 บาท   เลขท่ีสญัญา 63/2563 ลว.14 ก.พ. 63 วงเงินในสัญญา  107,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 15 ก.พ. - 31 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบรายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเบิกจา่ยได้ภายในเดือน พ.ย. 63 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

63024 
 

แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากร
บุคคล (สุกันยา / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 5,147,737.61 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 4,746,241.71 บาท,  
เงินกองทุนสวัสดิการ 37,500.00 บาท, 
เงินบริหารความเสี่ยง 94,962.50 บาท, และ 
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 269,033.40 
บาท)  

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง  4,996,404.52 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

34,133.00 บาท 
คงเหลือ  117,200.09 บาท 

97.06  98.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. ดำเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้ ยกเว้นกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ซึ่งไม่สามารถจดัได้ภายในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 

2. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสมัพันธ์ (ปีใหม่) 180 คน 
3. บุคลากร สทอภ. ไดร้ับการพัฒนา 219 ราย จาก 94 

หลักสตูร โดยเป็นหลักสตูรภายใน (In-house Training) จำนวน 24 
หลักสตูร และหลักสูตรซึ่งสถาบันภายนอกจัด (Public Training) 
จำนวน 68 หลักสูตร 

4. ความสำเร็จของการดำเนินการจัดประชุม  
- คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สทอภ. 7 ครั้ง 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบรหิารงานบุคคล 

จำนวน 5 ครั้ง 
- คณะอนุกรรมการ CG-CSR จำนวน 12 ครั้ง  

5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร สทอภ. และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามแผน 

6. บุคลากร สทอภ. เข้าร่วมกิจกรรม SMART OFFICE 
ดำเนินการไดต้ามแผน ยกเว้นกิจกรรมการปรับโครงสร้าง สทอภ. 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และกำหนดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรฯ ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ต่อไป  

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
ค่าวัสดสุำนักงาน ในการจัดทำสายคล้องบัตรพร้อมคลิป

แบบตลับสายยดื (โยโย้) และซองหนังสำหรับบุคลากร สทอภ. 

34,133 บาท   ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 63 

63030 
 

แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์
องค์กร (สรทัศน ์/ สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 3,055,312.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 1,078,612.00 บาท และ  

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง  1,468,930.50 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

1,457,190.00 บาท 
คงเหลือ  129,191.50 บาท 

48.08  100.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    1. เผยแพร่ประเด็นข่าว 1,167 ครั้ง 
    2. ไม่มีการชี้แจงประเด็นที่เป็นข่าวให้กับสำนักโฆษก สำนัก
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

เงินรายได้ 1,976,700.00 บาท) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสมัพันธ์  
     3. ดำเนินนกิจกรรมภายใต้งานกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร 3 
กิจกรรม 
     4. ดำเนินกิจกรรมภายใต้งานส่งเสริมคณุค่าการสื่อสารภายใน
องค์กร 7 กิจกรรม 
     5. ดำเนินกิจกรรมภายใต้งานสร้างคณุค่าให้กับองค์กรสูภ่ายนอก
ด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร 8 กิจกรรม  

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานผ่าน NGT 

 
449,000 บาท 

  เลขท่ีสญัญา 91/2563 ลว. 1 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 449,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 มิ.ย. 63 - พ.ย. 63 (150 วัน) : อยู่
ระหว่างดำเนินการตามสญัญา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้
ภายในเดือน พ.ย. 63 

 2. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตรายงานประจำป ี 350,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 90/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 350,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ  22 พ.ค. - พ.ย. 63  (180 วัน) : บริษัท
อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจปรู๊ฟ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้
ภายใน พ.ย. 63 

 3. จัดทำข้อมูลบทบาทและภารกิจเพือ่สร้างความเชื่อมั่น
องค์กร 

347,750 บาท    เลขท่ีสัญญา 100/2563 ลว. 10 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา  
347,750 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันนับถัดจากตรวจปรู๊ฟ : 
อยู่ระหว่างให้บริษัทปรบัปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น คาดว่าจะแล้ว
เสร็จและเบิกจ่ายไดภ้ายใน ม.ค. 64 

 4. ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการ rebrand 265,500 บาท   เลขท่ีสญัญา 29/2563 ลว.9 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 295,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 10 ก.ย. - ธ.ค. 63  : อยู่ระหว่างการส่ง
มอบงานงวดที่ 2 และ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน 
ธ.ค. 63   

 5. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิต content และเผยแพร่องค์
ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กร 

44,940 บาท   เลขท่ีสญัญา 15/2563 ลว. 25 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 269,640 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
การส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดทา้ย) และจะเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน 
ต.ค. 63   
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

63049 
 

แผนงานพ้ืนฐานบริหารจัดการอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (วรรณวรี์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 45,961,506.37 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 28,530,000.00 บาท,  
เงินรายได้ 12,623,400.00 บาท,  
เงินบริหารความเสี่ยง 2,258,250.37 บาท, 
เงินทุน 932,000.00 บาท, และ เงินรายได้
ตามอำนาจ ผสทอภ. 1,617,856.00 บาท) 

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง  43,955,814.16 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

749,000.00 บาท 
คงเหลือ  1,256,692.21 บาท 

95.64  99.80 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
   1.  สนับสนุนสร้างความต่อเนื่องการปฏิบัติงานภารกิจหลักให้
สำเรจ็ลลุ่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการให้บริการ
ตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผล
การดำเนินการเป็นไปตามแผน) 
    2.  สนับสนุนสร้างความต่อเนือ่งความพร้อมใช้งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  (ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผน)  

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี (ซ่อมแซมพื้นคอนกรีต

ดาดฟ้าและผนังอาคาร SI) 

749,000 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.17/2563 ลว.20 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 
749,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ  21 ส.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 : 
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ซึ่งจะแลว้เสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63 

63052 
 

แผนงานบริหารและสารบรรณ   
(สุรศักดิ์ / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 1,155,995.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 1,017,995.00 บาท และ  
เงินรายได้ 138,000.00 บาท) 

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง  1,032,424.50 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ  123,570.50 บาท 

89.31  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

1. รับ-ส่งเอกสารภายใน-ภายนอก 
2. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
3. จัดเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานรฐัพิธีและพิธีการ 
4. จ้างเหมาบริษัทส่งเอกสารภายนอก 
5. ประสานการส่งจดหมายทางไปรษณีย์  
6. มีกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมายให้หน่วยงานตา่งๆ  

63068 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ (ปฐมพงศ์ / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 11,378,124.00 บาท 
(เงินทุน 11,378,124.00 บาท) 

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง  11,378,124.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ      -     บาท 

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ  ความต่อเนื่องของการใช้งานระบบ ICT และการ
ให้บริการของระบบ Service  ไดแ้ก่  

1. จ้างเหมาบริการจดัการระบบบญัชีรายชื่อ (AD) 
2. จัดซื้อระบบ Access Control 
3. จ้างปรับปรุงระบบงานบริหารทรพัยากรบุคคล 

63075 
 

โครงการเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด  
(แพรวพร / สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 4,626,545.29 บาท 

ผสทอภ. จ่ายจริง   59,974.50 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

738,570.82 บาท 

1.30 100.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

มีการจัดสรรงบประมาณในการบรหิารจัดการแผนงาน/
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

(เงิน พ.ร.บ. 4,626,545.29 บาท) คงเหลือ  3,827,999.97 บาท โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
แผนปฏิบัตริายการรายปี จำนวน 63 รายการ  

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
ค่าซ่อมแซมอุปกรณภ์ายในโซนนทิรรศการ Space Inspirium 

และวัสดุภายใน SI เพื่อใช้ในภารกิจเตรยีมต้อนรับคณะ รมว.อว. 

738,570.82 บาท 
 

  ดำเนินการแล้วเสร็จอยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
 

63126 
 

แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศ  
(จุฑามาศ / CEO) 
งบท่ีได้รับ 84,000.00 บาท 
(เงินรายได้  84,000.00 บาท) 

ผสทอภ. จ่ายจริง   14,125.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

4,218.25 บาท 
คงเหลือ  65,656.75 บาท 

16.82  75.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 

รายงาน/สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่เกี่ยวข้องกับภมูิ
สารสนเทศ ได้แก่  สรุปการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัด
แบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) และศูนย์
ประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS ของกรมแผนที่ทหาร โดยมี รศ.
พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ์ ท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อว. 
เป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธท่ี 2 กันยายน 
พ.ศ. 2563 ณ กองภูมิศาสตร์ กรมแผนท่ีทหาร โดยมผีู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 11 หน่วยงาน จำนวน 29 คน ซึ่งการศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบความ
คืบหน้าการจดัตั้งศูนย์ข้อมลูค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ 
(National CORS Data Center) เยี่ยมชมการสาธติการทดสอบ
เชื่อมโยงข้อมูล CORS กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้
ประโยชน์ตามภารกิจตา่งๆ 

 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
ค่ารับรองและพิธีการ ภายใต้กิจกรรมการจัดประชุม

คณะทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับด้านภูมสิารสนเทศ 

   อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
 

63127 
 

โครงการจดัทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และความรบัผิดชอบต่อ
สังคม (สรทัศน ์/ สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 81,800.00 บาท 
(เงินรายได้  81,800.00 บาท) 

รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 

จ่ายจริง   35,750.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ  46,050.00 บาท 

43.70  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ  สทอภ. มีมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ สทอภ. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สทอภ. แล้ว 
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563 (ครั้งท่ี 11/2563) ซึ่งมาตรฐาน
ดังกล่าว จะใช้เป็นกรอบในการจัดทำเป็นแผนปฏิบตัิการด้านการ
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 
โครงการเพ่ือการหารายได้ (8 โครงการ) 

 
    

63072 
 

โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ
ของกลุ่มภารกิจพิเศษด้านพัฒนาการตลาด
และลูกค้าสมัพันธ์ (กพล.) 
งบท่ีได้รับ 16,909,401.38 บาท 
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน  8,073,740.89 บาท,  
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 545,313.75  
บาท และ เงินสำรองรายได้ 8,290,346.74 
บาท) 

ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 

จ่ายจริง  8,390,962.25 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

1,416,869.80 บาท 
กันเงิน กรณีไม่มีหนีผู้กพัน 

2,225,550.82 บาท 
คงเหลือ  4,876,018.51 บาท 

49.62 86.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 1/2564 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล TCS (สำหรับมือถือ) และ 
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TCS (505,575 บาท) 

2. ค่าจ้างเหมาพัฒนาและเพิม่ประสทิธิภาพระบบบริหาร
จัดการผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ (Web Application) และ แอปพลเิคชัน
ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว (Mobile Application) (241,500 บาท) 

3. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์  เพื่อดำเนินโครงการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ของ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (399,794.80 บาท) 

4. จ้างปรับปรุงระบบปฏิบตัิการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (270,000 บาท) 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

5. เพื่อสนับสนุน สพอ. ในการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่
ได้รับสิทธ์ิสมนาคณุ (204,793.88 บาท) 

6. โครงการจดัทำแผนที่มาตรฐานประกอบการเตรียมประกาศ
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณกลุ่มเกาะ
ประจวบตอนบน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล (115,178.17 บาท) 

7. โครงการจดัทำแผนที่อ่อนไหวของทรัพยากรต่อมลพิษจาก
น้ำมัน บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ของ บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) (85,877 บาท) 

8. โครงการพัฒนาแอปพลเิคชันชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว 
เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 ของ 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ 
BEDO (288,663.72 บาท) 

9. โครงการตรวจสอบและจัดทำแผนที่ข้อมูลสำรวจการใช้
ที่ดินรายแปลงเพื่ออนุรักษาและฟื้นฟูทรัพยากร จ. น่าน ปี 2563  
(193,791.29 บาท) 

10. โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมลูทรัพยากรปา่ชายเลน
โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอียดสูง (เบิกจ่ายแทนกัน ทช.) (1,322,200.96บาท)  

11. งานสำรวจรังวัดข้อมูลเหมืองหินอุตสาหกรรม ของ บริษัท 
สหวิศวก่อสรา้ง จำกัด บริเวณพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
(15,045.80 บาท)  

63073 
 

โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ
ภายใต้สถาบันนิเวศอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ (สอร.) 
งบท่ีได้รับ 10,354,618.04 บาท 
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน  6,955,830.00 บาท,  
และ เงินสำรองรายได้ 3,398,788.04 บาท)  

ป.รอง ผสทอภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  3,247,035.26 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

5,247,125.00 บาท 
กันเงิน กรณีไม่มีหนีผู้กพัน 

1,000,000.00 บาท 
คงเหลือ  860,457.78 บาท 

31.36 86.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 3/2564 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 

1. สำรองเงินรายได้ เพื่อดำเนินโครงการจานรับส่งสญัญาณ 
7.3 เมตร กับบริษัท SSC สวีเดน ในปีงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 3 - 
ค่าใช้สอยสำหรับติดตั้ง บำรุงรักษาระบบและสาธารณูปโภค 
(361,125.00 บาท) 

2. ค่าเช่าสถานท่ี ภายใต้สำรองเงินรายได้ เพื่อดำเนินการ
โครงการ S3EE (10,000.00 บาท)  

3. ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยเีชิงตำแหน่งความ
ละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้แก ่

1) จ้างเหมาพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ 
(Steering gear) พร้อมระบบรายงานผล (820,000 บาท) 

2) จ้างเหมาพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานการบริการข้อมูลเชิง
ตำแหน่งรายละเอยีดสูง (5G) ที่เอือ้ต่อระบบเกษตรอัจฉรยิะ 
(3,000,000 บาท)  

3) จ้างบริการทางวิชาการโครงสร้างพื้นฐานการบริการ
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

ข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง (5G) ที่เอื้อต่อระบบเกษตร
อัจฉริยะ (1,000,000 บาท) 

4) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (56,000 บาท) 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไมมีหนี้ผูกพัน 

5) จ้างบริการทางวิชาการพื้นท่ีต้นแบบการทดสอบ
นวัตกรรม 5G (Sandbox) เพื่อการพัฒนาพาหนะไร้คนขับ 
(1,000,000 บาท)  

63074 
 

โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ
ของ สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 1,590,000.00 บาท 
(เงินสำรองรายได้ 1,590,000.00 บาท)  

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  1,202,567.83 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

69,100.00 บาท 
คงเหลือ  318,332.17 บาท 

75.63 99.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 1/2564 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 

จ้างเหมาจดัพิมพ์แผนที่ Gridmap และอำนวยความสะดวกการ
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล Gridmap (1 งวด ภายใน ต.ค. 63)  
(69,100.00 บาท) 

63076 
 

โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ
ของสถาบันนิเวศองค์ความรู้ (สพอ.) 
งบท่ีได้รับ 1,356,430.00 บาท 
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน  490,500.00 บาท,  
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 46,880 บาท 
และ เงินสำรองรายได้ 819,050 บาท) 

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  1,280,002.11 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ  76,427.89 บาท 

94.37 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

63130 
 

โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ 
ของสำนักผลติภณัฑ์ภมูิสารสนเทศ (สผภ.) 
งบท่ีได้รับ 242,500.00 บาท 
(เงินสำรองรายได้ 242,500.00 บาท)  

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  242,500.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ      -     บาท 

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  

63134 
 

โครงการจ้างงานให้กับประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(สพอ.) 
งบท่ีได้รับ 46,080,000.00 บาท 
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน  45,351,000.00 บาท,  

ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 

จ่ายจริง  33,538,043.37 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

11,763,449.40 บาท 
กันเงิน กรณีไม่มีหนีผู้กพัน 

   520,000.00 บาท 
คงเหลือ  258,507.23 บาท 

72.78 96.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 3/2564 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 

1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแนวเขตพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีแหล่งน้ำ
ในรูปแบบดิจิทัล (11,016,000.00 บาท) 

2. จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตหลักสตูรออนไลน์ และอุปกรณ์จดัเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ (359,969.40 บาท) 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 

(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 

ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 

 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 

ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

และ เงินสำรองรายได้ 729,000.00 บาท)  3. จัดจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯและผลติ
หลักสตูรออนไลน์ (179,900.00 บาท) 

4. ค่าจ้างเหมาติดตามความคืบหน้าของโครงการร่วมคืนป่าให้
ประชาชน (207,580.00 บาท) 

กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไมมีหนี้ผูกพัน 
5. จ้างเหมาตรวจสอบฐานข้อมูลรายจังหวัดจากโครงการร่วม

คืนป่าให้ประชาชน  (300,000.00 บาท) 
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืน

ป่าให้ประชาชน” ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ถอดบทเรียน สรุป ตดิตาม และ ประเมินผล
โครงการ (120,000.00 บาท) 
จัดจ้างทำระบบ GISTDA FAMILY เพื่อพิจารณาทักษะและสร้าง
อาชีพ (100,000.00 บาท) 

63135 
 

โครงการการบูรณาการข้อมูลดาวเทียมและ
ข้อมูลจากสถานตีรวจวดัอากาศเพือ่ประมาณ
การใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจ (สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 200,000.00 บาท 
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน  200,000.00 บาท)  

ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 

จ่ายจริง -  บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

189,999.90 บาท 
คงเหลือ  10,000.10 บาท 

0.00 80.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 2/2564 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 

จ้างเหมาดำเนินงานโครงการการบูรณาการข้อมูลดาวเทียมและ
ข้อมูลดาวเทียมจากสถานตรวจวัดอากาศประมาณการใช้น้ำของพืช
เศรษฐกิจ (189,999.90 บาท) อยู่ระหว่างการดำเนินงานบูรณาการ
ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อประมาณ
การใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 
64 และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสรจ็เดือน ก.พ. 64  

63136 
 

โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ 
ของสำนักประยุกต์และบริการภูมสิารสนเทศ 
(สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 21,000.00 บาท 
(เงินสำรองรายได้ 21,000.00 บาท)  

ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 

จ่ายจริง   12,745.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 

- บาท 
คงเหลือ  8,255.00 บาท 

60.69 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สรุปผลการประเมินระดับองค์การ 

ระดับดีมาก หมายถึง   องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี  หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช้ หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน 

หมายเหตุ * ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. 

** ผ่านเกณฑที ่85 คะแนน ระดับ A 

องค์การมหาชน ประสิทธิผล 
การ

ผลักดัน
ยุทธศาสตร์ 

ประสิทธิภาพ 

การ
ตอบสนอง

ต่อ
ประชาชน 

การ
ควบคุมดูแล

กิจการฯ 

สรุปผล
ประเมิน
องค์การ 

คะแนน 
ITA* 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
(92.17)  

77.68 
ระดับ B 

ระดับ คะแนน 
AA 95.00 - 100 
A 85.00 – 94.99 
B 75.00 – 84.99 
C 65.00 – 74.99 
D 55.00 – 54.99 
E 50.00 – 54.99 
F 0 – 49.99 

เอกสารแนบ 2 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมายขั้น
ต่ำ 

(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล  

1.1 อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน 
Scientific Infrastructure  
ของประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD (WCY2020) 

5 37 35 33 39 0 0 

1.2 จำนวนหนว่ยงานที่นำภูมิ
สารสนเทศของ สทอภ. ไปใช้
ประโยชน์ เพือ่แกป้ัญหาหรือ
สร้างประโยชน์ระดับประเทศ 

15 3 
หน่วยงาน 

5 
หน่วยงาน 

7 
หน่วยงาน 

8  
หน่วยงาน 

100 15 

1.3 ความสำเร็จในการนำ
ข้อมูลไฟป่าและมลพิษทาง
อากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม
ไปใช้ประโยชน์ (MOU) 

5 1 MOU 2 MOU 3 MOU 4 MOU 100 5 

1.4 ความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทาง
ทะเลชายฝั่ง 

5 1 ระบบฐาน 
และมีการ
ติดตามเป็น

ระยะ 

ระบบสามารถส่ง
ข้อมูลให้หนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ขอ้มูล

สาธารณะที่เปิดเผย
ได้ 

มีระบบการแจ้ง
เตือนไปยัง

หน่วยงาน ที่
เกี่ยวขอ้งและ
รับผิดชอบ 

มีระบบการแจ้ง
เตือนไปยัง
หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบ 

100 5 

1.5 ความสำเร็จการ
เตรียมการรองรับการใช้
ประโยชน์จากโครงการพัฒนา
ระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การ
พัฒนา (THEOS-2) 
ประกอบดว้ย 

15       

1.5.1การสรรหาคน 
(THEOS Roadmap) 

5 - สรรหาบุคลากร
ครบ 7 คน ตาม
เวลาที่กำหนด 

สรรหาบุคลากร
ครบ 7 คน เร็ว

กว่าเวลาที่กำหนด 

สรรหาบุคลากร
ครบ 7 คน ตาม
เวลาที่กำหนด 

75 3.75 

1.5.2การพัฒนากำลังคน 4       

(1) การพัฒนากำลังคน
ด้านดาวเทียมและระบบ
ภาคพื้นดิน 

(1) - บุคลากรทุกคน 
ได้รับการฝึก
ปฏิบัติและฝกึ

ศึกษาครบ ตาม

บุคลากรได้
ปฏิบัติงานพัฒนา

เพิ่มเติม
นอกเหนือจาก
แผนงานปกติ 

บุคลากร ได้รบัการ
ฝึกปฏิบัตแิละฝึก
ศึกษาครบ ตาม

หลักสูตรที่กำหนด 
รวมทั้งได้ร่วม

100 1 

ประสิทธิผล 
การผลักดัน
ยุทธศาสตร์ 

ประสิทธิภาพ 
การตอบสนองต่อ

ประชาชน 

การ
ควบคุมดูแล

กิจการฯ 

สรุปผลประเมนิ 
(ภาพรวม) 

คะแนน 
 ITA 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก (92.17) 77.68 

ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมายขั้น
ต่ำ 

(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

หลักสูตรที่กำหนด
ในปี 2563 

(ร่วมพัฒนาและ
จัดทำ 3rd 
Payload) 

พัฒนาและจัดทำ 
3rd Payload 

(2) การพัฒนาบุคลากร
เพื่อการใช้งานระบบ 
Application/Solution ที่
จัดหาภายใต้โครงการฯ  
(ปรับเป้าหมายตัวชีว้ัด) 

(1) เกณฑ์ขอ
ปรับใหม ่

- 
 

 
 
1 

 
 

1 หลักสูตร+การ
เตรียมความพร้อม
สำหรับจัดอบรม

โดยมีเน้ือหา
หลักสูตร จำนวน
คน สถานที่ ครบ
ทั้ง 5 หลักสูตร 

ปรับเกณฑ์/แผนส่ง
ให้สำนักงาน 

ก.พ.ร. เนื่องจาก
สถานการณ์ 

COVID-19 และได้
ดำเนินการปรบั

แผนการ
ดำเนินงาน สำหรับ
หลักสูตรที่เหลือไป
ดำเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ 

2564  

NA - 

เกณฑ์เดิม 
อบรม 4 
หลักสูตร 

 
อบรม 5 หลักสูตร 

 
อบรม 6 หลักสูตร 

(3) การเตรียมความ
พร้อมบุคลากร ด้าน 
Application/Solutions และ
ด้าน Actionable 
Intelligence Policy (AIP) 

(1) - อบรม 2 หลักสูตร 
+ มีผลสัมฤทธิ์
รายบุคคลผ่าน
เกณฑ์ประเมิน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

อบรม 2 หลักสูตร 
+ มีผลสัมฤทธิ์
รายบุคคลผ่าน
เกณฑ์ประเมิน ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
100 

1.อบรม
ภาษาอังกฤษ มีผู้
ผ่านเกณฑ์ที่หนด
ร้อยละ 72 
2.อบรม policy 
lab โดยมีผู้ผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 100 

75 0.75 

(4) การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งในภาครัฐ 
สถาบันการศึกษาภาคเอกชน 
(Module) 
(ปรับเป้าหมายตัวชีว้ัด) 

(1) เกณฑ์ขอ
ปรับใหม ่

2 

 
 
3 

 
 
4 

ปรับเกณฑ์/แผนส่ง
ให้ สำนักงาน 

ก.พ.ร. เนื่องจาก
สถานการณ์ 

COVID-19 ไม่
สามารถจดั

ฝึกอบรมได้ครบ 
ทั้ง 4 โมดูล 

และหลักสูตรที่เปดิ
ให้บริการเป็น
หลักสูตรที่เน้น

ปฏิบตัิการ 

NA - 

เกณฑ์เดิม 
2 Module 
และมีการ

อบรมภายใต้
หลักสูตรแต่

ละ 
 

 
3 Module 

และมีการอบรม
ภายใต้หลกัสูตร
แต่ละ Module 

อย่างน้อย 1  
หลักสูตร 

 
4 Module 

และมีการอบรม
ภายใต้หลกัสูตร
แต่ละ Module 

อย่างน้อย 1  
หลักสูตร 

5.3 การรักษาและธำรง
บุคลากรภารกจิโครงการ 
THEOS-2 และเทคโนโลยี
ระบบดาวเทียมของประเทศ 

3 - บุคลากรปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษ ไม่มี
การลาออกหรือให้
ออก ระหว่างการ
ทดลองงาน (อัตรา
การออกระหว่าง

ทดลองงานร้อยละ 
0) 

บุคลากรปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษ 

ปฏิบัติงานและฝกึ
ศึกษาต่อเนื่อง 

โดยไม่ถูกส่งกลับ
ระหว่างการฝึก

ปฏิบัติ
ปีงบประมาณ 

2563 

บุคลากรปฏิบตัิ
ภารกิจพิเศษ 

ปฏิบตัิงานและฝึก
ศึกษาต่อเนื่อง โดย

ไม่ถูกส่งกลับ
ระหว่างการฝึก

ปฏิบตัิ
ปีงบประมาณ 

2563 

100 3 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมายขั้น
ต่ำ 

(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

5.4 การเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพื้นฐาน 

3       

5.4.1 การบำรุงรักษา
ระบบจานสายอากาศย่าน
ความถี่ X-band ขนาด 13 
เมตร เพื่อรองรับการปรับปรุง 
(Upgrade) โดยบริษัท Airbus 

2 มีสัญญา
บำรุงรักษา
ระบบจานฯ 
จำนวน 2 
สัญญา 

เป้าหมายขั้นต่ำ + 
ผ่านการประเมิน

เพื่อปรับปรุง
ระบบจานฯ 

จำนวน 1 ระบบ 

เป้าหมายขั้นต่ำ + 
ผ่านการประเมิน

เพื่อปรับปรุงระบบ
จานฯ จำนวน 2 

ระบบ 

บำรุงรักษาระบบ
จานสายอากาศ
ย่านความถี่ X-
band 13 เมตร 
จำนวน 2 จาน
สายอากาศ (2 
สัญญา) เพื่อ

รองรับการปรบัปรุง 
ให้เป็นไปตาม

สัญญาโครงการ 
THEOS 2 โดย
ผ่านการประเมิน

จากบริษัท Airbus 
แล้ว 

100 2 

5.4.2 การพัฒนาพื้นที่ 
(Working Space) เพื่อเตรียม
รองรับการติดตั้ง Innovative 
Singularity Platform และ
การทำงานของบุคลากร 

1 ปรับปรุงพื้นที่
แล้วเสร็จ 

เป้าหมายขั้นต่ำ + 
บุคลากรจำนวน 
120 คน สามารถ

เข้าใช้พื้นที่ได้ 

เป้าหมาย
มาตรฐาน + 

ติดต้ัง ทดสอบ 
และตรวจรับ
ระบบ ISP 

ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

-บุคลากร 120 คน
เข้าใช้พื้นที่ตั้งแต่ 

ธ.ค.2562 
-ติดตั้ง ทดสอบ 
ตรวจรับ ISP 

เรียบร้อย 

100 1 

องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2.1 ระดับความสำเร็จในการ
นำข้อมูลที่ได้รับภายใต้
โครงการ THEOS-2 ไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ 

5 นำข้อมูลที่
ได้รับภายใต้
โครงการ 

THEOS-2 ไป
ใช้ประโยชน์
ในการบริหาร
จัดการเชิง
พื้นที่อย่าง

น้อย 1 ดา้น 
และมีชุมชน

ได้รับ
ประโยชน์
อย่างน้อย 
500 ชุมชน 

 

นำข้อมูลที่ได้รับ
ภายใต้โครงการ 
THEOS-2 ไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการเชิง
พื้นที่อย่างน้อย 2 
ด้าน และมีชุมชน
ได้รับประโยชน์
อย่างน้อย 600 

ชุมชน 

นำข้อมูลที่ได้รับ
ภายใต้โครงการ 
THEOS-2 ไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการเชิง
พื้นที่อย่างน้อย 2 
ด้าน และมีชุมชน
ได้รับประโยชน์
อย่างน้อย 700 

ชุมชน 

นำข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมที่ได้รับ
ภายใต้โครงการฯ 
สนับสนุน 2 ด้าน 

ได้แก่ 
ด้านการจัดสรร
ที่ดิน และด้าน
การเกษตร รวม 

768 ชุมชน 

100 5 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธภิาพ 

3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรขององค์การมหาชน 

5 - ร้อยละค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ 

ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

• ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ

วงเงินรวมฯ ที ่
คณะรัฐมนตรีกำหนด 
และค่าใช้จ่ายด้าน

มีหนังสือแจ้งขอ
ยกเว้นกรอบวงเงิน

ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรของ 

สทอภ. ประจำปี 

NA - 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมายขั้น
ต่ำ 

(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

บุคลากรจริง ไม่สูง
กว่างบประมาณที่

ได้รับการจัดสรรจาก 
สงป. 

2563 อว
5308/1924 ลง

วันที่ 16 กันยายน 
2563 

   3.2 ประสิทธิภาพในการบรหิารงานหรือการให้บริการขององค์การมหาชน 

     3.2.1 ความสามารถใน
การหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ (ล้านบาท) 

5 98.18 100.44 110 114,871,430  100 5 

    3.2.2 ร้อยละความสำเร็จ
ของการบริหารโครงการบน
ฐานคุณค่า (Value Base 
PBM) 

5 มีโครงการที่
จัดทำ

แผนปฏิบัติ
งานฯ 2564 

อย่างน้อยร้อย
ละ 40 
นำไปใช้ 

- มีโครงการที่จัดทำ
แผนปฏิบัติงานฯ 2564 
อย่างน้อยร้อยละ 50 

นำไปใช้ 
- ทุกโครงการที่มีมูลค่า
โครงการสูง   (เกิน 10 
ล้านบาท ขึ้นไป) ต้อง

วิเคราะห ์

- มีการวัดความคุ้มค่า
ของโครงการ/กิจกรรม 

โดยใช้ SROI 
- มีการจัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการ 

สทอภ. 

โครงการ/กิจกรรม 
ใช้ SROI ในการ
ประเมินมูลค่าฯ 
และรายงาน
สรุปผลการ

ดำเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

สทอภ. 

100 5 

    3.2.3 ความสำเร็จในการ
ให้บริการทดสอบมาตรฐาน
และผลิตภัณฑ์ Aerospace 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมอวกาศและการ
บิน 
 
(ปรับเป้าหมายตัวชีว้ัด) 

10 เกณฑ์ขอ
ปรับใหม ่

- 

 
 

1) ยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน และ 

2) มีจำนวนใหบ้ริการ
ทดสอบเพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมหรือเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรม 
Aerospace 250 ชิ้น 

 
 

1) ยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน/มี

กระบวนการตรวจสอบ
ภายใน/ส่งเอกสาร
ตรวจประเมิน และ 

2) มีจำนวนใหบ้ริการ
ทดสอบเพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมหรือเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรม 
Aerospace มากกว่า 

250 ชิ้น 

ปรับเกณฑ์/แผนส่ง
ให้ สำนักงาน 

ก.พ.ร.  
เนื่องจากการแพร่
ระบาด COVID-19 
เกิดผลกระทบ 2 
ส่วน ได้แก่ การ

เดินทางมา audit 
ของคณะกรรมการ

ประเมินจาก
ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน
ของอุตสาหกรรม 
Aerospace ทัง้
ระบบ จงึทำให้ไม่

สามารถได้
มาตรฐานภายใน 

ก.ย. 63 
(จำนวนให้บริการ

268 ชิ้น) 

NA - 

เกณฑ์เดิม 
- 

 
1)ได้รับรองมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 1 ระบบ 
2)มีจำนวนให้บริการ

ทดสอบเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรม หรือเพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรม 
Aerospace 1,000 

ชิ้น 

 
1)ได้รับรองมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 1 ระบบ 
2)มีจำนวนให้บริการ

ทดสอบเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมหรือเพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรม 
Aerospace มากกว่า 

1,000 ชิ้น 

องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน 

4.1 การเผยแพร่สารสนเทศ
ผ่าน web portal 

5 องค์การมหาชนส่ง 
ข้อมูลสำคัญของ
องค์การมหาชน
มายังสำนักงาน 
ก.พ.ร. ครบถ้วน

องค์การมหาชนส่ง
ข้อมูลสำคัญของ

องค์การมหาชนมายัง
สำนักงาน ก.พ.ร. 

ครบถ้วนตามรายการ 

องค์การมหาชนส่ง
ข้อมูลสำคัญของ

องค์การมหาชนมายัง
สำนักงาน ก.พ.ร. 

ครบถ้วนตามรายการที่

สทอภ. ส่งข้อมูล
สำคัญให้สำนักงาน 

กพร. ครบถ้วน 
ตามรายการที่

100 5 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมายขั้น
ต่ำ 

(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

ตามรายการที่
กำหนด  

(ข้อมูลกลุ่มที่ 1) 

ที่กำหนด (ข้อมูลกลุ่มที่ 
1 และกลุ่มที่ 2) 

กำหนด  
ข้อมูลกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 

และกลุ่มที่ 3) 

กำหนด (ข้อมูล
กลุ่ม 1 2 และ 3) 

4.2 ร้อยละความพึงพอใจใน 
     การให้บริการขององค์การ
มหาชน 

5 ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

คุณภาพ  
ร้อยละ 50 - 74.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ร้อยละ 75 - 89.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ตั้งแต่ร้อยละ 90  

ขึ้นไป 

ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ 88.72 และ 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพตั้งแตร่้อยละ 
90 ขึ้นไป 

100 5 

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

5.1 ร้อยละความสำเร็จของ 
การพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

15 ร้อยละ 100 ผ่าน (100) 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 

ประเด็น 

100 15 

คะแนนรวม 92.17 

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ดีมาก 
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รายงานผลตามตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ตัวช้ีวัด สงป.) 

ผลการดำเนนิงาน
ตามตวัชี้วดั 

หน่วย
นับ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 63) เป้าหมาย 

ท้ังปี 

ผลงาน 
4 

ไตรมาส 

ผู้จัด 
เก็บ 

ข้อมูล 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบ
สำหรับการวางแผนการ
ตัดสินใจในระดับ
นโยบาย  
(ปรับเป้าหมายตัวชี้วัด) 

ร้อย
ละ 

- - - - - 30 50 55 ออกแบบ 
AIP พื้นที ่
EEC และ
น่าน แล้ว
เสร็จไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 

50 

55 ผสทอภ. 
ธอ2 

ตัวชี้วัดที่ 2 มูลค่า
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 

ล้าน
บาท 

- - - - - - 50 718.7 50 ล้าน
บาท 

718.7 สยศ. 

ตัวชี้วัดที่ 3 มูลค่าท่ี
เกิดขึ้นจากการลดความ
สูญเสียและผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ล้าน
บาท 

- - - - - - 950 1,677.10 950 ล้าน
บาท 

1,677.10 สยศ. 

ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวน
ผู้ประกอบการและ
อุตสาหกรรมท่ีเข้าสู่
อุตสาหกรรมอวกาศ
และท่ีเกี่ยวเน่ือง 

ราย - - - 5 - - - - 5 ราย 5 สอร. 

ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวน
นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ท่ี
พัฒนาขึ้นและนำไปสู่
การต่อยอดด้านธุรกิจ 
การขับเคลื่อนด้าน
นโยบาย 

นวัต 
กรรม 

- - - - - 1 5 5 5 
นวัตกรรม 

5 สวภ. 

ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวน
เรื่องด้านการจัดทำ
ฐานข้อมูล พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศ 

เรื่อง - - - - - 7 25 25 25 เรื่อง 25 สปภ. 
สผภ. 
สพอ. 
สวภ. 

ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนเรื่อง
การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

เรื่อง - 91 - 242 - 401 500 500 500 เรื่อง 500 สปภ. 

เอกสารแนบ 3 
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ผลการดำเนนิงาน
ตามตวัชี้วดั 

หน่วย
นับ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 63) เป้าหมาย 

ท้ังปี 

ผลงาน 
4 

ไตรมาส 

ผู้จัด 
เก็บ 

ข้อมูล 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

 
เป้าหมาย ผลงาน 

ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวน
หลักสูตรด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิ
สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากรในทุก
ระดับ 
(ขอปรับเป้าตัวชี้วัด) 
 

หลักสูตร - 6 - 11 - 12 - 13 15 
หลักสูตร 

13 สพอ. 

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบดาวเทียม
สำรวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2) 
(ปรับเป้าหมาย) 
 

ร้อยละ 12.50 26.85 25.00 30.63 37.50 41.17 50 44.50 ร้อยละ 
50 

44.5 ผสทอภ. 
ธอ.2 

ตัวชี้วัดที่ 10 
ห้องปฏิบัติการจำลอง
สภาวะอวกาศเพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินการทดลอง
วิทยาศาสตร์ด้าน
อวกาศและสภาวะไร้
แรงโน้มถ่วง 
 

ห้อง 
ปฏิบัติก

าร 

- - - - - - 1 1 1  
ห้อง 

ปฏิบตั ิ
การ 

1 สวภ. 

ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวน
ชุมชน/พื้นท่ีนำระบบ
สนับสนุนการติดตาม
ตรวจสอบมลพิษทาง
ทะเลไปใช้ประโยชน์ 
 

พื้นท่ี - - - - - - 3 3 3 พื้นที่ 3 สปภ. 

ตัวชี้วัดที่ 12 ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศและสิ่งกีดขวาง 
(2a, 2b) ตามมาตรฐาน 
ICAO สำหรับสนามบิน 
(ปรับค่าเป้าหมาย) 
 

สนามบิ
น 

- - - - - - - 1 1 สนาม 
บิน 

1 
ระบบ
สนับ 
สนุน 

สวภ. 
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ผลการดำเนนิงาน
ตามตวัชี้วดั 

หน่วย
นับ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 62) เป้าหมาย 

ท้ังป ี

ผลงาน 
4 

ไตรมาส 

ผู้จัดเก็บ 
ข้อมูล เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 

 
เป้าหมาย ผลงาน 

ตัวชี้วัดที่ 13 ศูนย์
ทดสอบ Aerospace ท่ี
ได้รับการพัฒนา
เครื่องมือและระบบ
คุณภาพมาตรฐาน
สำหรับอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ 
(ภายใต้ การจัดต้ัง
ศูนย์กลางการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ) 
 

ศูนย์ - - - - - - 1 1 1 ศูนย์ 1 สอร. 
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รายงานผลตามตัวชี้วัด อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัด อว.) 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนนิงานตาม
ตัวชี้วดั  

 

หน่วย
นับ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 63) เป้า 

หมาย 
ท้ังปี 

ผลงาน 
4 

ไตรมาส 

ผู้จัด 
เก็บ 

ข้อมูล เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
 

เป้าหมาย ผลงาน 

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวน
บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาแบบทำงานเต็ม
เวลา (FTE) ต่อประชากร 
10,000 คน-ปี 

คน - 15 - - - - 11 11 11 15 สบห. 
ฝพท. 
สวภ. 

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวน
บุคลากรท่ีทำงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คน - 126 - - - - 110 130 110 130 สบห. 

ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้เข้า
รับการถ่ายทอดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม  

คน - 143,21
4 

- 135,897 - 21,846 130,00
0 

19,442 130,000 320,399 สอร. 

ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวน
นักวิจัยท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนกับ
ต่างประเทศ  

ราย  - - - 12 - - 12 - 12 12 สบห.  

ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวน
หลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ร่วมพัฒนาและสามารถ
มอบปริญญาบัตร  

หลักสูตร 1 1 - - - - - - 1 1 สพอ. 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละการนำ
แผน/นโยบาย/มาตรการไป
ใช้ประโยชน์ในการกำกับ
แก้ไขปัญหาของประเทศ 

ร้อยละ - - - - - 25 25 - 25 25 สยศ. 

ตัวชี้วัดที่ 7 ผลคะแนน
เฉลี่ยระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ใน
การดำเนินงานของ อว. 

คะแนน - - - - - - 84 77.68 84 77.68 ฝพท. 

ตัวชี้วัดที ่8 เรื่องที่เกิด
จากการสร้างความ
ร่วมมือด้าน ววน. 
ระหว่างประเทศ 

เรื่อง - 3 - 1 
 

- - 
 

3 1 3 5 สยศ. 

เอกสารแนบ 4 
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ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด  

 

หน่วย
นับ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 

62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 62) เป้า 

หมาย 
ทั้งป ี

ผลงาน 
4 

ไตรมาส 

ผู้จัด 
เก็บ 

ข้อมูล 
 เป้าหมาย ผลงาน เปา้หมาย ผลงาน เปา้หมาย ผลงาน 

 
เป้าหมาย ผลงาน 

ตัวชี้วัดที่ 9 มูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวิตท่ี
เกิดจากการนำผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

ล้านบาท - - - - - - 1,071 1,318.37 1,071 1,318.37 สยศ. 

ตัวชี้วัดที่ 10 บทความที่
ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

เรื่อง - 7 - 2 - - 8 - 8 9 สวภ. 
ฝบว. 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ท่ีถูกนำไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
ให้กับภาคการผลิตและ
บริการ และภาคธุรกิจ 

ร้อยละ - - - 10 
(3 

ผลงาน) 

- 13.33 
(4 

ผลงาน) 

27 27  
(8 

ผลงาน) 

27 27 
(8 

ผลงาน) 

กพล. 

ตัวชี้วัดที่ 12 ความสำเร็จ
ในการผลักดันโครงการ
ขนาดใหญ่ (โครงการท่ีมี
งบประมาณตั้งแต่ 500 
ล้านบาทขึ้นไป) 

ร้อยละ - 74.40 - 79 - 91 80 98 80 98 ธอ.2 

ตัวชี้วัดที่ 13  
ผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 

ราย - - - 5 - - 15 15 
 

15 15 สอร. 

ตัวชี้วัดที่ 14  มูลค่าการ
ลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมา
ใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม 

ล้านบาท - 0.55 
 

- 1.05 - 4.75 4 5.35 4 5.35 สอร. 

ตัวชี้วัดที ่15 ผลงานด้าน
นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
เขตนวัตกรรม 
(ปรับค่าเป้าหมาย) 

ผลงาน - - - - - - 4 - 4 2 สอร. 

ตัวชีวัดที่ 16 ชุมชน/
ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไป
ช่วยพัฒนา 

ชุมชน/
ท้องถิ่น 

- - - - - 2 4 2 4 4 สปภ. 

ตัวชีวัดที่ 17 ระบบ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รบัการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

ระบบ - - - - - - 1 1 1 1 สปภ. 
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ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ/แผนงานที่มีการผูกพันงบประมาณข้ามปี ทั้งหมด 56 โครงการ/แผนงาน ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ/แผนงาน และดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ต้องผูกพันงบประมาณข้ามปีไปเบิกจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 โครงการ/แผนงาน  ดังนี้

สัญลักษณ์  ดำเนินการแล้วเสร็จ  (48  โครงการ/แผนงาน)     ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  (8 โครงการ/แผนงาน) 

ลำ 
ดับ 

รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

วงเงิน 
กันเหลื่อมปี 

ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 

ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 

(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องผูกพันงบประมาณข้ามปีไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 (8 โครงการ/แผนงาน)
1 59019 กิจกรรมงานบริหารทั่วไปด้าน

งานพัสดุ อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ   

สบห. / 
มาลิน 

280,489.80 จ่ายจริง 197,992.80  บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี

  82,497.00  บาท 
คงเหลือ - บาท 

70.59 98.00 เป็นรายการจ้างเหมารถโฟร์วิล สญัญา 5 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559-2564 ทยอยเบิกจ่ายตามงวดงาน 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563 

 (เงินทุน) 

2 60015 โครงการจดัทำยุทธศาสตร์
อวกาศแห่งชาติและ
โครงสร้างองค์การอวกาศ  

สยศ. / 
ระวีวรรณ 

426,930.00 จ่ายจริง          -       บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี

 426,930.00  บาท 
คงเหลือ - บาท

0.00 90.00 กิจกรรมที่ล่าช้า : การจัดทำเล่มยทุธศาสตร์อวกาศ
แห่งชาติปี 2560 - 2579 (0.4269 ลบ.) ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงแผนแม่บทอวกาศฯ ในยทุธศาสตร์ ท่ี 1-4 ให้
สอดคล้องกับความคิดเห็นจาก สศช. แล้ว ยังเหลือการ
ปรับแก้ไขในยุทธศาสตร์ที่ 5-8 และต้องปรับให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และหลังจาก ครม. เห็นชอบแล้ว 
จะดำเนินการจัดพมิพ์แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563 

 (เงิน พ.ร.บ.) 

3 60044 โครงการจดัทำยุทธศาสตร์ 
สทอภ. ประจำปี 2561-
2564   

สยศ. / 
ชาคริต 

348,606.00 จ่ายจริง          -      บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี

        348,606.00  บาท 
คงเหลือ     - บาท 

0.00 97.00 กิจกรรมที่ล่าช้า :  
บริษัทฯ ส่งมอบงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563 

 (เงินรายได้) 

4 61110


โครงการงานรื้อถอน ขนย้าย
พร้อมติดตั้งระบบสายอากาศ 
(WATER) ขนาด 6.1 เมตรฯ 

กภด. / 
นวัตกรณ ์

2,550,000.00 
(เงนิทุน) 

จ่ายจริง 1,020,000.00 บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
         1,530,000.00   บาท 

คงเหลือ       -    บาท 

40.00 60.00 ล่าช้าเนื่องจาก : 
1. บริษัท มีหนังสือขอขยายระยะเวลาสญัญาจ้างและ

เลื่อนการเข้าพื้นทีป่ฏิบัติงาน ออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย 

เอกสารแนบ 5 
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ลำ 
ดับ 

รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  

ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 

ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 

(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

2. ป. รอง ผสทอภ. (ตติยะ)  เห็นชอบ การขยายเวลา
เริ่มดำเนินงาน  โดยให้ บริษัท เข้าดำเนินการต่อตั้งแต่ 1 
พฤษภาคม 2563 เปน็ต้นไป 
3. บริษัทส่งมอบและคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ

งานและเบิกจ่าย งวดที่ 1 วงเงิน 1.02 ลบ. เรียบร้อยแล้ว 
4. บริษัทดำเนินการงวด 2 แล้วเสร็จ อยู่ระหวา่งการส่ง

มอบงาน และ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563 

5 61087 โครงการระบบดาวเทียม
สำรวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2) 

ธอ.2 / 
บุญชุบ 

47,319,613.08  จ่ายจริง 30,786,615.46 บาท 
ผกูพันงบประมาณข้ามป ี
         16,532,997.62  บาท 

คงเหลือ       -    บาท 

65.06 90.16 กิจกรรมที่ล่าช้า :  
1. การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทยีม : 

บริษัทส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 11 (สุดท้าย)  อยู่
ระหว่างการเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 63 
ล่าช้าเนื่องจาก 1) ขาดแรงงานในการดำเนินงาน 2) ขาด
วัสดุเข้าโครงการ ได้แก่  Scupper Drain จำนวน 3 จุด
สำหรับใช้ตดิตั้งระบบระบายน้ำช้ัน 4 ฐานจานดาวเทียม /  
เหล็กกำแพงกันดินและถนน, หินคลุก, ทรายหยาบ, เหล็ก
ตะแกรง WIRE MESH, รถบดอัดชัน้ดินและช้ันหินคลุก 
และ วัสดุทรายหยาบและปูนปรับระดับ 

2. กิจกรรมดำเนินโครงการ วงเงิน 1.44 ลบ. ซึ่งเปน็
เงินยืม ของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ (สำหรับคา่เช่า
และค่าที่พักเมืองกลิฟอด์ด สหราชอาณาจักร) ซึ่งคาดว่า
จะเคลียรเ์งินยืม ในเดือนมีนาคม 2564 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2564 

    (เงิน พ.ร.บ. 
46,582,205 / 
และ เงินทุน 
737,408.08) 

    

6 62061 โครงการระบบดาวเทียม
สำรวจเพื่อการพัฒนา  

ธอ.2 / 
บุญชุบ 

2,890,000.00  จ่ายจริง     -              บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
         2,890,000.00   บาท 

คงเหลือ       -    บาท 

0.00 5.00 กิจกรรมที่ล่าช้า :  
การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (2.89 
ลบ.) : ใช้สำหรับเบิกจ่ายงานงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย)  ทั้งนี้ 
สืบเนื่องจากโครงการ 61087 จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายได ้
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563 
 

    (เงิน พ.ร.บ.)       
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ลำ 
ดับ 

รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  

ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 

ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 

(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

7 62067 โครงการบริหารโครงการ
ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อ
การพัฒนา (THEOS-2)  

ธอ.2 / 
บุญชุบ 

4,602,994.50 จ่ายจริง  4,331,401.00  บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
             120,000.00   บาท 

คงเหลือ 151,593.50  บาท 

94.10 95.00 กิจกรรมที่ล่าช้า :  
กิจกรรมดำเนินโครงการ ซึ่งเปน็เงินยืม ของ น.ส.ปริพรรษ 
ไพรรตัน์ ผู้ปฏบิัติภารกิจพิเศษ (สำหรับค่าเช่าและค่าที่พัก
เมืองกิลฟอด์ด สหราชอาณาจักร) ซึ่งคาดว่าจะเคลียร์เงิน
ยืม ภายในเดือนมีนาคม 2564 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2564 

    ( เงิน พ.ร.บ. 
3,845,469.50 / 

และ เงินทุน 
757,525.00 ) 

    

8 62050 โครงการ พัฒนาระบบภมูิ
สารสนเทศกลางเพื่อการ
บริการแผนท่ีออนไลน์บน
คลาวด์ (GISTDA Portal On 
Cloud  

สผภ. / 
ยรรยง 

9,606,585.43 จ่ายจริง  9,589,925.53  บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
              16,659.90   บาท 

คงเหลือ       -    บาท 

99.83 99.00 การจ้างเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ความเร็ว 200 
Mbps. ระหว่าง สทอภ. กับ Colocation Data Center : 
อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 11/12  
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2563  

    (เงินทุน)      

2. โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการแล้วเสรจ็ (48 โครงการ/แผนงาน) 
9 62062 

 
โครงการ EPS Frontier 
Research   

สอร. /  
ดำรงค์ฤทธิ์ 

17,453,000.00  จ่ายจริง 17,453,000.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

         
10 62032 

 
โครงการ พัฒนาระบบและ
บริการภมูิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ ระยะที ่3 

สผภ. / 
ตตยิะ 

6,705,404.00  จ่ายจริง  6,568,404.00 บาท 
คงเหลือ 137,000 บาท  

85.61 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

     
11 62058 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ
ระดับนานาชาต ิ 

สพอ. /  
ฐนิตา 

888,889.00  จ่ายจริง 888,889.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

         

12 62015 
 

แผนงานส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความตระหนักและแรง
บันดาลใจจาก Space 
Inspirium 

สอร. /  
ศิริพักตร ์

 

419,350.00  จ่ายจริง 419,350.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

         

13 61012 
 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบเกษตรเชิงพืน้ท่ี  

สปภ. /
ปกรณ ์

1,235,850.00  จ่ายจริง 1,235,850.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ลำ 
ดับ 

รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  

ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 

ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 

(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

14 61032 แผนงานปฏิบัติการดาวเทียม
ภาคพื้นดิน 

กภด. / 
ฐปนรรฆ ์

575,250.00  จ่ายจริง      -      บาท 
คงเหลือ 575,250.00 บาท   

0.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
       

 

15 62007 โครงการสุวรรณภูมิ: การ
สร้างคณุค่าจากการเช่ือมโยง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สังคม ของเอเชียจากอดีตสู่
ปัจจุบัน 

สปภ. /  
ปิยะวรรณ 

9,601,910.00 จ่ายจริง  9,601,460.00 บาท 
คงเหลือ 450.00 บาท 

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
     

16 62011 โครงการบรูณาการเครื่องมือ
เชิงพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพดา้นการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงพื้นที ่
และภยัพิบัต ิ

สปภ. /  
ศิริลักษณ ์

4,812,321.35 จ่ายจริง 4,812,321.35 บาท 100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
     

17 62063 แผนงานเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร  

สยศ. /  
สรทัศน ์

2,619,200.00  จ่ายจริง  2,597,533.33 บาท 
คงเหลือ  21,666.67 บาท 

99.17 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
         

18 60017 โครงการระบบและบริการ
ภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ  

สผภ. / 
ยรรยง 

7,803,000.00  จ่ายจริง 7,803,000.00 บาท 100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
    

 
    

19 60058 กิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง สทอภ.   

สบห. / 
สุรศักดิ ์

63,493.80  จ่ายจริง 63,493.80  บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          

20 61111 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานภายในอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 

สอร. / 
จตุรงค ์

7,836,550.00  จ่ายจริง 7,836,550.00  บาท 100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
        

21 62010 แผนงานจัดหาข้อมลูสำรวจ
โลก  

สปภ. /  
ชินตา 

5,509,472.00  จ่ายจริง  5,169,535.66 บาท 
คงเหลอื  339,936.34 บาท  

93.83 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          

22 62022 แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย  สวภ. / 
ดำรงค์ฤทธิ์ 

1,669,000.00  จ่ายจริง  1,617,600.00 บาท 
คงเหลือ  51,400.00 บาท  

96.92 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ลำ 
ดับ 

รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  

ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 

ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 

(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

23 62025 โครงการศึกษาอุตสาหกรรม
อวกาศในประเทศไทย  

สอร. / 
จตุรงค ์

1,862,230.00  จ่ายจริง 1,862,230.00 บาท  
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          

24 62027 โครงการพัฒนาเครื่องมือ
วางแผนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถ่ายภาพ 
ระยะที่ 5   

สวภ. / 
วสันชัย 

686,000.00  จ่ายจริง 686,000.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

          

25 62034 โครงการ พัฒนาต้นแบบ
เครื่องมือภูมสิารสนเทศเพื่อ
ความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ ระยะที ่2   

สวภ. /  
ศุภัชชา 

34,063,490.00  จ่ายจริง 34,063,490 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          

26 62037 แผนงานระบบปฏิบัติการ
ดาวเทียมภาคพื้นดิน 

กภด. / 
ฐปนรรฆ ์

6,694,911.02  จ่ายจริง  6,186,671.18 บาท 
คงเหลือ  508,239.84 บาท  

92.41 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          

27 62041 แผนงานบริหารและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

สยศ. /  
ระวีวรรณ 

1,077,273.27  จ่ายจริง 1,077,273.27 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          

28 62044 แผนงานการบรหิารกฎหมาย
และสญัญา 

ฝกส. /  
เชรษฐา 

40,660.00  จ่ายจริง 40,660.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          

29 62066 โครงการจดัซื้ออปุกรณ์
สำหรับอาคารควบคมุ
ดาวเทียม 

สอร. / 
จตุรงค ์

52,201,304.00  จ่ายจริง 52,201,304.00 บาท  
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          

30 62069 แผนงานสนับสนุนและ
ตดิตามการดำเนินงานกลุม่
งานกำกับ ติดตาม และ
ประสานภารกจิที่เกี่ยวข้อง
กับ THEOS-2 

CEO 
Team / 
เวียรเธียร 

400,000.00  จ่ายจริง 400,000.00 บาท 100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
            

31 59007 แผนงานบริหารจัดการ
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ  

สอร.  1,980,000.00  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ  1,980,000.00  บาท  

  

0.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
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ดับ 

รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  
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ร้อยละ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

32 60034 แผนงานการพัฒนาบคุลากร
และองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  

สพอ. / 
ฐนิตา 

150,230.05  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ   150,230.05  บาท 

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

33 60042 แผนงานพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล  

สบห. / 
สุกันยา 

125,190.00  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ  125,190.00  บาท  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

34 60059 กิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ  

สอร. 3,950.00  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ  3,950.00  บาท 

  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

35 61026 โครงการการจัดทำภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐานเพื่อการ
บริการ 

สผภ./ 
ธัญวรัตน ์

2,262,500.00  จ่ายจริง 2,262,500.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

36 61035 แผนงานการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

สบห. / 
สกัุนยา 

15,000.00  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ  15,000.00 บาท  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

37 61051 โครงการพัฒนาระบบและ
บริการภมูิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ ระยะที่ 2 

ฝพภ. / 
เวียรเธียร 

316,000.00  จ่ายจริง 316,000.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

38 61070 แผนงานบริหารทั่วไป สำนัก
ยุทธศาสตร์  

สยศ. / 
อุปนันทร์ 

4,000.00  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ  4,000.00 บาท 

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

39 61080 แผนงานการบรหิารและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
สทอภ. 

สยศ. / 
ระวีวรรณ 

1,900,000.00  จ่ายจริง 1,899,000.00 บาท 
คงเหลือ  1,000.00 บาท 

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   

             
40 62002 แผนงานการปฏิบตัิงาน

เลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร  

ฝลค. / 
ณัฐนันท์ 

16,050.00  จ่ายจริง 16,050.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

41 62013 โครงการ การบริหารงานพัสดุ  
อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ สอร.  

สอร. / 
ณชิพร 

350,487.06  จ่ายจริง 347,563.06 บาท 
คงเหลือ  2,924.00 บาท  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
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ดับ 

รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
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วงเงิน 
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 ผลการใช้จ่าย 

(จ่ายจริง) 
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ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

42 62017 โครงการศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานและผลติภณัฑ์ 
Aerospace แห่งชาติ 
ระยะที ่2  

สอร. / 
ณฐัวัฒน์ 

515,200.00  จ่ายจริง  515,039.18 บาท 
คงเหลือ   160.82 บาท  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

43 62018 โครงการ ส่งเสรมิการใช้งาน
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(ส่วนส่งเสริม GNSS Service)  

สอร. / 
ศิริพักตร ์

63,700.00  จ่ายจริง 63,700.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

44 62019 โครงการพัฒนากลุ่ม
เครือข่ายอุตสาหกรรมด้าน 
Aerospace เพื่อสร้าง
ศักยภาพใน Global Value 
Chain  

สอร. / 
พรเทพ 

1,319,550.00  จ่ายจริง 1,319,550.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

45 62038 แผนงานการบรหิารงานพัสดุ 
อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ   

สบห. / 
มาลิน 

9,362.50  จ่ายจริง 9,362.50 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

46 62042 แผนงานตรวจสอบภายใน สตส. / 
ดวงรัตน ์

6,955.00  จ่ายจริง 6,955.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

47 62043 กิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง   

สบห. / 
สุรศักดิ ์

745,050.00  จ่ายจริง 745,050.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

48 62048 แผนงานสนับสนุนติดตามผล
การดำเนินงานและ
บริหารงานท่ัวไปหน่วยงานฯ  

สผภ. / 
กัลยาณ ี

14,766.00  จ่ายจริง 14,766.00 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ   
            

49 62053 โครงการการส่งเสรมิธุรกิจ
เพื่อสร้างคณุค่าและ
มูลค่าเพิม่ 

สพธ. / 
กมลมาศ 

716,070.00  จ่ายจริง 716,070.00 บาท  
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

50 62059 แผนงานส่งเสริม ประสาน 
ผลักดัน ขับเคลื่อนการ

สพอ. / 
ฐนิตา 

49,768.91  จ่ายจริง 49,768.91 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            



 

81 

ลำ 
ดับ 

รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  

ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 

ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 

(จ่ายจริง) 

ร้อยละ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

พัฒนาขดีความสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายทาง
วิชาการและต่อยอด
นวัตกรรม 

51 62064 โครงการสร้างคุณค่าการทำงาน
ให้กับองค์กรด้วยกลยุทธ์การ
สื่อสาร 

สยศ. / 
สรทัศน ์

455,000.00  จ่ายจริง 455,000.00 บาท  
  

100.00 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ   
            

52 62065 โครงการขับเคลื่อนแผน
แม่บทอวกาศแห่งชาติ 

สยศ. / 
ระวีวรรณ 

- - 
  

- 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

53 62071 โครงการ Thailand Space 
Week 2019  

สพอ. / 
ปราณปรียา 

2,625,416.20  จ่ายจริง 2,625,416.20 บาท 
  

100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            

54 62073 โครงการการปรับปรุงสถานท่ี
ติดตั้ง AIP Center (AIP 
Data Center) และ ISP 
(Integrated Singularity 
Platform) 

สผภ. / 
ตติยะ 

5,240,100.00  จ่ายจริง 5,240,100.00 บาท 100.00 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ   
            

55  เงินเบิกจ่ายแทนกัน 
 

496,142.96  
 

จ่ายจริง   314,544.20 บาท 
คงเหลือ    181,598.76 บาท  

63.40 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ   

56  เงินสำรองรายได ้
 

2,975,668.40 จ่ายจริง   2,726,789.15 บาท 
คงเหลือ    248,879.25 บาท  

91.64 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ   

  รวมท้ังหมด 254,599,934.33 จ่ายจริง 228,646,224.58 บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
         21,947,690.52   บาท 
คงเหลือ  4,006,019.23  บาท 

89.81 97.04  
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกรายยุทธศาสตร์) 


ยุทธศาสตร์ สทอภ. 
จำนวน
โครงการ 


 งบประมาณที่ได้
จัดสรร  


ผลเงินจ่ายจริง  
 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  


เงินคงเหลือ  
สถานะการดำเนินงาน ร้อยละ 


ผลการ 
ดำเนินงาน 


กรณี มี 
หนี้ผูกพัน 


กรณี ไม่มี 
หนี้ผูกพัน 


แล้วเสร็จ ไม่แล้วเสร็จ 


ยุทธศาสตร์ที ่1 : ขับเคลื่อน
นโยบายด้วยอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 


8 1,557,536,633.49  373,513,914.49 
(23.98%)  


1,181,197,866.30 
(75.84%)  


 -     2,824,852.70 
(0.18%)  


3 5 87.52 


ยุทธศาสตร์ที ่2 : ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจอวกาศที่เช่ือมโยง
กับ THEOS-2 System  


4 18,727,973.00  6,955,304.72 
(37.14%)  


 10,349,851.66 
(55.26%)  


 -     1,422,816.62 
(7.60%)  


3 1 99.84 
 


ยุทธศาสตร์ที ่3 : สร้างคุณค่าและ
มูลค่าจากระบบภูมสิารสนเทศองค์
รวม 


7 82,973,901.06  56,534,134.42 
(68.13%)  


 20,354,773.60 
(24.53%)  


 -     6,084,993.04 
(7.33%)   


1 6 92.40 


ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร้าง Research 
Ecosystem และ Knowledge 
Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 


10 49,881,830.00   34,541,492.55 
(69.25%)  


 13,463,871.79 
(26.99%)  


 -     1,876,465.66 
(3.76%)  


5 5 95.90 


ยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กร 


18 337,470,489.01  317,122,270.57 
(93.97%)  


 5,364,096.97 
(1.59%)  


 -    14,984,121.47 
(4.44%)  


8 10 97.51 


รวม 5 ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 


47 2,046,590,826.56 788,667,116.75 
(38.54%)  


1,230,730,460.32 
(60.14%)  


 -    27,193,249.49 
(1.33%)  


20 27 94.63 


โครงการเพื่อการหารายได ้ 8 76,753,949.42  47,913,855.82 
(62.43%)  


 18,686,544.10 
(24.35%)  


3,745,550.82 
(4.88%)  


 6,407,998.68 
(8.35%)  


3 5  


รวมท้ังหมด 55 2,123,344,775.98 
 


836,580,972.57 
(39.40%)  


1,249,417,004.42  
(58.84%) 


3,745,550.82 
(0.18%)  


33,601,248.17 
(1.58%)  


23 32  


  


เอกสารแนบ 1 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกรายโครงการ/แผนงาน) 


สัญลักษณ์   ดำเนินการแล้วเสร็จ  (23  โครงการ/แผนงาน)            ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  (32 โครงการ/แผนงาน) 
 


รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (8 โครงการ/แผนงาน)    


63010 
 


โครงการ AIP เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล้ำ (ชลธิป / AIP)   
งบท่ีได้รับ 910,841.00 บาท  
(เงิน พ.ร.บ. 410,841 บาท และ 
เงินรายได้ 500,000 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ. 
(กานดาศรี) 


จ่ายจริง 644,083.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
 225,000.00 บาท 
คงเหลือ 41,758.00 บาท 


70.71 93.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1.  มีหน่วยงานท่ีเห็นถึงประโยชนข์อง AIP และนำไปใช้ด้านต่างๆ  
    1) คณะอนุกรรมการหาแนวทางการส่งเสริมเกษตร


สร้างสรรค์และอาชีพตามแนวพระราชดำรสิร้างป่าสร้างรายได้ นำ 
AIP ไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสนิใจเรื่องของศักยภาพเชิงกายภาพ
กับทางเลือกอาชีพ  


    2) สนง. EEC สนใจ AIP ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ สนง. 
EEC พัฒนา Data Visualizaion แต่ต้องสามารถใช้ร่วมกับระบบ 
SAP ที่ EEC พัฒนาอยู่  


    3) สนง. สถิติแห่งชาติ สนใจในการใช้ AIP ที่สามารถ
ปรับเปลีย่นรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัโจทย์วิเคราะหต์ามแตล่ะ
สถานการณ ์


2.  ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาเครือข่าย 
เพื่อร่วมกันศึกษา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น Policy 
Innovation, Strategy Innovation ระหว่าง สทอภ. กับ สทนช., 
สทอภ. กับ TDRI และมูลนิธิเสนาะ อูนากูล  
   3.  นำ AIP ไปร่วมออกแบบและพัฒนา ในรูปแบบเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล้ำ กับหน่วยงานตา่งๆ ประกอบด้วย 


   1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ใน
ประเด็นการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรมและโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะขยายผล
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


เพิ่มขึ้นในอนาคต 
   2)  หน่วยงานภายในพ้ืนท่ี EEC ทั้ง 3 จังหวัด ในประเด็นด้าน


ทรัพยากรน้ำ โดยมีเป้าหมาย (1) เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ (2) เพื่อมีระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม 
และ (3) เพื่อเพ่ิมแหล่งน้ำให้เพียงพอ โดยต้องการข้อมลู 2 ด้าน คือ 
แหล่งการส่งจ่ายและความต้องการน้ำ และภัยพิบัติทางน้ำ 


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน   
1. การพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเชิง


นโยบาย (งบพัฒนาบุคลากร)  


วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
225,000 บาท 


  เลขท่ีสญัญา 12/2563 ลว. 10 มี.ค. 63 วงเงินในสัญญา 750,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 11 มี.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการในงวดงานที่ 3 คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ธ.ค. 63 


63021 
 


โครงการบริหารโครงการระบบดาวเทียม
สำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)  
(พรเทพ / Theos-2) 
งบท่ีได้รับ 75,281,278.92 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 18,958,000.00 บาท  
เงินบริหารความเสี่ยง  4,554,600.00 บาท 
และ เงินทุน 51,768,678.92 บาท )  


ผสทอภ. จ่ายจริง 52,854,323.09 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
 19,910,524.73 บาท 
คงเหลือ 2,516,431.10 บาท 


70.21 99.85 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกันยายน 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. สนับสนุนการปฎิบตัิงานของผู้ปฏบิัติภารกจิพิเศษ SmallSAT 
และ MMGS เช่น ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของผู้ปฏิบตัิภารกิจพิเศษ 
จำนวน 19 คน (ปฏิบัติงาน ณ ประเทศอังกฤษ), ค่าเบี้ยเลีย้ง ที่พัก 
ยานพาหนะ,  ชำระภาษีรายได้ คา่ประกันสังคม, ชำระภาษีอากร
ศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้าสินค้าสัญญาณย่านความถี่ S 
Band เป็นต้น 


2. การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม : บริษัทส่ง
มอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเบิกจา่ย 


3. บำรุงรักษาระบบจานดาวเทียม X-band ยี่ห้อ VIASAT และ 
ยี่ห้อ L3 Datron 


4. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการติดตั้งระบบ
สถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียมภายใตโ้ครงการ THEOS-2 


กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน   
1. ค่าบำรุงรักษาระบบจานสายอากาสย่านความถี่  


X-band ขนาด 13 เมตร ยีห่้อ L3 (Datron)  


3,120,000 บาท   เลขสญัญา 9/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 5,200,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 27 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการในงวดงานที่ 3 และ 4 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน 
ธ.ค. 63   
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


 2. คา่บำรุงรักษาระบบจานสายอากาศย่านความถี่  
X-band ขนาด 13 เมตร ยีห่้อ VIASAT  


2,137,500 บาท   เลขสญัญา 7/2563 ลว. 18 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 4,750,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 19 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการในงวดงานที่ 4 - 5 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายใน ธ.ค. 63 


3. จ้างเหมาพัฒนาระบบเทอรม์ินอลสั่งถ่ายภาพสำหรับ
ผู้ใช้งานทางทหาร (Military User Terminal)  


 


1,950,000 บาท   เลขสญัญา 30/2563 ลว. 25 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,950,000 
บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 26 ก.ย. 63 – 20 ก.ย. 
64 : อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานท่ี 1-3 คาดว่าจะเบิกจ่าย
ทั้งหมดในเดือน ก.ย. 64 


4. กิจกรรมการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบ
ดาวเทียม (งานเพิ่ม)  


7,655,024.73 บาท   บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับและ
คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 


5. ค่าตอบแทนผู้ควบคมุงาน การก่อสร้างอาคารประกอบ
และทดสอบดาวเทียม :  


720,000 บาท   บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 11 (สุดท้าย) แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน 
ต.ค. 63 


6. จ้างเหมาปรบัปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การติดตั้งระบบสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียมภายใต้
โครงการ THEOS-2  


2,480,000 บาท   เลขสญัญา 26/2563 ลว. 13 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 2,480,000
บาท จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 14 ส.ค. - 11 พ.ย. 63 : 
อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน พ.ย. 63 


7. จ้างเหมาปรบัปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการตดิตั้งระบบสถานภีาคพื้นดินสำหรับดาวเทียม
ภายใต้โครงการ THEOS-2 


170,000 บาท   เลขสญัญา 130/2563 ลว. 23 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 170,000 
บาท จำนวน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 45 วันนับถัดจากรับใบสั่ง
จ้าง : อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน พ.ย. 63 


8. จ้างเหมาพัฒนาระบบเครื่องมือเชิงวิศวกรรมสำหรับ
ข้อมูลดาวเทียมโครงการ THEOS-2 


498,000 บาท   เลขสญัญา 94/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 498,000 บาท 
จำนวน 2 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 240 วันนบัถัดจากรับใบสั่งจ้าง  
: อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจา่ยทั้งหมดใน ก.พ. 64 


9. จ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารการใช้งานสถานี
ภาคพื้นดิน (Ground Intelligent Network System) 


495,000 บาท   เลขสญัญา 99/2563 ลว. 8 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 495,000 บาท 
จำนวน 2 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 9 ก.ค. 63 – 4 ก.ค. 64  
: อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน ก.ค. 64 


10. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ  640,000 บาท   เป็นค่ามัดจำทีพ่ักเจ้าหน้าท่ีทีเ่ดินทางไปประเทศอังกฤษ จำนวน 8 
คนx 80,000 บาท จะมีการเบิกจา่ย เมื่อเจ้าเหน้าที่เดินกลับมา
ประเทศไทย ในเดือน มี.ค. 64 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


63026 
 


แผนงานขับเคลื่อนแผนแม่บทอวกาศ
แห่งชาติ (ระวีวรรณ / สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 126,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 126,000.00 บาท)   


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง 61,500.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
             - บาท 
คงเหลือ 64,500.00 บาท 


48.81 92.30 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. ดำเนินการกำหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
และกรอบยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้านของแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ
เรียบร้อยแล้ว 


2. ดำเนินการผลักดันใหค้ณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติมี
มติเห็นชอบให้นำ ร่าง พ.ร.บ.กจิการอวกาศฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และดำเนินการผลักดันให้คณะรัฐมนตรีเห็บชอบให้ 
สทอภ. เป็นหน่วยรับจดแจ้งวัตถุอวกาศของประเทศไทยเรียบร้อย
แล้ว  


3. ดำเนินการจดัทำกรอบงานของสำนักงานประสานงานภมูิภาค 
(Regional Liaison Office : RLO) เรียบร้อยแล้ว 


4. ดำเนินการกำหนดหัวข้อสำหรบัเป็นกรอบการประเมินความ
ต้องการในการมีกฎหมายอวกาศของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 


63061 
 


แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP  
(อัฉราพร / AIP) 
งบท่ีได้รับ 1,061,900.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 710,900.00 บาท และ 
เงินทุน  351,000.00 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ. 
(กานดาศรี) 


จ่ายจริง 959,736.40 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
             - บาท 
คงเหลือ  102,163.60 บาท 


90.38 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. จัดจ้างลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ 
ภายใต้ภารกิจ AIP  


2. สนับสนุนการปฎิบตัิงานของภารกจิ AIP ขับเคลื่อน
นโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และทันตามเวลาที่
กำหนด สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สทอภ. 


63065 
 


โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม (ISP) เพื่อ
ขับเคลื่อน AIP ในการแก้ไขปญัหา PM2.5 
ของประเทศ (ปกรณ์ / AIP) 
งบท่ีได้รับ 500,000.00 บาท 
(เงินรายได ้500,000.00 บาท)  


ป.รอง ผสทอภ. 
(กานดาศรี) 


จ่ายจริง 500,000.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
             - บาท 
คงเหลือ              - บาท 


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1.  ข้อมูลดาวเทียมที่มศีักยภาพให้ข้อมูล PM2.5 โดยตรง และ
ดาวเทียมที่ให้ข้อมลูปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องและมผีลต่อ PM 
2.5 Concentrations 


2.  ชุดคำสั่งเพื่อการวิเคราะห์และสกัดค่า PM2.5 
Concentrations เพื่อจัดทำฐานขอ้มูลเชิงพื้นที่จากดาวเทียมแบบ
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


อัตโนมัติครอบคลมุพื้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านท่ี
อัพเดททุก 1 ช่ัวโมง 
     ทั้งนี้ 2 ข้อ สามารถนำไปทำเป็นฐานข้อมูล สำหรับการบริหาร
จัดการแกไ้ขปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการ
วิเคราะหห์าแหล่งกำเนิด PM2.5 เพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้ใน
อนาคต 


63066 
 


โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การ
พัฒนา THEOS-2  (พรเทพ / Theos-2) 
งบท่ีได้รับ 1,431,720,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 1,431,720,000.00 บาท)   


ผสทอภ. จ่ายจริง 314,280,000.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
       1,117,440,000.00 บาท 
คงเหลือ                  - บาท 


21.95 97.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. กิจกรรม SmallSAT Critical Design Review (CDR) 
ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย MS7 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 63  


2. ดำเนินการในส่วนของ MS-8 Instrument AIT TEST 
Readiness Review (I-TRR)  และ  MS-9 Platform AIT TRR  
(P-TRR) and End of AIP Development and 
Implementation P-TRR แล้วเสร็จ 100 % และอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย 


3. กิจกรรม Module Readiness Review (MRR)    
ได้ดำเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 100% 


4.   ได้มีการประชุม Local Partner for EEC & Nan ระหวา่ง 
สทอภ. และ Airbus เพื่อหาผู้รบัผดิชอบในส่วนของ EEC และ น่าน 
โดยมีการประชุมเมื่อวันท่ี 25 ส.ค. 2563        


กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. การพัฒนาดาวเทียมหลัก MS-8 Instrument AIT 


TEST Readiness Review (I-TRR)  และ  MS-9 Platform 
AIT TRR (P-TRR) and End of AIP Development and 
Implementation 


1,117,440,000.00 บาท   Airbus ได้ดำเนินการในส่วนของ I-TRR และ P-TRR แล้วเสร็จ แต่
เนื่องจากการพัฒนาดาวเทียมหลัก MS 8 ในส่วนของ AIP ยัง
ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายในงวดงาน 8-9  
คาดว่าจะเจรจาและเบิกจ่ายไดภ้ายใน พ.ย. 63 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


63129 
 


โครงการวิเคราะห์ฉากทัศน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระหว่างและหลัง 
สถานการณ์ COVID – 19 เพื่อการพัฒนา 
AIP (ชลธิป / AIP) 
งบท่ีได้รับ 2,400,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 2,400,000.00 บาท)   


ป.รอง ผสทอภ. 
(กานดาศรี) 


จ่ายจริง - บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
   2,300,000 บาท 
คงเหลือ      100,000 บาท 


0.00 38.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
     รายงานสถานการณโ์ควิดและผลกระทบท้ัง 3 ด้าน (เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม) เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางในการหา
มาตรการสำหรับการฟื้นฟูประเทศ 


กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างเหมาที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนว


ทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 


2,300,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 23/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63 วงในสัญญา 2,300,000 บาท 
จำนวน 3 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 63 - ธ.ค. 63 : อยู่
ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดใน ม.ค. 64 


63132 
 


โครงการจดัหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับ
อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อม
ระบบควบคมุอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น  
(พรเทพ / Theos-2) 
งบท่ีได้รับ 45,536,613.57 บาท 
(เงินทุน 45,536,613.57 บาท)   


ผสทอภ. จ่ายจริง  4,214,272.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


41,322,341.57 บาท 
คงเหลือ              - บาท 


9.25 80.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบ
ดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น : ลงนาม
ในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 


กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. กิจกรรมการจัดหาอุปกรณเ์ครือ่งมือสำหรับอาคาร


ประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภมูิ 
ความช้ืน และฝุ่น 


41,322,341.57 บาท   เลขท่ีสญัญา 5/2563 ลว.7 พ.ค. 63 วงในสัญญา 210,713,600 บาท 
จำนวน 15 งวด ระยะเวลาดำเนินการ  7 พ.ค. 63 - 29 ต.ค. 64 : 
งานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 อยู่ระหว่างรอการแก้ไขสัญญา ครั้งท่ี 2 ซึ่ง
คณะกรรมการ สทอภ. อนุมตัิแล้ว และต้องขอความเห็นชอบจาก
สำนักงบประมาณ ทั้งนี้ สทอภ. ได้จัดส่งเอกสารไป 1 ครั้งแล้ว แต่
จำเป็นต้องแก้ไขเอกสารบางรายการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารชี้แจง
สำนักงบประมาณเพ่ิมเติม คาดว่าจะเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน ม.ค. 64 


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ  (4 โครงการ/แผนงาน)     
63013 
 


แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศ
อุตสาหกรรมฯ (ศิริพักตร์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 2,110,550.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ.  2,073,160.00 บาท และ 
เงินทุน   37,390.00 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ.  
(ดำรงฤทธิ์) 


จ่ายจริง 1,808,381.32 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


    - บาท 
คงเหลือ   302,168.68 บาท 


85.68 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


สนับสนุนการบริหารจัดการกิจกรรม อันเกิดขึ้นภายในสถาบัน
นิเวศอุตสาหกรรมฯ ได้ครบถ้วน และมผีลการเบิกจา่ยตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินท่ีตั้งไว้แล้วเสร็จทุกรายการ 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


63063 
 


โครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม Aerospace (ณัฐวฒัน์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 14,595,653.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 11,077,320.00 บาท,  
เงินทุน 3,316,610.00 บาท และ เงินรายได้
ตามอำนาจ ผสทอภ.  201,723.00 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ.  
(ดำรงฤทธิ์) 


จ่ายจริง  3,315,280.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 
          10,349,851.66 บาท 
คงเหลือ   930,521.34  บาท 


22.71 99.36 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. จัดตั้งศูนย์ทดสอบเพื่อรองรับการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และจะเสร็จ
สมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2563  


2. ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้รับการขอรับรอง
มาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง โดยได้ชิ้นงานท่ีเข้ารับบริการทดสอบจำนวน 
268 ช้ิน 


กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
   1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและงบดำเนินการสนับสนุนภารกิจ


ทดสอบดาวเทียมและอากาศยาน 


10,050,000 บาท 74.34 100.00 เลขท่ีสญัญา สอร. 2/2563 ลว. 5 พ.ค. 63 ระยะเวลาดำเนินการ 6 
พ.ค. 63 - ธ.ค. 63 คาดว่าจะดำเนนิงานและเบิกจ่ายงวดงานท่ี 3 
(สุดท้าย) ได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 


2. ค่าวัสดุเพื่อใช้สำหรับศูนย์ทดสอบ Aerospace   114,851.66 บาท    อยู่ระหว่างการตรวจรบังาน คาดว่าจะเบิกจ่ายไดภ้ายใน ต.ค. 63 
3. จ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ 185,000.00 บาท   เนื่องจากเงื่อนไขการสอบเทียบไมเ่ป็นไปตามข้อกำหนด คาดว่าจะ


ดำเนินงานและเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน พ.ย. 63 
63064 
 


โครงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีนำทาง
แม่นยำสูง (GNSS Innovative Service) 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
(ศิริพักตร์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 201,870.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 201,870.00 บาท)  


ป.รอง ผสทอภ.  
(ดำรงฤทธิ์) 


จ่ายจริง  150,080.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


               - บาท 
คงเหลือ    1,790.00 บาท 


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


จัดจ้างลูกจ้างโครงการสำหรับการบริหารโครงการ เพื่อเตรยีม
ความพร้อมก่อนได้รับงบประมาณ ซึ่งได้รับจดัสรรงบประมาณที่
เกี่ยวข้อง คือ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอยีด
สูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ภายใตก้องทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จำนวน 9,503,240 บาท 


63124 
 


โครงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องการภยัโควิด 
COVID2019 เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลที่
ร้องขอ (ศิริพักตร์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 1,819,900.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 1,819,900.00 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ.  
(ดำรงฤทธิ์) 


จ่ายจริง 1,681,563.40 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


                 - บาท 
คงเหลือ   138,336.60 บาท 


92.40 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3D Printing and Mold 
Injection Face Shield หน้ากากป้องกันโรค ผลติโครงสรา้งจาก
เครื่อง 3D printing จำนวน 35,000 ช้ิน และมอบให้แก่หน่วยทาง
การแพทย์ ท้ังหมด 57 หน่วยงาน 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมสิารสนเทศองค์รวม  (7 โครงการ/แผนงาน)    
63027 
 


โครงการจดัทำภูมสิารสนเทศเพื่อรองรับการ
จัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน  
(วราทิพย์ / สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 2,925,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ.  2,465,000.00 บาท และ 
เงินทุน  460,000.00 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 


จ่ายจริง 1,882,515.92 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


 1,014,365.45 บาท 
คงเหลือ     28,118.63 บาท 


64.36  97.60     คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. ระบบฐานข้อมลูที่เช่ือมต่อระบบสนับสนุนการติดตาม
ตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 1 
ระบบ โดยมีคณุสมบัติในการการติดตามสถานการณไ์ดเ้ป็นระยะ มี
การพัฒนาแบบจำลองวิเคราะห์ทศิทางการเคลื่อนที่ของมลพิษ 
(Trajectory model) ให้ครอบคลมุพื้นท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ี
ตรวจวัดจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง สามารถส่งข้อมลูให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะทีเ่ปิดเผยได้ รวมถึงมีระบบ
การแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและรับผิดชอบได้แบบ
กึ่งอัตโนมัติ โดยผูดู้แลระบบจะทำการสร้างรายงาน เมื่อพบมลพิษ
ในทะเลและส่งออกการแจ้งเตือนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น อีเมล์ 
ไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น 


2. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน (การนำระบบ
สนับสนุนการติดตามตรวจสอบมลพิษทางทะเลระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการพื้นที่ทาง
ทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
อ่าวไทย, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในพ้ืนท่ีอ่าวไทยตัว ก, 
กลุ่มนักวิจัยชุมชนพ้ืนท่ีปากอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบรุี ในพื้นที่
อ่าวไทยตัว ก  


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างเหมาจดัทำฐานข้อมูลพร้อมส่วนแสดงผลเชิงพื้นที่ 


เพื่อเช่ือมต่อระบบสนับสนุนการตดิตามตรวจสอบมลพิษทาง
ทะเลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 


700,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 22/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1.4 ลบ. 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 มิ.ย. 63 - 13 ธ.ค. 63 :  
อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดงานที่ 3 (สุดท้าย) คาดว่าจะ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 


 2. จ้างเหมาพัฒนาระบบประมวลผลการติดตามสภาพทาง
ทะเลแบบก่ึงอัตโนมัต ิ


185,500 บาท   เลขท่ีสญัญา 97/2563 ลว. 1 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 0.265 ลบ. 
ระยะเวลาดำเนินการ 2 ก.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการตรวจ
รับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ซึ่งสง่มอบงานมาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ต.ค. 63 
 3. ค่าวัสดไุฟฟ้า วัสดสุำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ 128,865.45 บาท   อยู่ระหว่างรอบริษัทฯ ส่งของภายในวันท่ี 7 พ.ย. 63 คาดว่าจะ


เบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 63 
63028 
 


โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมเิชื่อมโลก
จากอดีตผา่นปัจจุบันสู่อนาคต  
(ปิยวรรณ / สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 2,843,350.00 บาท 
(เงินทุน.  2,842,900.00 บาท และ เงิน
รายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 450 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 


จ่ายจริง 2,015,739.58 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


   154,080.00 บาท 
คงเหลือ    673,530.42 บาท 


70.89  93.00   คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
     สร้างการรับรู้และสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการขับเคลื่อน 
เพื่อสร้างกลยุทธ์/แผนงาน/แนวทาง รายละเอียดดังต่อไปนี ้


1. จัดประชุมหารือกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งท่ี 1 
"สุวรรณภูม:ิ ภูมิแห่งคณุค่าอาเซียน (Suvarnabhumi: Terra of 
ASEAN Co-cultural Values)" วันท่ี 11 พ.ย. 62 ณ Casean 
อาคารไซเบอร์เวลิด์ กทม. ผู้เข้าร่วม 33 คน 


2. เปิดตัวโครงการ "สุวรรณภูมิ: ภมูิแห่งคุณค่าอาเซียน 
(Suvarnabhumi: Terra of ASEAN Co-cultural Values)" วันท่ี 
12 พ.ย. 62 ณ อาคารไซเบอรเ์วิลด์ กทม. ผู้เข้าร่วม 92 คน 


3. จัดประชุมหารือกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งท่ี 
2 "สุวรรณภูมิ: ภมูิแห่งคุณคา่อาเซยีน (Suvarnabhumi: Terra of 
ASEAN Co-cultural Values)" วนัท่ี 25-27 พ.ย. 62 ณ เมืองทวาย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผูเ้ข้าร่วม 42 คน 


4. จัดประชุมเสวนากลุม่เป้าหมายครั้งท่ี 3 (Focus group 3) 
วันท่ี 25 ก.พ. 63 ณ สทอภ. ศูนย์ราชการฯ กทม. ผู้เข้าร่วม 16 คน 


5. จัดประชุมหารือกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ (มณฑล
ปราจีนบุรี) ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1-2 มี.ค. 63 ณ ศูนย์รังสรรค์คณุค่าอารย-
ธรรมสุวรรณภมูิ จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนผู้เข้าร่วม 68 คน 


6. จัดประชุมเสวนากลุม่เป้าหมาย (Working group) ครั้งท่ี 5 
และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมขับเคลื่อน
การสร้างคุณค่าร่วมภมูิอารยธรรมสุวรรณภมูิ สทอภ. ร่วมกับ 10 
หน่วย ได้แก่ 1) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 2) กรมศิลปากร 3) 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 4) มหาวิทยาลัยศลิปากร (คณะ
โบราณคดี) 5) มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 6) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต 8) มหาวิทยาลัยบูรพา 9) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี และ 10) มูลนิธิสัมมาชีพ 
วันท่ี 21 ส.ค. 63 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ 
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กทม. ผูเ้ข้าร่วมประชุม 74 คน 


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. พิมพ์หนังสือสุวรรณภมูิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซยีน 


(Executive summary : Suvarnabhumi Terra Incognita) 


154,080 บาท   เลขท่ีสญัญา 129/2563 ลว. 17 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 154,080 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 18 ก.ย. - พ.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตรวจร่าง อาร์ตเวริ์ก ครั้งท่ี 1 คาดว่าจัดพิมพ์และเบิกจ่าย
ได้ภายในเดือน ธ.ค. 63 
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โครงการครบรอบ สทอภ. 20 ปี อวกาศและ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน (กมลมาศ / กพล.) 
งบท่ีได้รับ 1,340,000.00  บาท 
(เงิน พ.ร.บ.  90,000.00 บาท และ 
เงินรายได้  1,250,000.00 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 


จ่ายจริง 89,720.00  บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


1,248,280.00 บาท 
คงเหลือ  2,000.00 บาท 


6.70  75.00     คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    อยู่ระหว่างดำเนินการจัดผลิตสกู๊ปพิเศษ 20 ปี สทอภ. และ
จัดทำหนังสือกาลานุกรม รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างผลิตสกู๊ปพิเศษ 20 ปี สทอภ. 


598,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 28/2563 ลว. 27 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 598,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 28 ส.ค. – 25 พ.ย. 63 : บริษัทอยู่
ระหว่างจัดทำร่างสกู๊ป คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจา่ยได้ภายใน
เดือน ธ.ค. 63  


 2. จ้างจัดทำหนังสือกาลานุกรม 650,280 บาท   อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะดำเนินการและ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.พ. 64 
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แผนการดำเนินงานโครงการสร้างคุณค่าจาก
ระบบภมูิสารสนเทศแบบองค์รวม  
(สปภ./สผภ./กภด./กพล) 
งบท่ีได้รับ 59,079,351.06 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 37,905,510.00 บาท,  


ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 


จ่ายจริง 37,534,974.10 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


16,978,436.47 บาท 
คงเหลือ  4,565,940.49 บาท 


63.53  87.40   คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. รายได้ สทอภ. 114,871,430 บาท 
2. ระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง สามารถ


ตรวจวัดข้อมลูในพื้นที่อ่าวไทยและอันดามันได้อย่างต่อเนื่อง 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


เงินทุน 20,531,620.00 บาท และ เงินรายได้
ตามอำนาจ ผสทอภ. 642,221.06 บาท) 


ตอบสนองสถานการณ์ทางทะเลและชายฝั่งท้ังในสภาวะปกติและ
ฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและทันท่วงที 


3. ระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง มี
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน (ไฟฟ้าและอินเทอร์เนต็) ท่ีช่วยสนับสนุน
การดำเนินงานให้เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งให้ตอบสนองหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้ทันท่วงท ี


4. ระบบการให้บริการได้อยา่งต่อเนือ่งไม่มีการหยุดชะงักหรือ 
Downtime ภายใต้ SLA  (SLA เท่ากับ ร้อยละ 99.53) 


5. สนับสนุนการจัดทำช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและข้อมลู
เฉพาะเรื่อง ผลิตข้อมลูผลิตภัณฑต์่างๆ ที่หน่วยงานให้บริการ 
สำรวจพ้ืนท่ีในการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ และระบบ
การให้บริการสามารถบริการได้อยา่งต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงักหรือ 
Downtime ภายใต้ SLA  


6. มีภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลกท่ีพร้อมสำหรับการ
บริการ (จำนวนภาพที่ให้บริการตอ่เดือน จำนวน 12,435 ภาพ) 


  
 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  


1. ค่าธรรมเนียมรับสญัญาณดาวเทียมจากดาวเทียมดวงอื่นๆ 
 


6,860,610 บาท 
  เลขท่ีสญัญา กพล802/2563 ลว.7 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 


6,860,610 บาท ระยะเวลาดำเนนิงาน 8 ส.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 : ลง
นามล่าช้าเนื่องจากเกดิสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ทำให้บริษัท 
e.GEOS S.p.A.  ไมส่ามารถส่งเอกสารต้นฉบับซึ่งออกโดยสถานทูต
และเอกสารต้นฉบับของบริษัทมาให้คณะกรรมการจัดซื้อพิจารณาได้ 
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดวา่จะเบิกจ่ายหมด
ภายใน ก.พ. 64 


 2. เช่าคลาวด์ และ Colocation 3,314,325 บาท   เลขท่ีสญัญา  7/2563 ลว. 26 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 4,419,100 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 27 มิ.ย. 63 - 27 ม.ค. 64  : อยู่ระหว่าง
การเช่าตามสัญญาอีก 3 งวดงาน คาดว่าจะครบและเบิกจ่ายหมด
ภายในเดือน ก.พ. 64 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


 3. บำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal (MA) 1,500,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 18/2563  ลว. 12 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 
3,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนนิการ 13 พ.ค. 63 - 8 พ.ย. 63 : 
อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานท่ี 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
ภายในเดือน ธ.ค. 63 


 4. บำรุงรักษาระบบคลังข้อมลู Big Tank (MA) 395,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 21/2563 ลว.25 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 790,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 63 - 21 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน
ธ.ค. 63 


 5. รักษาความต่อเนื่องระบบเรดาร์ชายฝั่ง 460,800 บาท   เลขท่ีสญัญา  17/2563 ลว. 23 เมย 63 วงเงินในสัญญา 1,152,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 24 เม.ย. - 20 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงวดงานท่ี 6 (งวดสุดท้าย) และจะเบิกจ่ายได้ใน ต.ค. 63 


 6. บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ (MA) 495,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 20/2563 ลว. 25 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 990,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 พ.ค. 63 - 21 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน ธ.ค. 63 


 7. บำรุงรักษาระบบ CEPH Storage 118,500 บาท   เลขท่ีสญัญา 88/2563  ลว.6 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 237,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 7 พ.ค. -3 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการงวดงานที่ 2 (สุดท้าย) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ใน ธ.ค. 63 


 8. จ้างเหมาเช่าใช้บริการ Google Apls 99,889.01 บาท   เลขท่ีสญัญา  11/2563 ลว.17 ธ.ค. 62 วงเงินในสัญญา 150,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 18 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 63 : อยู่ระหว่าง
การเช่าตามสัญญาอีก 3 งวดงาน คาดว่าจะครบและเบิกจ่ายหมด
ภายในเดือน ธ.ค. 63 


 9. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดทำแผนรับสัญญาณ ระบบรับ
สัญญาณ และประมวลผลข้อมูลดาวเทียม COSMO-SkyMed 


2,457,375.65 บาท   เลขท่ีสญัญา Contract No.16/2020  ลว. 7 ส.ค. 63 วงเงินใน
สัญญา 2,457,375.65 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 8 ส.ค. 63 – 4 
ม.ค. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดวา่จะเบิกจ่ายได้
ภายในเดือน ม.ค. 64 


 10.  จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรับสญัญาณดาวเทียม
รายละเอียดปานกลาง   


206,666 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.12/2563 ลว. 11 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 
516,665 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 มิ.ย. - 8 พ.ย. 63 : อยู่
ระหว่างดำเนินการอีก 2 งวด คาดว่าจะเบิกจ่ายไดภ้ายใน พ.ย. 63 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


 11.  ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 550,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 25/2563  ลว.13 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 550,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 14 ส.ค. – 11 พ.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
ดำเนินงานในงวดงานที่ 2 (งวดสุดท้าย) กำหนดส่งมอบงานวันที่ 11 
พ.ย. 63 คาดว่าจะเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน พ.ย. 63 


 12. ค่าจัดหาของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 301,466.51 บาท    อยู่ระหว่างการจดัหา คาดวา่จะแล้วเสร็จและเบิกจา่ยได้ภายใน
เดือน ม.ค. 64 


 13.  จ้างจัดหาและทำสื่อประชาสัมพนัธ ์ 218,804.30 บาท   เลขท่ีสญัญา 117/2563 ลว.25 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 
218,804.30 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 26 ส.ค. – 26 ต.ค. 63 : 
อยู่ระหว่างจัดหาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเบิกจา่ยได้ภายในเดือน พ.ย. 63 
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แผนงานจัดหาข้อมลูจากดาวเทียมเพื่อเป็น
พื้นฐานของระบบภูมสิารสนเทศ เพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน (ชินตา / สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 10,386,200.00 บาท 
(เงินทุน 10,386,200.00 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 


จ่ายจริง 9,396,707.52 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


734,611.68 บาท 
คงเหลือ  254,880.80 บาท 


90.47  97.80    คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนมกราคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
   1. จำนวนเรื่องการใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ  จำนวน 500 เรื่อง  
    2. รายได้จากการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม และการบริการ
ภูมิสารสนเทศ จำนวน 114,871,430 บาท (ตัวเลขเดียวกับโครงการ 
63044 การดำเนินงานร่วมกัน) 


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. ค่าข้อมูลดาวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญาณเอง 


734,611.68 บาท   การสั่งถ่ายข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทียม ยังไมส่ามารถบันทึกภาพท่ี
ปลอดเมฆได้ คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจา่ยได้ภายใน ม.ค. 64 


63128 
 


โครงการประเมินความเครียด และความ
เสียหายของพืชไม้ผลยืนต้น จากการขาดน้ำ
เพื่อการบริหารจัดการน้ำในจังหวดัอุดรธานี 
และอุบลราชธาน ี(ศิริลักษณ์ / สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 3,400,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 3,400,000.00 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 


จ่ายจริง 2,874,477.30 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


           - บาท 
คงเหลือ  525,522.70 บาท 


84.54  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


 1.  รายงานสรุปผลการประเมินความเครยีด และความเสียหาย
ของพืชไม้ผลยืนต้นจากการขาดนำ้ เพื่อการบริหารจัดการน้ำใน
จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนข้อมลูเพื่อการ
วางแผนและตัดสินใจสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง โดยมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูล การตดิตาม วิเคราะห์ และ
ประเมินความเครียดของพืชที่แสดงถึงความวิกฤติขาดน้ำของพืช 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและความร่วมมือในกลไกการนำใช้ข้อมูล 
เครื่องมือ และเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ ผ่านระบบ GISAgro 


2.  หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร/กลุ่ม/
เครือข่าย ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย มีข้อมูล/แผนท่ีความเครียดของไมผ้ล
จากการขาดน้ำ แผนท่ีความช้ืนในดินจากดาวเทียม และแผนท่ี
สถานภาพแหล่งน้ำจากดาวเทียม รายตำบล สำหรับการวางแผน
บริหารจดัการน้ำในพ้ืนท่ีปลูกไมผ้ล (เงาะ ทุเรียน มะม่วง) 


3.  จำนวนเกษตรกรในพ้ืนท่ีเป่้าหมาย 120 คน ได้รับข้อมลู/
แผนที่และคำแนะนำ สำหรับการช้ีเป้า ติดตาม วิเคราะห์ และ
ประเมินความเครียดของพืชที่แสดงถึงความวิกฤติขาดน้ำของไม้ผล 
(เงาะ ทุเรียน มะม่วง) 
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โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ระบาดของ COVID-19  
(ยรรยง / สผภ.) 
งบท่ีได้รับ 3,000,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 3,000,000.00 บาท) 


ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 


จ่ายจริง 2,740,000.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


225,000.00 บาท 
คงเหลือ  35,000.00 บาท 


91.33  96.00      คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกจิกรรมในเดือนกรกฎาคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. จัดหาข้อมูลสถานท่ีสำคญัทั้งประเทศแล้วเสร็จ 
2. จัดหาซอฟต์แวร์วิเคราะห์และประมวลผลแล้วเสรจ็ 
3. จ้างเหมาบุคลากรในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมลู อยู่ระหว่าง


ดำเนินการในงวดงานที่ 3 จาก 12 งวด  
 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  


1. จ้างเหมาบุคลากรในการวิเคราะหแ์ละจัดทำข้อมูล 
225,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 92/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 300,000 


บาท จำนวน 12 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. 63 - 30 
มิ.ย. 64 : อยู่ระหว่างดำเนินตามสญัญา คาดวา่จะเบิกจ่ายทั้งหมด
ภายในเดือน ก.ค. 64 


ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (10 โครงการ/แผนงาน) 


  
 


63005 
 


แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย  
(ธันย์ชนก / สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 768,209.65 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 768,209.65 บาท) 


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  721,509.96 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


               - บาท 
คงเหลือ  46,699.69 บาท 


93.92  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
   1.  มีนวัตกรรม/ผลติภณัฑ์ ท่ีพัฒนาขึ้นและนำไปสู่การต่อยอด
ด้านธุรกิจ การขับเคลื่อนนโยบาย หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ดำเนินงาน ของ สทอภ. จำนวน 5 เรื่อง ได้แก ่
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


1) ระบบส่งเสรมิการใช้นวัตกรรมภูมสิารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการโครงการ (Area Based Management) 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ สทอภ.  


2) ระบบบรหิารจดัการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย 
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกัน 
(Bampen) 


3) ระบบเฝ้าระวังทางอวกาศ จำนวน 1 ระบบ (Thai-SSA) 
4) ต้นแบบระบบ Space traffic Management จำนวน 1 


ระบบ (ZIRCON) 
5) Satellite Simulator สำหรับดาวเทียมขนาดเล็ก จำนวน 


1 ระบบ (Thai Space Consortium)  
2. มีจำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ


ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 9 เรื่องประกอบด้วย 
1) เรื่อง THAILAND YOUTH INNOVATION 


INTERNSHIP PROGRAM : SATELLITE 
TELECOMMUNICATION ENGINEER  


2) เรื่อง TOTAL SUSPENED SEDIMENT (TSS) 
DYNAMICS IN CHI-MUN RIVER BASIN, THAILAND USING 
REMOTE SENSING  


3) เรื่อง Implementing GIS for Air Navigation Aids 
Infrastructure Optimization  


4) เรื่อง GIS platform for augmenting space 
situational awareness  


5) เรื่อง Space-based sensor data provider nodes 
platform for disasaster monitoring 


6) Adaptive 4D trajectory Planning, Automatic 
Change Detection System for eTOD 


7) เรื่อง Development of Conjunction risk ssessment 







 


43 
 


รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


analysis tool by GISTDA  
8) เรื่อง Development of Space Traffic Management 


System: ZIRCON   
9) เรื่อง Preliminary Orbit Analysis for Thai Space 


Consortium Small Satellite   
63008 
 


โครงการวิจัยขั้นแนวหนา้ด้านอวกาศ 
(Space Frontier Research)  
(ดำรงค์ฤทธิ ์/ สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 15,770,190.35 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 10,934,790.35 บาท,  
เงินทุน 4,835,400.00 บาท) 


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง 5,002,618.21 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


10,706,721.79 บาท 
คงเหลือ    60,850.35 บาท 


31.72  78.08 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. มีการตดิตั้งระบบการจดัการจราจรอวกาศ (ZIRCON) 
Space Traffic Management System และดำเนินการทดสอบ
ระบบฯ แล้วเสร็จ 


2. ต้นแบบ Flight Software ดาวเทียมระดับพื้นฐาน ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก รองบประมาณ ววน. จากการเบิกจ่าย
แทนกันกับ สดร. ขณะนี้ อยู่ระหวา่งการจัดทำสญัญา MOA 
ระหว่าง สดร. กับ สทอภ. และการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
ไปพลางก่อน 


3.  มีห้องปฏิบัติการจำลองสภาวะอวกาศเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการทดลองวิทยาศาสตรด์้านอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้ม
ถ่วง เป็นไปตามตัวช้ีวัด สงป. โดยการจัดซื้อครุภณัฑ์ฯ วงเงิน 
10,400,000 บาท คงเหลือการเบกิจ่ายจำนวน 2 งวดงาน ท้ังนี้ 
ห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือน ม.ค. 64 


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1.   ซื้อครุภัณฑส์ำหรบัการทดลองวิจัยอวกาศขั้นสูงสำหรบั


การพัฒนา liquid crystal ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง (Space 
EX) 


10,400,000 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.3/2563 ลว. 20 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา 
10,400,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 21 ก.ค. 63 - 16 ม.ค. 64  
: ล่าช้าเนื่องจากไดร้ับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และกระบวนการ
จัดจ้างมีการยกเลิก 1 ครั้ง ขณะนีอ้ยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน
งวด 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทุกงวดงานภายในเดือน ม.ค. 64 


 2.   จ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ 306,721.79 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.6/2563  ลว.24 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา  
3,800,000 บาท ระยะเวลาดำเนนิการ 25 ต.ค. 62 - 31 ก.ค. 64 : 
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในต่างประเทศ ทำให้บริษัทไม่
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


สามารถดำเนินการตาม TOR ได้และขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน
จ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ งวดที่ 4 ออกไปอีก 
282 วัน ((ขยายจนถึง ก.ค. 64) 


63011 
 


แผนงานการบรหิารจดัการการใหบ้ริการ 
Space Inspirium (ศิริพักตร์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 8,800,900.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 5,443,900.00 บาท,  
เงินรายได้ 2,736,300.00 บาท,  
เงินทุน 469,400.00 บาท และ เงินรายได้
ตามอำนาจ ผสทอภ. 151,300.00 บาท) 


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง 8,361,469.44  บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


  432,650.00 บาท 
คงเหลือ      6,780.56 บาท 


95.01  97.60 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
     จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรยีนรูด้้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม (มีจำนวนผู้เข้าเยีย่มชมและผูเ้ข้าร่วมทำ
กิจกรรมภายใน Space Inspirium จำนวน 77,501 คน 


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างเหมาระบบจำหนา่ยตั๋ว เครื่องกั้นนับคน 


 
234,700 บาท 


   
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 


 2. ซ่อมบำรุงเครื่องเล่น นิทรรศการโซนท่ี 17  Google 
Street View 


176,550 บาท   ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 


 3. จัดจ้างปรับปรุงซอฟแวร์ และซ่อมแซมอุปกรณโ์ซน
นิทรรศการศาสตร์พระราชา 


21,400 บาท   ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 


63032 
 


แผนงานพัฒนาศูนย์ภูมสิารสนเทศสิรินธร
เพื่อสร้างบุคลากรฯ (ฐนิตา / สพอ.) 
งบท่ีได้รับ 12,402,200.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 9,014,000.00 บาท,  
เงินทุน 3,388,200.00 บาท) 


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง 11,426,766.13 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


    80,000.00 บาท 
คงเหลือ  895,433.87 บาท 


92.13  97.75      คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกจิกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    1.  มีเครือข่ายระดับภูมิภาคขบัเคลื่อนภารกิจ สทอภ. (จัด
ประชุมคณะกรรมการร่วม สทอภ. และเครือข่าย และคณะทำงานฯ 
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ภูมภิาคฯ, จดั
กิจกรรมและส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อรองรับภารกิจของ 
สทอภ. ในโครงการทีส่ำคญั, จัดทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศแล้วเสรจ็ร้อยละ 100 
    2. ARTSA Center มีผลผลิต ดังนี ้


2.1   จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อ
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและดำเนินโครงการวิจยัร่วม กับ
หน่วยงานนานาชาติ อาทิ ITC, UNESCAP, UNOSAT, GEOWG, 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


EU, NASA, NIER (South Korea) และ JAXA(SAFE) 
2.2  จัดกิจกรรมหลักสตูร Training workshop on 


Strengthened Institutional Capacities to Effectively 
Address Shared Challengesฯ วันท่ี 26-30 พ.ย. 62 ณ SKP กับ 
UNESCAP  


2.3  จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสตูร Training For The 
Trainer ให้กับ ITC ระหว่างวันท่ี 15 - 21 ธ.ค. 62  ณ ศูนย์ภูมิ
สารสนเทศสริินธร (สภ.) อุทยานรงัสรรค์นวตักรรมอวกาศ อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี   


2.4  เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ "Remote Sensing of Land-Use/Cover Change,and 
Climate impacts in Coastal Zone ระหว่างวันท่ี 17-20 ธ.ค. 62 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภเูก็ต 


2.5  จัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสตูร Training For The 
Trainer ให้กับ ITC ระหว่างวันท่ี 15 - 21 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์ภูมิ
สารสนเทศสริินธร (สภ.) สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี   


3. Training for Trainer มผีลผลิต ดังนี ้
3.1 จัดฝึกอบรมหลักสตูร Non-degree จำนวน 2 


หลักสตูร คือ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวเิคราะห์ข้อมูล
เชิงพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันท่ี 16-20 มี.ค. 63 มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จำนวน 32 คน และหลักสตูร Geospatial Big Data 
Analytics ระหว่างวันท่ี 22-26 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จำนวน 35 คน ทั้ง 2 หลักสูตร จัดฝึกอบรม ณ 
ห้องฝึกอบรม ช้ัน 3 สทอภ.(บางเขน) 


3.2. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลกัสูตร Non-degree 
พัฒนากำลังคนท่ีสอดคล้องภารกิจ THEOS-2 จำนวน 10 กลุ่ม โดย
แยกออกเป็น Module ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานฯ 
ประมาณ 50 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย และ ผู้เช่ียวชาญทีเ่กี่ยวข้อง 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


อีก 10 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Module นั้นๆ 
3.3 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสตูร Non-degree 


และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร Non-degree ระหว่าง 
25-26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอรต์ กทม. 
โดยมผีู้เข้าร่วมแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น 79 คน จาก 18 หน่วยงาน 


3.4.  มีร่างหลักสตูร Non-degree จำนวน 10 Modules 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ 


4. นักเรียนทุน (จัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ เพื่อการต่อ
ยอด) จำนวน 58 คน 


5. หลักสูตร SCGI Master Program มีผลผลิต ดังนี ้
5.1. จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายที่ก่ียวข้องกับหลักสูตร 


SCGI Master Program จำนวน 5 ครั้ง 
5.2. เปิดการเรียนการสอนให้กับนสิิตรุ่นท่ี 3 ประจำภาค


การศึกษาท่ี 1/2563 ตั้งแต่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 
5.3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ Intensive Course 


สำหรับนสิิตรุ่นที่ 3 ประจำปีการศกึษา 2563 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563 ณ โรงแรมบ้านรมิอ่าว จ.จนัทบุรี 


5.4. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 
2562 สำหรับนิสิตรุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 
จำนวน 2 ครั้ง และ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตรุ่นที่ 3 
ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง 


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 


(Dr.Haoran Zhang) งวดที่ 3 


80,000 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.1348/2563 ลว.18 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา  
80,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 19 ส.ค. - 18 ก.ย. 63 : ตรวจ
รับงานเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
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โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน : 
G-Rice  (ธนากร / สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 1,060,000.00 บาท 


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  942,655.23 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ  117,344.77 บาท 


88.93  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


ส่งเสริมนวัตกรรมฯ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร/ชุมชนเกษตร/
วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มนาแปลงใหญ ่จำนวน 20 กลุ่ม ตามตัวช้ีวัด 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


(เงินทุน  1,060,000.00 บาท) จำนวนชุมชน พ้ืนท่ีที่นำ Solution / Application ไปใช้ประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ชุมชน (ตัวช้ีวัด แผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 
2561-64) ซึ่งสนับสนุนการสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นให้กับ กลุ่มเกษตรกร/
ชุมชนเกษตร/วสิาหกิจชุมชน/กลุม่นาแปลงใหญ่  
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โครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจดัการโครงการพระราชดำริ : GMIS  
(ธนากร / สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 808,700.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 200,700.00 บาท,  
เงินทุน 608,000.00 บาท) 


ป.อสวภ. (ดำรงค์
ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  783,359.60 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


               - บาท 
คงเหลือ  25,340.40 บาท 


96.87  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    1. นวัตกรรมภูมสิารสนเทศเพือ่การจัดการโครงการพระราชดำริ
และโครงการขยายผลเพื่อสืบสานต่อยอดรักษาโครงการอัน
เนื่องมาจากมาจากพระราชดำริและสร้างรายได้ให้กับ สทอภ. จาก
การนำนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอด  
     2.  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
ความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปร.) ได้ขอความ
อนุเคราะห์นำระบบต้นแบบ ที่ สทอภ. และ ศปร. พัฒนาร่วมกัน 
(โดยพัฒนาจากระบบ GMIS) ไปพัฒนาต่อยอด   
โดยใช้งบประมาณ 9.5 ล้านบาท ซึ่งทาง ศปร. ได้ตั้งงบประมาณ
แล้วในปี 2563 และจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 
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โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิ
สารสนเทศความปลอดภัยทางอากาศ ระยะ
ที่ 3 (ศุภัชชา / สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 7,723,550.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 3,456,950.00 บาท,  
เงินทุน 4,266,600.00 บาท) 


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  5,098,217.74 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


2,084,500.00 บาท 
คงเหลือ  540,832.26 บาท 


66.01  85.60 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
     1. มีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
ได้แก่  


1.1. ระบบสนับสนุนการจดัทำข้อมูลภมูิสารสนเทศเชิงเลข
และสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ  


1.2. มีข้อมูลภูมสิารสนเทศสำหรบัการคมนาคมทางอากาศ 
ตามมาตรฐาน ICAO สำหรับสนามบิน 1 สนามบิน (ดำเนินการจัด
จ้าง และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงาน คงเหลืออีก 2 งวด
งาน) จำนวนเงิน 2,205,000 บาท ข้อมูลดังกล่าวอยูร่ะหว่างการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือน
ธันวาคม 2563 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


2.  นำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง A Distributed 
Metaheuristic Approach for Complexity Reduction in Air 
Traffic for Strategic 4D Trajectory Optimization  


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างเหมาสำรวจจดัทำข้อมูลสนามบินและการสำรวจ


ภาคพื้น 


1,984,500 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.15/2563 ลว.4 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา  
2,205,000 บาท ระยะเวลาดำเนนิการ  5 ส.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 : 
ล่าช้าเนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ 3 และกระบวนการจดั
จ้างมีการยกเลิก 1 ครั้ง ขณะนี้อยูร่ะหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวด 
1 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทุกงวดงานภายในเดือน ก.พ. 64  


 2. วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา 100,000 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.21/2563 ลว.30 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 
100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. -30 พ.ย. 63  : อยู่
ดำเนินการจัดหาหนังสือคาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายได้แล้ว
เสร็จภายใน ธ.ค. 63 
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โครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต
และทักษะเพื่ออนาคต (จันทิมา / สพอ.) 
งบท่ีได้รับ 1,799,000.00 บาท 
(เงินรายได ้1,799,000.00 บาท) 


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  1,555,856.24 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


160,000.00 บาท 
คงเหลือ  83,143.76 บาท 


86.48  100.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. มี Knowledge Platform เป็นฐานการสร้างขีด
ความสามารถดา้น S&GI ของประเทศท่ียอมรับในสากล  


2. มีห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) ห้องเรียนรู้
ครบวงจรที่มีความพร้อมในการเรยีนรู้และศึกษานอกห้องเรียน
จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ 


3. มีสื่อการเรียนรู้ (Virtual Community Platform) 
จำนวน 10 Content 


4. มีการเข้าถึงสื่อเรียนรู้ Online 39,388 ครั้ง 
5. เผยแพรส่ื่อการเรียนรู้สูภ่ายนอก ผ่าน Community 


Knowledge Platform มากกว่า 10 สื่อ  
6. อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปโครงการ 


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. ค่าจ้างเหมาการพัฒนาสร้างสื่อการเรียนรู้แบบหมุนเวียน 


160,000 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.1279/2563 ลว.18 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 
400,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63 : 
ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


63067 
 


โครงการพัฒนา Space Innopolis ในเขต
นวัตกรรม ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EECi) ระยะที่ 1  
(ณัฐวัฒน ์/ สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 299,080.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 299,080.00 บาท) 


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  199,040.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


-  บาท 
คงเหลือ  100,040.00 บาท 


66.55  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ   
      มีการวางแผน ออกแบบ การใช้ประโยชน์และปรับพื้นท่ี Space 
Innopolis ใน EECi แล้วเสร็จ  


63125 
 


โครงการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ โลกสูโ้รค 
สู้ภัย COVID-19 ด้วยการจดัการเชิงพื้นที่
แบบองค์รวม (จันทิมา / สพอ.) 
งบท่ีได้รับ 450,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 450,000.00 บาท) 


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  450,000.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ      -     บาท 


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


มีสื่อเรยีนรู้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการโค
วิด 19 โดยนำไปใช้กับศูนย์เรียนรูอ้อนไลน์ ศูนย์เรียนรูส้ารสนเทศ
ชุมชน จำนวน 1 ชุด 


ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร  (18 โครงการ/แผนงาน)    
63003 
 


แผนงานบริหารและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (ระวีวรรณ / สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 3,888,292.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 3,735,292.00 บาท,  
เงินบริหารความเสี่ยง 153,000.00 บาท) 


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง  3,326,571.29 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ  561,720.71 บาท 


85.55  95.59 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. วิเคราะหป์ัจจัยภายในและภายนอก สทอภ. ในมิติต่างๆ ท่ี
สำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร 5 ประเด็น ได้แก่ 1.รายงาน
เรื่องการประเมินทิศทางการดำเนนิงานด้านเศรษฐกิจอวกาศ โดยมี
ประเด็นสำคญัในการผลักดัน 2. Guidelines for the Long-term 
Sustainability of Outer Space Activities 3. แนวทางควบคุม
ค่าใช้จ่ายของ สทอภ. 4. รายงานผลการศึกษาเรื่องผลกระทบของ 
New Normal ต่อองค์กร 5. Earth Space System (ESS)  


2. นำแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. ที่ผ่านการทบทวนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างคณุค่าทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เสนอขอความเห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ ต่อ
คณะกรรมการ สทอภ. ครั้งท่ี 11/2563 ในวันที่ 25 กันยายน 2563 


3. แผนกลยุทธ์ต่างประเทศได้รับความเห็นชอบจาก ผสทอภ. แล้ว 
4. จัดทำความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศ จำนวน 3 เรื่อง 
5. นำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


2564 ของ สทอภ. เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ สทอภ. 
ครั้งท่ี 1/2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 


6. รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย ตาม
แผนปฏิบัตริาชการ และ ตัวช้ีวัดตา่งๆ ประจำปี 2563 ต่อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ์ และคณะกรรมการ 
สทอภ. ทุกไตรมาส 


7. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในองค์กร / GISTDA Future Risk และนำเสนอรายงานการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
สทอภ. และรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารเสี่ยงและคณะกรรมการ สทอภ. ครบทุกไตรมาส 


8. การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกจิของสำนักได้ครบถ้วน
และถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งผลการดำเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว ้ 


63004 
 


โครงการประเมินมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานของ 
สทอภ. ในปี 2562 (วรณัฐ / สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 1,100,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 1,100,000.00 บาท) 


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง  325,500.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


759,500.00 บาท 
คงเหลือ  15,000.00 บาท 


29.59  90.55 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    รายงานผลการประเมินมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม / 
Value Mechanism ในโครงการและองค์กร ดังน้ี 


1.  มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลดความสูญเสียและผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,677.1 ลบ. 


2.  มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิด
จากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 1,318.37 ลบ.  


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
การประเมินมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ


ดำเนินงานของ สทอภ. ในปี 2562 


759,500 บาท   เลขท่ีสญัญา 16/2563 ลว. 3 เม.ย. 63 วงเงินในสัญญา 1,085,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 เม.ย. - พ.ย. 63 : อยู่ระหว่างให้ท่ี
ปรึกษาปรับปรุงรายงานขั้นกลาง (งวดงานที่ 2 จาก 3 งวดงาน) คาด
ว่าจะแล้วเสรจ็และเบิกจ่ายไดภ้ายใน ธ.ค. 63 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


63006 
 


แผนงานการปฏิบตัิงานเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร (ณัฐนันท ์/ ฝลค.) 
งบท่ีได้รับ 4,156,000.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 3,785,500.00 บาท,  
เงินรายได้ 220,500.00 บาท, และ เงินรายได้
ตามอำนาจ ผสทอภ. 150,000.00 บาท) 


ผสทอภ. จ่ายจริง  2,552,001.85 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ  1,603,998.15 บาท 


61.41  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
  1.  คณะกรรมการ สทอภ. มีมติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นโยบาย
และแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของ สทอภ. ผ่านการประชุม
คณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง และพิจารณาแผนและรายงานผล
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสี่ยง การ
บริหารงานบุคคล และการนำเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานทุก
ไตรมาส ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 
   2.  คณะกรรมการ สทอภ. จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรม
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกิจการ จำนวน 3 หลักสตูร ดังนี ้


2.1  พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ จำนวน 2 หลักสูตร คือ 
Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020 และ 
Director Accreditation Program (DCP298/2020) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 


2.2  นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ จำนวน 1 หลักสูตร คือ 
Director Accreditation Program (DCP293/2020) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
    3.  ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์


3.1 ต่ออายุลิขสิทธ์ิการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  


3.2 จัดให้มีการทบทวนการใช้งานระบบฯ เพื่อใหฝ้่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการภายในของ สทอภ. ใช้งานระบบฯ 
ดังกล่าวทดแทนการแจกเอกสารประชุมในรูปแบบกระดาษ เป็นไป
ตามนโยบาย ผสทอภ. 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


63009 
 


แผนงานบริหารงาน สนับสนุน และกำกับ 
THEOS-2  (เวียรเธียร / CEO Team) 
งบท่ีได้รับ 6,118,308.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 2,369,808.00 บาท,  
เงินรายได้ 2,248,500.00 บาท, และ  
เงินทุน  1,500,000.00 บาท) 


ผสทอภ. จ่ายจริง  3,595,183.75 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


      1,620.00 บาท 
คงเหลือ  2,521,504.25 บาท 


58.76  100.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. มติ และรายงานการประชุมที่มคีวามชัดเจน รวมถึง
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ที่
มีความชัดเจน ครบถ้วนและนำไปปฏิบัติงานได้  


2.  รายงานการติดตามโครงการและการแสดงผล สถานภาพ
การดำเนินงานของโครงการในลักษณะ User Interface ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถรายงานจุดวิกฤติได้ทันท่วงที ลดความล่าช้า
ในการบริหารโครงการ รวมทั้งมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ
ความเสีย่งด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ  


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ภายใต้กิจกรรมสนับสนุน


การดำเนินงานภายใต้กลุ่มภารกิจพิเศษสนับสนุนโครงการ
ระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) 


1,620 บาท   อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 


63015 
 


แผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศกลาง   
(ปฐมพงศ์ / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 23,712,094.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 119,900.00 บาท,  
เงินรายได้ 23,556,884.00 บาท, และ  
เงินบริหารความเสี่ยง 35,310.00 บาท) 


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง  22,005,634.50 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


852,870.00 บาท 
คงเหลือ  853,589.50 บาท 


92.80  96.27   คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
   มีความต่อเนื่องของการใช้งานระบบ ICT และการให้บริการของ
ระบบ Service (สามารถสนับสนนุการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ 
ตามภารกิจที่ได้รับและสำเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย) 


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร


องค์กร 


 
316,800 บาท 


  เลขท่ีสญัญา 5/2563 ลว. 29 พ.ย. 62 วงเงินในสัญญา 792,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธ.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
การตรวจรับ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63 


 2. ค่าต่ออายุลิขสิทธ์ิโปรแกรมป้องกนัไวรัส 465,450 บาท   อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน 
พ.ย. 63 


 3. การจดทะเบียน AS Number ในนามของ สทอภ 70,620 บาท   อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63 







 


53 
 


รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


63016 
 


แผนงานบริหารกฎหมายและสญัญา 
(เชรษฐา / ฝกส.) 
งบท่ีได้รับ 240,500.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 240,500.00 บาท) 


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง   97,745.06 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ  142,754.94 บาท 


40.64  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้ระเบยีบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของ สทอภ.และให้ความเห็นทางด้าน
กฎหมาย ไม่ต่ำกว่า 80 เรื่อง 


2.  ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้นิติกรรมสัญญา และยังให้
ความเห็นทางด้านสัญญา ไมต่่ำกวา่ 50 เรื่อง 


3.  เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของ ฝกส. ไม่
ต่ำกว่า 20 ครั้ง  


63017 
 


แผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  
ผสทอภ.  (เวียรเธียร / CEO Team) 
งบท่ีได้รับ 1,603,700.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 256,500.00 บาท,  
เงินรายได้ 1,342,200.00 บาท, และ เงิน
รายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 5,000.00 บาท) 


ผสทอภ. จ่ายจริง  886,385.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ  717,315.00 บาท 


55.27  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


ข้อสั่งการของ ผู้อำนวยการ สำหรบัให้หน่วยปฏิบัตภิายในนำ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ สทอภ. (จัดกิจกรรมการประชุม 
สัมมนาและการสนับสนุนภารกิจของ ผสทอภ. เพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร, เบิก/จา่ยเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ต่างๆ ของ คณะทำงาน CEO Team)  


63020 
 


แผนงานการบรหิารงานพัสดุ อาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ   (มาลิน / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 7,076,421.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 6,932,405.00  บาท,  
เงินรายได้ 101,016.00 บาท,  
เงินกองทุนสวัสดิการ 20,000.00 บาท  
และเงินบรหิารความเสี่ยง 23,000.00 บาท) 


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง  6,559,208.84 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


140,244.90 บาท 
คงเหลือ  376,967.26 บาท 


92.69  100.00   คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. มีวัสดุอุปกรณส์ำนักงานใช้อย่างพอเพียง  
2. ครุภณัฑ์ของสำนักงานมสีภาพพรอ้มใช้ 
3. มียานพาหนะให้บริการเพยีงพอต่อความต้องการ  
4. อาคารและสถานท่ี สะอาดและปลอดภัย  
5. ดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ   


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารสถาบันวิทยาการ


อวกาศและภมูิสารสนเทศ (บางเขน) 


90,040.50 บาท   เลขที่สัญญา 113/2563 ลว.  28 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 90,040.50 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 29 ส.ค. - 12 ต.ค. 63: อยู่ระหว่าง
ซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 63 


 2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,204.40 บาท   เลขท่ีสญัญา 6/2563 ลว.25 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 50,204.40 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่าง







 


54 
 


รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


ขั้นตอนการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
63022 
 


แผนงานตรวจสอบภายใน  
(ศิญาภสัร์ / สตส.) 
งบท่ีได้รับ 661,400.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 451,200.00 บาท,  
เงินรายได้ 210,200.00 บาท)   


ผอ.สตส. จ่ายจริง  265,912.50 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ  395,487.50 บาท 


40.20  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. การตรวจสอบตามกฎหมาย กฎ ระเบียบฯ ท่ีกำหนดไว้ 
(ตรวจสอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 24 รายงาน) 


2. การตรวจสอบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(ตรวจสอบงานท่ีได้รับมอบมายจำนวน 13 รายงาน) 


3. งานอ่ืนๆ (รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 6 รายงาน)  


63023 
 


แผนงานบริหารจัดการงานคลัง  
(พนิดา / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 217,422,753.74 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 189,814,670.00 บาท,  
เงินรายได้ 7,338,400.00 บาท,  
เงินกองทุนสวัสดิการ 14,153,400.00 บาท, 
เงินทุน 5,996,180.00 บาท,  เงินรายได้ตาม
อำนาจ ผสทอภ. 20,103.74 บาท และ 
เงินเครดติภาษี 100,000.00 บาท) 


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง 214,566,580.60 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


626,750.00 บาท 
คงเหลือ  2,229,423.14 บาท 


98.69  100.00         คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนเมษายน 2564 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวสัดิการให้แก่เจ้าหน้าท่ี  
2. การรับจ่ายเงิน เช่น ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และจ่าย


ชำระหนี ้
3. การจัดทำบัญชีและงบการเงิน  
4. การตรวจสอบระเบียบการเบิกจา่ยเงิน ได้แก่ ตรวจ


ระเบียบการขออนุมัติคา่ใช้จ่าย, ตรวจสญัญายมืเงินและเอกสารส่ง
ใช้เงินยืม,เบิกจ่ายเงินงบประมาณ, จัดทำคำขอ ฝกค. และรายงาน
ผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงิน  


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. ค่าจ้างเหมาตรวจสอบบัญช ี


600,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 19/2563 ลว.7 พ.ค 63 วงเงินในสัญญา 600,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ  13 พ.ค. 63 -31 มี.ค. 64 : อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจา่ยได้ภายในเดือน เม.ย. 
64 


 2. จัดจ้างตรวจสอบรายงานสถานภาพเงินรายได้และ
เงินทุน สำหรับรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 


26,750 บาท   เลขท่ีสญัญา 63/2563 ลว.14 ก.พ. 63 วงเงินในสัญญา  107,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 15 ก.พ. - 31 ต.ค. 63 : อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบรายงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเบิกจา่ยได้ภายในเดือน พ.ย. 63 
 







 


55 
 


รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


63024 
 


แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากร
บุคคล (สุกันยา / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 5,147,737.61 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 4,746,241.71 บาท,  
เงินกองทุนสวัสดิการ 37,500.00 บาท, 
เงินบริหารความเสี่ยง 94,962.50 บาท, และ 
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 269,033.40 
บาท)  


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง  4,996,404.52 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


34,133.00 บาท 
คงเหลือ  117,200.09 บาท 


97.06  98.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. ดำเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้ ยกเว้นกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ซึ่งไม่สามารถจดัได้ภายในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 


2. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสมัพันธ์ (ปีใหม่) 180 คน 
3. บุคลากร สทอภ. ไดร้ับการพัฒนา 219 ราย จาก 94 


หลักสตูร โดยเป็นหลักสตูรภายใน (In-house Training) จำนวน 24 
หลักสตูร และหลักสูตรซึ่งสถาบันภายนอกจัด (Public Training) 
จำนวน 68 หลักสูตร 


4. ความสำเร็จของการดำเนินการจัดประชุม  
- คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สทอภ. 7 ครั้ง 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบรหิารงานบุคคล 


จำนวน 5 ครั้ง 
- คณะอนุกรรมการ CG-CSR จำนวน 12 ครั้ง  


5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร สทอภ. และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามแผน 


6. บุคลากร สทอภ. เข้าร่วมกิจกรรม SMART OFFICE 
ดำเนินการไดต้ามแผน ยกเว้นกิจกรรมการปรับโครงสร้าง สทอภ. 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และกำหนดเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรฯ ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ต่อไป  


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
ค่าวัสดสุำนักงาน ในการจัดทำสายคล้องบัตรพร้อมคลิป


แบบตลับสายยดื (โยโย้) และซองหนังสำหรับบุคลากร สทอภ. 


34,133 บาท   ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 63 


63030 
 


แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์
องค์กร (สรทัศน ์/ สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 3,055,312.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 1,078,612.00 บาท และ  


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง  1,468,930.50 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


1,457,190.00 บาท 
คงเหลือ  129,191.50 บาท 


48.08  100.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
    1. เผยแพร่ประเด็นข่าว 1,167 ครั้ง 
    2. ไม่มีการชี้แจงประเด็นที่เป็นข่าวให้กับสำนักโฆษก สำนัก
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


เงินรายได้ 1,976,700.00 บาท) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสมัพันธ์  
     3. ดำเนินนกิจกรรมภายใต้งานกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร 3 
กิจกรรม 
     4. ดำเนินกิจกรรมภายใต้งานส่งเสริมคณุค่าการสื่อสารภายใน
องค์กร 7 กิจกรรม 
     5. ดำเนินกิจกรรมภายใต้งานสร้างคณุค่าให้กับองค์กรสูภ่ายนอก
ด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร 8 กิจกรรม  


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
1. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผลงานผ่าน NGT 


 
449,000 บาท 


  เลขท่ีสญัญา 91/2563 ลว. 1 มิ.ย. 63 วงเงินในสัญญา 449,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 มิ.ย. 63 - พ.ย. 63 (150 วัน) : อยู่
ระหว่างดำเนินการตามสญัญา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้
ภายในเดือน พ.ย. 63 


 2. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิตรายงานประจำป ี 350,000 บาท   เลขท่ีสญัญา 90/2563 ลว. 21 พ.ค. 63 วงเงินในสัญญา 350,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ  22 พ.ค. - พ.ย. 63  (180 วัน) : บริษัท
อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจปรู๊ฟ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้
ภายใน พ.ย. 63 


 3. จัดทำข้อมูลบทบาทและภารกิจเพือ่สร้างความเชื่อมั่น
องค์กร 


347,750 บาท    เลขท่ีสัญญา 100/2563 ลว. 10 ก.ค. 63 วงเงินในสัญญา  
347,750 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันนับถัดจากตรวจปรู๊ฟ : 
อยู่ระหว่างให้บริษัทปรบัปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น คาดว่าจะแล้ว
เสร็จและเบิกจ่ายไดภ้ายใน ม.ค. 64 


 4. ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการ rebrand 265,500 บาท   เลขท่ีสญัญา 29/2563 ลว.9 ก.ย. 63 วงเงินในสัญญา 295,000 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 10 ก.ย. - ธ.ค. 63  : อยู่ระหว่างการส่ง
มอบงานงวดที่ 2 และ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน 
ธ.ค. 63   


 5. ค่าจ้างเหมาดำเนินการผลิต content และเผยแพร่องค์
ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กร 


44,940 บาท   เลขท่ีสญัญา 15/2563 ลว. 25 ต.ค. 62 วงเงินในสัญญา 269,640 
บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย. 62 - 30 ก.ย. 63 : อยู่ระหว่าง
การส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดทา้ย) และจะเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือน 
ต.ค. 63   
 







 


57 
 


รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


63049 
 


แผนงานพ้ืนฐานบริหารจัดการอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (วรรณวรี์ / สอร.) 
งบท่ีได้รับ 45,961,506.37 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 28,530,000.00 บาท,  
เงินรายได้ 12,623,400.00 บาท,  
เงินบริหารความเสี่ยง 2,258,250.37 บาท, 
เงินทุน 932,000.00 บาท, และ เงินรายได้
ตามอำนาจ ผสทอภ. 1,617,856.00 บาท) 


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง  43,955,814.16 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


749,000.00 บาท 
คงเหลือ  1,256,692.21 บาท 


95.64  99.80 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 
   1.  สนับสนุนสร้างความต่อเนื่องการปฏิบัติงานภารกิจหลักให้
สำเรจ็ลลุ่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการให้บริการ
ตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด (ผล
การดำเนินการเป็นไปตามแผน) 
    2.  สนับสนุนสร้างความต่อเนือ่งความพร้อมใช้งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  (ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผน)  


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี (ซ่อมแซมพื้นคอนกรีต


ดาดฟ้าและผนังอาคาร SI) 


749,000 บาท   เลขท่ีสญัญา สอร.17/2563 ลว.20 ส.ค. 63 วงเงินในสัญญา 
749,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ  21 ส.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 : 
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ซึ่งจะแลว้เสร็จและเบิกจ่ายใน ต.ค. 63 


63052 
 


แผนงานบริหารและสารบรรณ   
(สุรศักดิ์ / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 1,155,995.00 บาท 
(เงิน พ.ร.บ. 1,017,995.00 บาท และ  
เงินรายได้ 138,000.00 บาท) 


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง  1,032,424.50 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ  123,570.50 บาท 


89.31  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


1. รับ-ส่งเอกสารภายใน-ภายนอก 
2. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
3. จัดเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานรฐัพิธีและพิธีการ 
4. จ้างเหมาบริษัทส่งเอกสารภายนอก 
5. ประสานการส่งจดหมายทางไปรษณีย์  
6. มีกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมายให้หน่วยงานตา่งๆ  


63068 
 


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ (ปฐมพงศ์ / สบห.) 
งบท่ีได้รับ 11,378,124.00 บาท 
(เงินทุน 11,378,124.00 บาท) 


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง  11,378,124.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ      -     บาท 


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ  ความต่อเนื่องของการใช้งานระบบ ICT และการ
ให้บริการของระบบ Service  ไดแ้ก่  


1. จ้างเหมาบริการจดัการระบบบญัชีรายชื่อ (AD) 
2. จัดซื้อระบบ Access Control 
3. จ้างปรับปรุงระบบงานบริหารทรพัยากรบุคคล 


63075 
 


โครงการเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด  
(แพรวพร / สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 4,626,545.29 บาท 


ผสทอภ. จ่ายจริง   59,974.50 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


738,570.82 บาท 


1.30 100.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


มีการจัดสรรงบประมาณในการบรหิารจัดการแผนงาน/
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


(เงิน พ.ร.บ. 4,626,545.29 บาท) คงเหลือ  3,827,999.97 บาท โครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
แผนปฏิบัตริายการรายปี จำนวน 63 รายการ  


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
ค่าซ่อมแซมอุปกรณภ์ายในโซนนทิรรศการ Space Inspirium 


และวัสดุภายใน SI เพื่อใช้ในภารกิจเตรยีมต้อนรับคณะ รมว.อว. 


738,570.82 บาท 
 


  ดำเนินการแล้วเสร็จอยูร่ะหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
 


63126 
 


แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศ  
(จุฑามาศ / CEO) 
งบท่ีได้รับ 84,000.00 บาท 
(เงินรายได้  84,000.00 บาท) 


ผสทอภ. จ่ายจริง   14,125.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


4,218.25 บาท 
คงเหลือ  65,656.75 บาท 


16.82  75.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563 
ผลผลิตท่ีได้รับ 


รายงาน/สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่เกี่ยวข้องกับภมูิ
สารสนเทศ ได้แก่  สรุปการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัด
แบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) และศูนย์
ประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS ของกรมแผนที่ทหาร โดยมี รศ.
พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ์ ท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อว. 
เป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธท่ี 2 กันยายน 
พ.ศ. 2563 ณ กองภูมิศาสตร์ กรมแผนท่ีทหาร โดยมผีู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ 11 หน่วยงาน จำนวน 29 คน ซึ่งการศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบความ
คืบหน้าการจดัตั้งศูนย์ข้อมลูค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ 
(National CORS Data Center) เยี่ยมชมการสาธติการทดสอบ
เชื่อมโยงข้อมูล CORS กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้
ประโยชน์ตามภารกิจตา่งๆ 


 กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน  
ค่ารับรองและพิธีการ ภายใต้กิจกรรมการจัดประชุม


คณะทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับด้านภูมสิารสนเทศ 


   อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. 63 
 


63127 
 


โครงการจดัทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และความรบัผิดชอบต่อ
สังคม (สรทัศน ์/ สยศ.) 
งบท่ีได้รับ 81,800.00 บาท 
(เงินรายได้  81,800.00 บาท) 


รอง ผสทอภ. 
(พีร์) 


จ่ายจริง   35,750.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ  46,050.00 บาท 


43.70  100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิตท่ีได้รับ  สทอภ. มีมาตรฐานเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ สทอภ. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สทอภ. แล้ว 
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563 (ครั้งท่ี 11/2563) ซึ่งมาตรฐาน
ดังกล่าว จะใช้เป็นกรอบในการจัดทำเป็นแผนปฏิบตัิการด้านการ
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 
โครงการเพ่ือการหารายได้ (8 โครงการ) 


 
    


63072 
 


โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ
ของกลุ่มภารกิจพิเศษด้านพัฒนาการตลาด
และลูกค้าสมัพันธ์ (กพล.) 
งบท่ีได้รับ 16,909,401.38 บาท 
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน  8,073,740.89 บาท,  
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 545,313.75  
บาท และ เงินสำรองรายได้ 8,290,346.74 
บาท) 


ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 


จ่ายจริง  8,390,962.25 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


1,416,869.80 บาท 
กันเงิน กรณีไม่มีหนีผู้กพัน 


2,225,550.82 บาท 
คงเหลือ  4,876,018.51 บาท 


49.62 86.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 1/2564 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 


1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล TCS (สำหรับมือถือ) และ 
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล TCS (505,575 บาท) 


2. ค่าจ้างเหมาพัฒนาและเพิม่ประสทิธิภาพระบบบริหาร
จัดการผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ (Web Application) และ แอปพลเิคชัน
ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว (Mobile Application) (241,500 บาท) 


3. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์  เพื่อดำเนินโครงการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ของ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (399,794.80 บาท) 


4. จ้างปรับปรุงระบบปฏิบตัิการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (270,000 บาท) 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 


5. เพื่อสนับสนุน สพอ. ในการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่
ได้รับสิทธ์ิสมนาคณุ (204,793.88 บาท) 


6. โครงการจดัทำแผนที่มาตรฐานประกอบการเตรียมประกาศ
พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณกลุ่มเกาะ
ประจวบตอนบน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล (115,178.17 บาท) 


7. โครงการจดัทำแผนที่อ่อนไหวของทรัพยากรต่อมลพิษจาก
น้ำมัน บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง ของ บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) (85,877 บาท) 


8. โครงการพัฒนาแอปพลเิคชันชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว 
เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 ของ 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ 
BEDO (288,663.72 บาท) 


9. โครงการตรวจสอบและจัดทำแผนที่ข้อมูลสำรวจการใช้
ที่ดินรายแปลงเพื่ออนุรักษาและฟื้นฟูทรัพยากร จ. น่าน ปี 2563  
(193,791.29 บาท) 


10. โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมลูทรัพยากรปา่ชายเลน
โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอียดสูง (เบิกจ่ายแทนกัน ทช.) (1,322,200.96บาท)  


11. งานสำรวจรังวัดข้อมูลเหมืองหินอุตสาหกรรม ของ บริษัท 
สหวิศวก่อสรา้ง จำกัด บริเวณพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
(15,045.80 บาท)  


63073 
 


โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ
ภายใต้สถาบันนิเวศอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ (สอร.) 
งบท่ีได้รับ 10,354,618.04 บาท 
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน  6,955,830.00 บาท,  
และ เงินสำรองรายได้ 3,398,788.04 บาท)  


ป.รอง ผสทอภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  3,247,035.26 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


5,247,125.00 บาท 
กันเงิน กรณีไม่มีหนีผู้กพัน 


1,000,000.00 บาท 
คงเหลือ  860,457.78 บาท 


31.36 86.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 3/2564 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 


1. สำรองเงินรายได้ เพื่อดำเนินโครงการจานรับส่งสญัญาณ 
7.3 เมตร กับบริษัท SSC สวีเดน ในปีงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 3 - 
ค่าใช้สอยสำหรับติดตั้ง บำรุงรักษาระบบและสาธารณูปโภค 
(361,125.00 บาท) 


2. ค่าเช่าสถานท่ี ภายใต้สำรองเงินรายได้ เพื่อดำเนินการ
โครงการ S3EE (10,000.00 บาท)  


3. ภายใต้โครงการส่งเสริมเทคโนโลยเีชิงตำแหน่งความ
ละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้แก ่


1) จ้างเหมาพัฒนาชุดขับเคลื่อนขับพวงมาลัยอัตโนมัติ 
(Steering gear) พร้อมระบบรายงานผล (820,000 บาท) 


2) จ้างเหมาพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานการบริการข้อมูลเชิง
ตำแหน่งรายละเอยีดสูง (5G) ที่เอือ้ต่อระบบเกษตรอัจฉรยิะ 
(3,000,000 บาท)  


3) จ้างบริการทางวิชาการโครงสร้างพื้นฐานการบริการ
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


ข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง (5G) ที่เอื้อต่อระบบเกษตร
อัจฉริยะ (1,000,000 บาท) 


4) ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (56,000 บาท) 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไมมีหนี้ผูกพัน 


5) จ้างบริการทางวิชาการพื้นท่ีต้นแบบการทดสอบ
นวัตกรรม 5G (Sandbox) เพื่อการพัฒนาพาหนะไร้คนขับ 
(1,000,000 บาท)  


63074 
 


โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ
ของ สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (สวภ.) 
งบท่ีได้รับ 1,590,000.00 บาท 
(เงินสำรองรายได้ 1,590,000.00 บาท)  


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  1,202,567.83 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


69,100.00 บาท 
คงเหลือ  318,332.17 บาท 


75.63 99.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 1/2564 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 


จ้างเหมาจดัพิมพ์แผนที่ Gridmap และอำนวยความสะดวกการ
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล Gridmap (1 งวด ภายใน ต.ค. 63)  
(69,100.00 บาท) 


63076 
 


โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ
ของสถาบันนิเวศองค์ความรู้ (สพอ.) 
งบท่ีได้รับ 1,356,430.00 บาท 
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน  490,500.00 บาท,  
เงินรายได้ตามอำนาจ ผสทอภ. 46,880 บาท 
และ เงินสำรองรายได้ 819,050 บาท) 


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  1,280,002.11 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ  76,427.89 บาท 


94.37 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  


63130 
 


โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ 
ของสำนักผลติภณัฑ์ภมูิสารสนเทศ (สผภ.) 
งบท่ีได้รับ 242,500.00 บาท 
(เงินสำรองรายได้ 242,500.00 บาท)  


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  242,500.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ      -     บาท 


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  


63134 
 


โครงการจ้างงานให้กับประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(สพอ.) 
งบท่ีได้รับ 46,080,000.00 บาท 
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน  45,351,000.00 บาท,  


ป.อสวภ.  
(ดำรงค์ฤทธิ์) 


จ่ายจริง  33,538,043.37 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


11,763,449.40 บาท 
กันเงิน กรณีไม่มีหนีผู้กพัน 


   520,000.00 บาท 
คงเหลือ  258,507.23 บาท 


72.78 96.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 3/2564 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 


1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแนวเขตพื้นท่ีป่าไม้และพื้นท่ีแหล่งน้ำ
ในรูปแบบดิจิทัล (11,016,000.00 บาท) 


2. จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตหลักสตูรออนไลน์ และอุปกรณ์จดัเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ (359,969.40 บาท) 
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รหัส
โครงการ 


โครงการ/แผนงาน 
(ผู้รับผิดชอบ) 


(งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด) 


ผู้บังคับบัญชา 
ตามภารกิจ 


 ผลการใช้จ่าย 
ร้อยละ 


ผลการใช้จ่าย 
(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ 


ดำเนินงาน 


ผลผลิตท่ีได้รับ /  
กิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 


และ เงินสำรองรายได้ 729,000.00 บาท)  3. จัดจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯและผลติ
หลักสตูรออนไลน์ (179,900.00 บาท) 


4. ค่าจ้างเหมาติดตามความคืบหน้าของโครงการร่วมคืนป่าให้
ประชาชน (207,580.00 บาท) 


กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีไมมีหนี้ผูกพัน 
5. จ้างเหมาตรวจสอบฐานข้อมูลรายจังหวัดจากโครงการร่วม


คืนป่าให้ประชาชน  (300,000.00 บาท) 
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืน


ป่าให้ประชาชน” ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ถอดบทเรียน สรุป ตดิตาม และ ประเมินผล
โครงการ (120,000.00 บาท) 
จัดจ้างทำระบบ GISTDA FAMILY เพื่อพิจารณาทักษะและสร้าง
อาชีพ (100,000.00 บาท) 


63135 
 


โครงการการบูรณาการข้อมูลดาวเทียมและ
ข้อมูลจากสถานตีรวจวดัอากาศเพือ่ประมาณ
การใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจ (สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 200,000.00 บาท 
(เงินเบิกจ่ายแทนกัน  200,000.00 บาท)  


ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 


จ่ายจริง -  บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


189,999.90 บาท 
คงเหลือ  10,000.10 บาท 


0.00 80.00 คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรมในไตรมาสที่ 2/2564 
กิจกรรมผูกพันงบประมาณข้ามปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 


จ้างเหมาดำเนินงานโครงการการบูรณาการข้อมูลดาวเทียมและ
ข้อมูลดาวเทียมจากสถานตรวจวัดอากาศประมาณการใช้น้ำของพืช
เศรษฐกิจ (189,999.90 บาท) อยู่ระหว่างการดำเนินงานบูรณาการ
ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศเพื่อประมาณ
การใช้น้ำของพืชเศรษฐกิจ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 
64 และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสรจ็เดือน ก.พ. 64  


63136 
 


โครงการเพื่อหารายไดต้ามระเบียบบริการ 
ของสำนักประยุกต์และบริการภูมสิารสนเทศ 
(สปภ.) 
งบท่ีได้รับ 21,000.00 บาท 
(เงินสำรองรายได้ 21,000.00 บาท)  


ป.รอง ผสทอภ.  
(ตติยะ) 


จ่ายจริง   12,745.00 บาท 
กันเงิน กรณีมีหนีผู้กพัน 


- บาท 
คงเหลือ  8,255.00 บาท 


60.69 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
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ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 


โครงการ/แผนงานที่มีการผูกพันงบประมาณข้ามปี ทั้งหมด 56 โครงการ/แผนงาน ประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ/แผนงาน และดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ต้องผูกพันงบประมาณข้ามปีไปเบิกจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 โครงการ/แผนงาน  ดังนี้ 


สัญลักษณ์   ดำเนินการแล้วเสร็จ  (48  โครงการ/แผนงาน)            ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  (8 โครงการ/แผนงาน) 
 


ลำ 
ดับ 


รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 


วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  


ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 


ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 


(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ


ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 


1. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องผูกพันงบประมาณข้ามปีไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 (8 โครงการ/แผนงาน) 
1 59019 กิจกรรมงานบริหารทั่วไปด้าน


งานพัสดุ อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ   


สบห. / 
มาลิน 


280,489.80 จ่ายจริง 197,992.80  บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
   82,497.00  บาท 


คงเหลือ - บาท 


70.59 98.00 เป็นรายการจ้างเหมารถโฟร์วิล สญัญา 5 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559-2564 ทยอยเบิกจ่ายตามงวดงาน 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563 


    (เงินทุน)     


2 60015 โครงการจดัทำยุทธศาสตร์
อวกาศแห่งชาติและ
โครงสร้างองค์การอวกาศ  
  


สยศ. /  
ระวีวรรณ 


426,930.00 จ่ายจริง          -       บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
  426,930.00  บาท 
คงเหลือ -     บาท 


0.00 90.00 กิจกรรมที่ล่าช้า : การจัดทำเล่มยทุธศาสตร์อวกาศ
แห่งชาติปี 2560 - 2579 (0.4269 ลบ.) ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงแผนแม่บทอวกาศฯ ในยทุธศาสตร์ ท่ี 1-4 ให้
สอดคล้องกับความคิดเห็นจาก สศช. แล้ว ยังเหลือการ
ปรับแก้ไขในยุทธศาสตร์ที่ 5-8 และต้องปรับให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และหลังจาก ครม. เห็นชอบแล้ว 
จะดำเนินการจัดพมิพ์แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563 


    (เงิน พ.ร.บ.)      


3 60044 โครงการจดัทำยุทธศาสตร์ 
สทอภ. ประจำปี 2561-
2564   


สยศ. / 
ชาคริต 


348,606.00 จ่ายจริง          -      บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
            348,606.00  บาท 


คงเหลือ     - บาท 


0.00 97.00 กิจกรรมที่ล่าช้า :  
บริษัทฯ ส่งมอบงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ  
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563 
 


    (เงินรายได้)      


4 61110
 


โครงการงานรื้อถอน ขนย้าย
พร้อมติดตั้งระบบสายอากาศ 
(WATER) ขนาด 6.1 เมตรฯ 
 


กภด. / 
นวัตกรณ ์


2,550,000.00 
(เงนิทุน)  


จ่ายจริง 1,020,000.00 บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
         1,530,000.00   บาท 


คงเหลือ       -    บาท 


40.00 60.00 ล่าช้าเนื่องจาก :  
1. บริษัท มีหนังสือขอขยายระยะเวลาสญัญาจ้างและ


เลื่อนการเข้าพื้นทีป่ฏิบัติงาน ออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย 


เอกสารแนบ 5 







 


75 


ลำ 
ดับ 


รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 


วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  


ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 


ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 


(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ


ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 


2. ป. รอง ผสทอภ. (ตติยะ)  เห็นชอบ การขยายเวลา
เริ่มดำเนินงาน  โดยให้ บริษัท เข้าดำเนินการต่อตั้งแต่ 1 
พฤษภาคม 2563 เปน็ต้นไป 
3. บริษัทส่งมอบและคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ


งานและเบิกจ่าย งวดที่ 1 วงเงิน 1.02 ลบ. เรียบร้อยแล้ว 
4. บริษัทดำเนินการงวด 2 แล้วเสร็จ อยู่ระหวา่งการส่ง


มอบงาน และ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563 


5 61087 โครงการระบบดาวเทียม
สำรวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2) 


ธอ.2 / 
บุญชุบ 


47,319,613.08  จ่ายจริง 30,786,615.46 บาท 
ผกูพันงบประมาณข้ามป ี
         16,532,997.62  บาท 


คงเหลือ       -    บาท 


65.06 90.16 กิจกรรมที่ล่าช้า :  
1. การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทยีม : 


บริษัทส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 11 (สุดท้าย)  อยู่
ระหว่างการเบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. 63 
ล่าช้าเนื่องจาก 1) ขาดแรงงานในการดำเนินงาน 2) ขาด
วัสดุเข้าโครงการ ได้แก่  Scupper Drain จำนวน 3 จุด
สำหรับใช้ตดิตั้งระบบระบายน้ำช้ัน 4 ฐานจานดาวเทียม /  
เหล็กกำแพงกันดินและถนน, หินคลุก, ทรายหยาบ, เหล็ก
ตะแกรง WIRE MESH, รถบดอัดชัน้ดินและช้ันหินคลุก 
และ วัสดุทรายหยาบและปูนปรับระดับ 


2. กิจกรรมดำเนินโครงการ วงเงิน 1.44 ลบ. ซึ่งเปน็
เงินยืม ของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ (สำหรับคา่เช่า
และค่าที่พักเมืองกลิฟอด์ด สหราชอาณาจักร) ซึ่งคาดว่า
จะเคลียรเ์งินยืม ในเดือนมีนาคม 2564 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2564 


    (เงิน พ.ร.บ. 
46,582,205 / 
และ เงินทุน 
737,408.08) 


    


6 62061 โครงการระบบดาวเทียม
สำรวจเพื่อการพัฒนา  


ธอ.2 / 
บุญชุบ 


2,890,000.00  จ่ายจริง     -              บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
         2,890,000.00   บาท 


คงเหลือ       -    บาท 


0.00 5.00 กิจกรรมที่ล่าช้า :  
การก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (2.89 
ลบ.) : ใช้สำหรับเบิกจ่ายงานงวดที่ 11 (งวดสุดท้าย)  ทั้งนี้ 
สืบเนื่องจากโครงการ 61087 จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายได ้
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563 
 


    (เงิน พ.ร.บ.)       
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ลำ 
ดับ 


รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 


วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  


ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 


ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 


(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ


ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 


7 62067 โครงการบริหารโครงการ
ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อ
การพัฒนา (THEOS-2)  


ธอ.2 / 
บุญชุบ 


4,602,994.50 จ่ายจริง  4,331,401.00  บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
             120,000.00   บาท 


คงเหลือ 151,593.50  บาท 


94.10 95.00 กิจกรรมที่ล่าช้า :  
กิจกรรมดำเนินโครงการ ซึ่งเปน็เงินยืม ของ น.ส.ปริพรรษ 
ไพรรตัน์ ผู้ปฏบิัติภารกิจพิเศษ (สำหรับค่าเช่าและค่าที่พัก
เมืองกิลฟอด์ด สหราชอาณาจักร) ซึ่งคาดว่าจะเคลียร์เงิน
ยืม ภายในเดือนมีนาคม 2564 
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2564 


    ( เงิน พ.ร.บ. 
3,845,469.50 / 


และ เงินทุน 
757,525.00 ) 


    


8 62050 โครงการ พัฒนาระบบภมูิ
สารสนเทศกลางเพื่อการ
บริการแผนท่ีออนไลน์บน
คลาวด์ (GISTDA Portal On 
Cloud  


สผภ. / 
ยรรยง 


9,606,585.43 จ่ายจริง  9,589,925.53  บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
              16,659.90   บาท 


คงเหลือ       -    บาท 


99.83 99.00 การจ้างเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง ความเร็ว 200 
Mbps. ระหว่าง สทอภ. กับ Colocation Data Center : 
อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 11/12  
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2563  


    (เงินทุน)      


2. โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการแล้วเสรจ็ (48 โครงการ/แผนงาน) 
9 62062 


 
โครงการ EPS Frontier 
Research   


สอร. /  
ดำรงค์ฤทธิ์ 


17,453,000.00  จ่ายจริง 17,453,000.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 


         
10 62032 


 
โครงการ พัฒนาระบบและ
บริการภมูิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ ระยะที ่3 


สผภ. / 
ตตยิะ 


6,705,404.00  จ่ายจริง  6,568,404.00 บาท 
คงเหลือ 137,000 บาท  


85.61 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 


     
11 62058 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ
ระดับนานาชาต ิ 


สพอ. /  
ฐนิตา 


888,889.00  จ่ายจริง 888,889.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ 


         


12 62015 
 


แผนงานส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความตระหนักและแรง
บันดาลใจจาก Space 
Inspirium 


สอร. /  
ศิริพักตร ์


 


419,350.00  จ่ายจริง 419,350.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 


         


13 61012 
 


โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบเกษตรเชิงพืน้ท่ี  


สปภ. /
ปกรณ ์


1,235,850.00  จ่ายจริง 1,235,850.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ลำ 
ดับ 


รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 


วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  


ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 


ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 


(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ


ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 


14 61032 แผนงานปฏิบัติการดาวเทียม
ภาคพื้นดิน 


กภด. / 
ฐปนรรฆ ์


575,250.00  จ่ายจริง      -      บาท 
คงเหลือ 575,250.00 บาท   


0.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
       


 


15 62007 โครงการสุวรรณภูมิ: การ
สร้างคณุค่าจากการเช่ือมโยง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สังคม ของเอเชียจากอดีตสู่
ปัจจุบัน 


สปภ. /  
ปิยะวรรณ 


9,601,910.00 จ่ายจริง  9,601,460.00 บาท 
คงเหลือ 450.00 บาท 


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
     


16 62011 โครงการบรูณาการเครื่องมือ
เชิงพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพดา้นการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงพื้นที ่
และภยัพิบัต ิ


สปภ. /  
ศิริลักษณ ์


4,812,321.35 จ่ายจริง 4,812,321.35 บาท 100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
     


17 62063 แผนงานเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร  


สยศ. /  
สรทัศน ์


2,619,200.00  จ่ายจริง  2,597,533.33 บาท 
คงเหลือ  21,666.67 บาท 


99.17 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
         


18 60017 โครงการระบบและบริการ
ภูมิสารสนเทศกลางของ
ประเทศ  


สผภ. / 
ยรรยง 


7,803,000.00  จ่ายจริง 7,803,000.00 บาท 100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
    


 
    


19 60058 กิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง สทอภ.   


สบห. / 
สุรศักดิ ์


63,493.80  จ่ายจริง 63,493.80  บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          


20 61111 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานภายในอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 


สอร. / 
จตุรงค ์


7,836,550.00  จ่ายจริง 7,836,550.00  บาท 100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
        


21 62010 แผนงานจัดหาข้อมลูสำรวจ
โลก  


สปภ. /  
ชินตา 


5,509,472.00  จ่ายจริง  5,169,535.66 บาท 
คงเหลอื  339,936.34 บาท  


93.83 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          


22 62022 แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย  สวภ. / 
ดำรงค์ฤทธิ์ 


1,669,000.00  จ่ายจริง  1,617,600.00 บาท 
คงเหลือ  51,400.00 บาท  


96.92 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
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ลำ 
ดับ 


รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 


วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  


ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 


ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 


(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ


ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 


23 62025 โครงการศึกษาอุตสาหกรรม
อวกาศในประเทศไทย  


สอร. / 
จตุรงค ์


1,862,230.00  จ่ายจริง 1,862,230.00 บาท  
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          


24 62027 โครงการพัฒนาเครื่องมือ
วางแผนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถ่ายภาพ 
ระยะที่ 5   


สวภ. / 
วสันชัย 


686,000.00  จ่ายจริง 686,000.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 
 


          


25 62034 โครงการ พัฒนาต้นแบบ
เครื่องมือภูมสิารสนเทศเพื่อ
ความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ ระยะที ่2   


สวภ. /  
ศุภัชชา 


34,063,490.00  จ่ายจริง 34,063,490 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          


26 62037 แผนงานระบบปฏิบัติการ
ดาวเทียมภาคพื้นดิน 


กภด. / 
ฐปนรรฆ ์


6,694,911.02  จ่ายจริง  6,186,671.18 บาท 
คงเหลือ  508,239.84 บาท  


92.41 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          


27 62041 แผนงานบริหารและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์


สยศ. /  
ระวีวรรณ 


1,077,273.27  จ่ายจริง 1,077,273.27 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          


28 62044 แผนงานการบรหิารกฎหมาย
และสญัญา 


ฝกส. /  
เชรษฐา 


40,660.00  จ่ายจริง 40,660.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          


29 62066 โครงการจดัซื้ออปุกรณ์
สำหรับอาคารควบคมุ
ดาวเทียม 


สอร. / 
จตุรงค ์


52,201,304.00  จ่ายจริง 52,201,304.00 บาท  
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
          


30 62069 แผนงานสนับสนุนและ
ตดิตามการดำเนินงานกลุม่
งานกำกับ ติดตาม และ
ประสานภารกจิที่เกี่ยวข้อง
กับ THEOS-2 


CEO 
Team / 
เวียรเธียร 


400,000.00  จ่ายจริง 400,000.00 บาท 100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
            


31 59007 แผนงานบริหารจัดการ
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ  


สอร.  1,980,000.00  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ  1,980,000.00  บาท  


  


0.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
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ลำ 
ดับ 


รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 


วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  


ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 


ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 


(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ


ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 


32 60034 แผนงานการพัฒนาบคุลากร
และองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  


สพอ. / 
ฐนิตา 


150,230.05  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ   150,230.05  บาท 


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


33 60042 แผนงานพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล  


สบห. / 
สุกันยา 


125,190.00  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ  125,190.00  บาท  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


34 60059 กิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศอุทยานรังสรรค์
นวัตกรรมอวกาศ  


สอร. 3,950.00  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ  3,950.00  บาท 


  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


35 61026 โครงการการจัดทำภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐานเพื่อการ
บริการ 


สผภ./ 
ธัญวรัตน ์


2,262,500.00  จ่ายจริง 2,262,500.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


36 61035 แผนงานการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 


สบห. / 
สกัุนยา 


15,000.00  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ  15,000.00 บาท  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


37 61051 โครงการพัฒนาระบบและ
บริการภมูิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ ระยะที่ 2 


ฝพภ. / 
เวียรเธียร 


316,000.00  จ่ายจริง 316,000.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


38 61070 แผนงานบริหารทั่วไป สำนัก
ยุทธศาสตร์  


สยศ. / 
อุปนันทร์ 


4,000.00  จ่ายจริง   -   บาท 
คงเหลือ  4,000.00 บาท 


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


39 61080 แผนงานการบรหิารและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
สทอภ. 


สยศ. / 
ระวีวรรณ 


1,900,000.00  จ่ายจริง 1,899,000.00 บาท 
คงเหลือ  1,000.00 บาท 


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   


             
40 62002 แผนงานการปฏิบตัิงาน


เลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร  


ฝลค. / 
ณัฐนันท์ 


16,050.00  จ่ายจริง 16,050.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


41 62013 โครงการ การบริหารงานพัสดุ  
อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ สอร.  


สอร. / 
ณชิพร 


350,487.06  จ่ายจริง 347,563.06 บาท 
คงเหลือ  2,924.00 บาท  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
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ลำ 
ดับ 


รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 


วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  


ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 


ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 


(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ


ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 


42 62017 โครงการศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานและผลติภณัฑ์ 
Aerospace แห่งชาติ 
ระยะที ่2  


สอร. / 
ณฐัวัฒน์ 


515,200.00  จ่ายจริง  515,039.18 บาท 
คงเหลือ   160.82 บาท  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


43 62018 โครงการ ส่งเสรมิการใช้งาน
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(ส่วนส่งเสริม GNSS Service)  


สอร. / 
ศิริพักตร ์


63,700.00  จ่ายจริง 63,700.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


44 62019 โครงการพัฒนากลุ่ม
เครือข่ายอุตสาหกรรมด้าน 
Aerospace เพื่อสร้าง
ศักยภาพใน Global Value 
Chain  


สอร. / 
พรเทพ 


1,319,550.00  จ่ายจริง 1,319,550.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


45 62038 แผนงานการบรหิารงานพัสดุ 
อาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ   


สบห. / 
มาลิน 


9,362.50  จ่ายจริง 9,362.50 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


46 62042 แผนงานตรวจสอบภายใน สตส. / 
ดวงรัตน ์


6,955.00  จ่ายจริง 6,955.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


47 62043 กิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง   


สบห. / 
สุรศักดิ ์


745,050.00  จ่ายจริง 745,050.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


48 62048 แผนงานสนับสนุนติดตามผล
การดำเนินงานและ
บริหารงานท่ัวไปหน่วยงานฯ  


สผภ. / 
กัลยาณ ี


14,766.00  จ่ายจริง 14,766.00 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ   
            


49 62053 โครงการการส่งเสรมิธุรกิจ
เพื่อสร้างคณุค่าและ
มูลค่าเพิม่ 


สพธ. / 
กมลมาศ 


716,070.00  จ่ายจริง 716,070.00 บาท  
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


50 62059 แผนงานส่งเสริม ประสาน 
ผลักดัน ขับเคลื่อนการ


สพอ. / 
ฐนิตา 


49,768.91  จ่ายจริง 49,768.91 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
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ลำ 
ดับ 


รหสั ชื่อโครงการ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 


วงเงิน 
กันเหลื่อมปี  


ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2563) 


ร้อยละ 
 ผลการใช้จ่าย 


(จ่ายจริง) 


ร้อยละ 
ผลการ


ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 


พัฒนาขดีความสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายทาง
วิชาการและต่อยอด
นวัตกรรม 


51 62064 โครงการสร้างคุณค่าการทำงาน
ให้กับองค์กรด้วยกลยุทธ์การ
สื่อสาร 


สยศ. / 
สรทัศน ์


455,000.00  จ่ายจริง 455,000.00 บาท  
  


100.00 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ   
            


52 62065 โครงการขับเคลื่อนแผน
แม่บทอวกาศแห่งชาติ 


สยศ. / 
ระวีวรรณ 


- - 
  


- 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


53 62071 โครงการ Thailand Space 
Week 2019  


สพอ. / 
ปราณปรียา 


2,625,416.20  จ่ายจริง 2,625,416.20 บาท 
  


100.00 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ   
            


54 62073 โครงการการปรับปรุงสถานท่ี
ติดตั้ง AIP Center (AIP 
Data Center) และ ISP 
(Integrated Singularity 
Platform) 


สผภ. / 
ตติยะ 


5,240,100.00  จ่ายจริง 5,240,100.00 บาท 100.00 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ   
            


55  เงินเบิกจ่ายแทนกัน 
 


496,142.96  
 


จ่ายจริง   314,544.20 บาท 
คงเหลือ    181,598.76 บาท  


63.40 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ   


56  เงินสำรองรายได ้
 


2,975,668.40 จ่ายจริง   2,726,789.15 บาท 
คงเหลือ    248,879.25 บาท  


91.64 100.00 ดำเนนิการแล้วเสร็จ   


  รวมท้ังหมด 254,599,934.33 จ่ายจริง 228,646,224.58 บาท 
ผูกพันงบประมาณข้ามป ี
         21,947,690.52   บาท 
คงเหลือ  4,006,019.23  บาท 


89.81 97.04  
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 


แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  


 


 


 


 


สรุปผลการประเมินระดับองค์การ 
 


ระดับดีมาก หมายถึง   องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี  หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช้ หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง  องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน 


 
หมายเหตุ * ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. 


** ผ่านเกณฑที ่85 คะแนน ระดับ A 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  


องค์การมหาชน ประสิทธิผล 
การ


ผลักดัน
ยุทธศาสตร์ 


ประสิทธิภาพ 


การ
ตอบสนอง


ต่อ
ประชาชน 


การ
ควบคุมดูแล


กิจการฯ 


สรุปผล
ประเมิน
องค์การ 


คะแนน 
ITA* 


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศ 


(องค์การมหาชน) 


ดี ดีมาก  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
(92.17)  


77.68 
ระดับ B 


ระดับ คะแนน 
AA 95.00 - 100 
A 85.00 – 94.99 
B 75.00 – 84.99 
C 65.00 – 74.99 
D 55.00 – 54.99 
E 50.00 – 54.99 
F 0 – 49.99 


เอกสารแนบ 2 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 


เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 


เป้าหมายขั้น
ต่ำ 


(50) 


เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 


เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 


ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 


ค่าเป้าหมาย) 


คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 


องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล  


1.1 อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน 
Scientific Infrastructure  
ของประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD (WCY2020) 


5 37 35 33 39 0 0 


1.2 จำนวนหนว่ยงานที่นำภูมิ
สารสนเทศของ สทอภ. ไปใช้
ประโยชน์ เพือ่แกป้ัญหาหรือ
สร้างประโยชน์ระดับประเทศ 


15 3 
หน่วยงาน 


5 
หน่วยงาน 


7 
หน่วยงาน 


8  
หน่วยงาน 


100 15 


1.3 ความสำเร็จในการนำ
ข้อมูลไฟป่าและมลพิษทาง
อากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม
ไปใช้ประโยชน์ (MOU) 


5 1 MOU 2 MOU 3 MOU 4 MOU 100 5 


1.4 ความสำเร็จในการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทาง
ทะเลชายฝั่ง 


5 1 ระบบฐาน 
และมีการ
ติดตามเป็น


ระยะ 


ระบบสามารถส่ง
ข้อมูลให้หนว่ยงาน


ที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ขอ้มูล


สาธารณะที่เปิดเผย
ได้ 


มีระบบการแจ้ง
เตือนไปยัง


หน่วยงาน ที่
เกี่ยวขอ้งและ
รับผิดชอบ 


มีระบบการแจ้ง
เตือนไปยัง
หน่วยงานที่


เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบ 


100 5 


1.5 ความสำเร็จการ
เตรียมการรองรับการใช้
ประโยชน์จากโครงการพัฒนา
ระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การ
พัฒนา (THEOS-2) 
ประกอบดว้ย 


15       


1.5.1การสรรหาคน 
(THEOS Roadmap) 


5 - สรรหาบุคลากร
ครบ 7 คน ตาม
เวลาที่กำหนด 


สรรหาบุคลากร
ครบ 7 คน เร็ว


กว่าเวลาที่กำหนด 


สรรหาบุคลากร
ครบ 7 คน ตาม
เวลาที่กำหนด 


75 3.75 


1.5.2การพัฒนากำลังคน 4       


(1) การพัฒนากำลังคน
ด้านดาวเทียมและระบบ
ภาคพื้นดิน 


(1) - บุคลากรทุกคน 
ได้รับการฝึก
ปฏิบัติและฝกึ


ศึกษาครบ ตาม


บุคลากรได้
ปฏิบัติงานพัฒนา


เพิ่มเติม
นอกเหนือจาก
แผนงานปกติ 


บุคลากร ได้รบัการ
ฝึกปฏิบัตแิละฝึก
ศึกษาครบ ตาม


หลักสูตรที่กำหนด 
รวมทั้งได้ร่วม


100 1 


ประสิทธิผล 
การผลักดัน
ยุทธศาสตร์ 


ประสิทธิภาพ 
การตอบสนองต่อ


ประชาชน 


การ
ควบคุมดูแล


กิจการฯ 


สรุปผลประเมนิ 
(ภาพรวม) 


คะแนน 
 ITA 


ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก (92.17) 77.68 


ข้อมูลประกอบแบบประเมินองค์การมหาชน 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 


เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 


เป้าหมายขั้น
ต่ำ 


(50) 


เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 


เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 


ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 


ค่าเป้าหมาย) 


คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 


หลักสูตรที่กำหนด
ในปี 2563 


(ร่วมพัฒนาและ
จัดทำ 3rd 
Payload) 


พัฒนาและจัดทำ 
3rd Payload 


(2) การพัฒนาบุคลากร
เพื่อการใช้งานระบบ 
Application/Solution ที่
จัดหาภายใต้โครงการฯ  
(ปรับเป้าหมายตัวชีว้ัด) 


(1) เกณฑ์ขอ
ปรับใหม ่


- 
 


 
 
1 


 
 


1 หลักสูตร+การ
เตรียมความพร้อม
สำหรับจัดอบรม


โดยมีเน้ือหา
หลักสูตร จำนวน
คน สถานที่ ครบ
ทั้ง 5 หลักสูตร 


ปรับเกณฑ์/แผนส่ง
ให้สำนักงาน 


ก.พ.ร. เนื่องจาก
สถานการณ์ 


COVID-19 และได้
ดำเนินการปรบั


แผนการ
ดำเนินงาน สำหรับ
หลักสูตรที่เหลือไป
ดำเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ 


2564  


NA - 


เกณฑ์เดิม 
อบรม 4 
หลักสูตร 


 
อบรม 5 หลักสูตร 


 
อบรม 6 หลักสูตร 


(3) การเตรียมความ
พร้อมบุคลากร ด้าน 
Application/Solutions และ
ด้าน Actionable 
Intelligence Policy (AIP) 


(1) - อบรม 2 หลักสูตร 
+ มีผลสัมฤทธิ์
รายบุคคลผ่าน
เกณฑ์ประเมิน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 


อบรม 2 หลักสูตร 
+ มีผลสัมฤทธิ์
รายบุคคลผ่าน
เกณฑ์ประเมิน ไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 
100 


1.อบรม
ภาษาอังกฤษ มีผู้
ผ่านเกณฑ์ที่หนด
ร้อยละ 72 
2.อบรม policy 
lab โดยมีผู้ผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด
ร้อยละ 100 


75 0.75 


(4) การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งในภาครัฐ 
สถาบันการศึกษาภาคเอกชน 
(Module) 
(ปรับเป้าหมายตัวชีว้ัด) 


(1) เกณฑ์ขอ
ปรับใหม ่


2 


 
 
3 


 
 
4 


ปรับเกณฑ์/แผนส่ง
ให้ สำนักงาน 


ก.พ.ร. เนื่องจาก
สถานการณ์ 


COVID-19 ไม่
สามารถจดั


ฝึกอบรมได้ครบ 
ทั้ง 4 โมดูล 


และหลักสูตรที่เปดิ
ให้บริการเป็น
หลักสูตรที่เน้น


ปฏิบตัิการ 


NA - 


เกณฑ์เดิม 
2 Module 
และมีการ


อบรมภายใต้
หลักสูตรแต่


ละ 
 


 
3 Module 


และมีการอบรม
ภายใต้หลกัสูตร
แต่ละ Module 


อย่างน้อย 1  
หลักสูตร 


 
4 Module 


และมีการอบรม
ภายใต้หลกัสูตร
แต่ละ Module 


อย่างน้อย 1  
หลักสูตร 


5.3 การรักษาและธำรง
บุคลากรภารกจิโครงการ 
THEOS-2 และเทคโนโลยี
ระบบดาวเทียมของประเทศ 


3 - บุคลากรปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษ ไม่มี
การลาออกหรือให้
ออก ระหว่างการ
ทดลองงาน (อัตรา
การออกระหว่าง


ทดลองงานร้อยละ 
0) 


บุคลากรปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษ 


ปฏิบัติงานและฝกึ
ศึกษาต่อเนื่อง 


โดยไม่ถูกส่งกลับ
ระหว่างการฝึก


ปฏิบัติ
ปีงบประมาณ 


2563 


บุคลากรปฏิบตัิ
ภารกิจพิเศษ 


ปฏิบตัิงานและฝึก
ศึกษาต่อเนื่อง โดย


ไม่ถูกส่งกลับ
ระหว่างการฝึก


ปฏิบตัิ
ปีงบประมาณ 


2563 


100 3 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 


เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 


เป้าหมายขั้น
ต่ำ 


(50) 


เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 


เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 


ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 


ค่าเป้าหมาย) 


คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 


5.4 การเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพื้นฐาน 


3       


5.4.1 การบำรุงรักษา
ระบบจานสายอากาศย่าน
ความถี่ X-band ขนาด 13 
เมตร เพื่อรองรับการปรับปรุง 
(Upgrade) โดยบริษัท Airbus 


2 มีสัญญา
บำรุงรักษา
ระบบจานฯ 
จำนวน 2 
สัญญา 


เป้าหมายขั้นต่ำ + 
ผ่านการประเมิน


เพื่อปรับปรุง
ระบบจานฯ 


จำนวน 1 ระบบ 


เป้าหมายขั้นต่ำ + 
ผ่านการประเมิน


เพื่อปรับปรุงระบบ
จานฯ จำนวน 2 


ระบบ 


บำรุงรักษาระบบ
จานสายอากาศ
ย่านความถี่ X-
band 13 เมตร 
จำนวน 2 จาน
สายอากาศ (2 
สัญญา) เพื่อ


รองรับการปรบัปรุง 
ให้เป็นไปตาม


สัญญาโครงการ 
THEOS 2 โดย
ผ่านการประเมิน


จากบริษัท Airbus 
แล้ว 


100 2 


5.4.2 การพัฒนาพื้นที่ 
(Working Space) เพื่อเตรียม
รองรับการติดตั้ง Innovative 
Singularity Platform และ
การทำงานของบุคลากร 


1 ปรับปรุงพื้นที่
แล้วเสร็จ 


เป้าหมายขั้นต่ำ + 
บุคลากรจำนวน 
120 คน สามารถ


เข้าใช้พื้นที่ได้ 


เป้าหมาย
มาตรฐาน + 


ติดต้ัง ทดสอบ 
และตรวจรับ
ระบบ ISP 


ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 


-บุคลากร 120 คน
เข้าใช้พื้นที่ตั้งแต่ 


ธ.ค.2562 
-ติดตั้ง ทดสอบ 
ตรวจรับ ISP 


เรียบร้อย 


100 1 


องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 


2.1 ระดับความสำเร็จในการ
นำข้อมูลที่ได้รับภายใต้
โครงการ THEOS-2 ไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่ 


5 นำข้อมูลที่
ได้รับภายใต้
โครงการ 


THEOS-2 ไป
ใช้ประโยชน์
ในการบริหาร
จัดการเชิง
พื้นที่อย่าง


น้อย 1 ดา้น 
และมีชุมชน


ได้รับ
ประโยชน์
อย่างน้อย 
500 ชุมชน 


 


นำข้อมูลที่ได้รับ
ภายใต้โครงการ 
THEOS-2 ไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการเชิง
พื้นที่อย่างน้อย 2 
ด้าน และมีชุมชน
ได้รับประโยชน์
อย่างน้อย 600 


ชุมชน 


นำข้อมูลที่ได้รับ
ภายใต้โครงการ 
THEOS-2 ไปใช้
ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการเชิง
พื้นที่อย่างน้อย 2 
ด้าน และมีชุมชน
ได้รับประโยชน์
อย่างน้อย 700 


ชุมชน 


นำข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมที่ได้รับ
ภายใต้โครงการฯ 
สนับสนุน 2 ด้าน 


ได้แก่ 
ด้านการจัดสรร
ที่ดิน และด้าน
การเกษตร รวม 


768 ชุมชน 


100 5 


องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธภิาพ 


3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรขององค์การมหาชน 


5 - ร้อยละค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ 


ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 


• ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ


วงเงินรวมฯ ที ่
คณะรัฐมนตรีกำหนด 
และค่าใช้จ่ายด้าน


มีหนังสือแจ้งขอ
ยกเว้นกรอบวงเงิน


ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรของ 


สทอภ. ประจำปี 


NA - 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 


เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 


เป้าหมายขั้น
ต่ำ 


(50) 


เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 


เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 


ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 


ค่าเป้าหมาย) 


คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 


บุคลากรจริง ไม่สูง
กว่างบประมาณที่


ได้รับการจัดสรรจาก 
สงป. 


2563 อว
5308/1924 ลง


วันที่ 16 กันยายน 
2563 


   3.2 ประสิทธิภาพในการบรหิารงานหรือการให้บริการขององค์การมหาชน 


     3.2.1 ความสามารถใน
การหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ (ล้านบาท) 


5 98.18 100.44 110 114,871,430  100 5 


    3.2.2 ร้อยละความสำเร็จ
ของการบริหารโครงการบน
ฐานคุณค่า (Value Base 
PBM) 


5 มีโครงการที่
จัดทำ


แผนปฏิบัติ
งานฯ 2564 


อย่างน้อยร้อย
ละ 40 
นำไปใช้ 


- มีโครงการที่จัดทำ
แผนปฏิบัติงานฯ 2564 
อย่างน้อยร้อยละ 50 


นำไปใช้ 
- ทุกโครงการที่มีมูลค่า
โครงการสูง   (เกิน 10 
ล้านบาท ขึ้นไป) ต้อง


วิเคราะห ์


- มีการวัดความคุ้มค่า
ของโครงการ/กิจกรรม 


โดยใช้ SROI 
- มีการจัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการ 


สทอภ. 


โครงการ/กิจกรรม 
ใช้ SROI ในการ
ประเมินมูลค่าฯ 
และรายงาน
สรุปผลการ


ดำเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการ 


สทอภ. 


100 5 


    3.2.3 ความสำเร็จในการ
ให้บริการทดสอบมาตรฐาน
และผลิตภัณฑ์ Aerospace 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมอวกาศและการ
บิน 
 
(ปรับเป้าหมายตัวชีว้ัด) 


10 เกณฑ์ขอ
ปรับใหม ่


- 


 
 


1) ยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน และ 


2) มีจำนวนใหบ้ริการ
ทดสอบเพื่อการพัฒนา


นวัตกรรมหรือเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรม 
Aerospace 250 ชิ้น 


 
 


1) ยื่นขอรับรอง
มาตรฐาน/มี


กระบวนการตรวจสอบ
ภายใน/ส่งเอกสาร
ตรวจประเมิน และ 


2) มีจำนวนใหบ้ริการ
ทดสอบเพื่อการพัฒนา


นวัตกรรมหรือเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรม 
Aerospace มากกว่า 


250 ชิ้น 


ปรับเกณฑ์/แผนส่ง
ให้ สำนักงาน 


ก.พ.ร.  
เนื่องจากการแพร่
ระบาด COVID-19 
เกิดผลกระทบ 2 
ส่วน ได้แก่ การ


เดินทางมา audit 
ของคณะกรรมการ


ประเมินจาก
ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน
ของอุตสาหกรรม 
Aerospace ทัง้
ระบบ จงึทำให้ไม่


สามารถได้
มาตรฐานภายใน 


ก.ย. 63 
(จำนวนให้บริการ


268 ชิ้น) 


NA - 


เกณฑ์เดิม 
- 


 
1)ได้รับรองมาตรฐาน


เพิ่มขึ้น 1 ระบบ 
2)มีจำนวนให้บริการ


ทดสอบเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรม หรือเพื่อ


สนับสนุนอุตสาหกรรม 
Aerospace 1,000 


ชิ้น 


 
1)ได้รับรองมาตรฐาน


เพิ่มขึ้น 1 ระบบ 
2)มีจำนวนให้บริการ


ทดสอบเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมหรือเพื่อ


สนับสนุนอุตสาหกรรม 
Aerospace มากกว่า 


1,000 ชิ้น 


องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน 


4.1 การเผยแพร่สารสนเทศ
ผ่าน web portal 


5 องค์การมหาชนส่ง 
ข้อมูลสำคัญของ
องค์การมหาชน
มายังสำนักงาน 
ก.พ.ร. ครบถ้วน


องค์การมหาชนส่ง
ข้อมูลสำคัญของ


องค์การมหาชนมายัง
สำนักงาน ก.พ.ร. 


ครบถ้วนตามรายการ 


องค์การมหาชนส่ง
ข้อมูลสำคัญของ


องค์การมหาชนมายัง
สำนักงาน ก.พ.ร. 


ครบถ้วนตามรายการที่


สทอภ. ส่งข้อมูล
สำคัญให้สำนักงาน 


กพร. ครบถ้วน 
ตามรายการที่


100 5 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 


เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 


เป้าหมายขั้น
ต่ำ 


(50) 


เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 


เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 


ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 


ค่าเป้าหมาย) 


คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 


ตามรายการที่
กำหนด  


(ข้อมูลกลุ่มที่ 1) 


ที่กำหนด (ข้อมูลกลุ่มที่ 
1 และกลุ่มที่ 2) 


กำหนด  
ข้อมูลกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 


และกลุ่มที่ 3) 


กำหนด (ข้อมูล
กลุ่ม 1 2 และ 3) 


4.2 ร้อยละความพึงพอใจใน 
     การให้บริการขององค์การ
มหาชน 


5 ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน


คุณภาพ  
ร้อยละ 50 - 74.99 


ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 


การประเมินคุณภาพ  
ร้อยละ 75 - 89.99 


ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 


การประเมินคุณภาพ  
ตั้งแต่ร้อยละ 90  


ขึ้นไป 


ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ 88.72 และ 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน


คุณภาพตั้งแตร่้อยละ 
90 ขึ้นไป 


100 5 


องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 


5.1 ร้อยละความสำเร็จของ 
การพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 


15 ร้อยละ 100 ผ่าน (100) 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 


ประเด็น 


100 15 


คะแนนรวม 92.17 


 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ดีมาก 
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รายงานผลตามตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ตัวช้ีวัด สงป.) 
 


 
 


ผลการดำเนนิงาน
ตามตวัชี้วดั 


หน่วย
นับ 


ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 


ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 63) 


ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 63) 


ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 63) เป้าหมาย 


ท้ังปี 


ผลงาน 
4 


ไตรมาส 


ผู้จัด 
เก็บ 


ข้อมูล 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 


 
เป้าหมาย ผลงาน 


ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบ
สำหรับการวางแผนการ
ตัดสินใจในระดับ
นโยบาย  
(ปรับเป้าหมายตัวชี้วัด) 


ร้อย
ละ 


- - - - - 30 50 55 ออกแบบ 
AIP พื้นที ่
EEC และ
น่าน แล้ว
เสร็จไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 


50 


55 ผสทอภ. 
ธอ2 


ตัวชี้วัดที่ 2 มูลค่า
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 


ล้าน
บาท 


- - - - - - 50 718.7 50 ล้าน
บาท 


718.7  สยศ. 


ตัวชี้วัดที่ 3 มูลค่าท่ี
เกิดขึ้นจากการลดความ
สูญเสียและผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 


ล้าน
บาท 


- - - - - - 950 1,677.10 950 ล้าน
บาท 


1,677.10  สยศ. 


ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวน
ผู้ประกอบการและ
อุตสาหกรรมท่ีเข้าสู่
อุตสาหกรรมอวกาศ
และท่ีเกี่ยวเน่ือง 


ราย - - - 5 - - - - 5 ราย 5 สอร. 


ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวน
นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ท่ี
พัฒนาขึ้นและนำไปสู่
การต่อยอดด้านธุรกิจ 
การขับเคลื่อนด้าน
นโยบาย 


นวัต 
กรรม 


- - - - - 1 5 5 5 
นวัตกรรม 


5 สวภ. 


ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวน
เรื่องด้านการจัดทำ
ฐานข้อมูล พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศ 


เรื่อง - - - - - 7 25 25 25 เรื่อง 25 สปภ. 
สผภ. 
สพอ. 
สวภ. 


ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนเรื่อง
การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 


เรื่อง 
 


- 91 - 242 - 401 500 500 500 เรื่อง 500 สปภ. 
 


เอกสารแนบ 3 
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ผลการดำเนนิงาน
ตามตวัชี้วดั 


หน่วย
นับ 


ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 


ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 63) 


ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 63) 


ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 63) เป้าหมาย 


ท้ังปี 


ผลงาน 
4 


ไตรมาส 


ผู้จัด 
เก็บ 


ข้อมูล 
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 


 
เป้าหมาย ผลงาน 


ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวน
หลักสูตรด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิ
สารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากรในทุก
ระดับ 
(ขอปรับเป้าตัวชี้วัด) 
 


หลักสูตร - 6 - 11 - 12 - 13 15 
หลักสูตร 


13 สพอ. 


ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบดาวเทียม
สำรวจเพื่อการพัฒนา 
(THEOS-2) 
(ปรับเป้าหมาย) 
 


ร้อยละ 12.50 26.85 25.00 30.63 37.50 41.17 50 44.50 ร้อยละ 
50 


44.5 ผสทอภ. 
ธอ.2 


ตัวชี้วัดที่ 10 
ห้องปฏิบัติการจำลอง
สภาวะอวกาศเพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินการทดลอง
วิทยาศาสตร์ด้าน
อวกาศและสภาวะไร้
แรงโน้มถ่วง 
 


ห้อง 
ปฏิบัติก


าร 


- - - - - - 1 1 1  
ห้อง 


ปฏิบตั ิ
การ 


1 สวภ. 


ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวน
ชุมชน/พื้นท่ีนำระบบ
สนับสนุนการติดตาม
ตรวจสอบมลพิษทาง
ทะเลไปใช้ประโยชน์ 
 


พื้นท่ี - - - - - - 3 3 3 พื้นที่ 3 สปภ. 


ตัวชี้วัดที่ 12 ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศและสิ่งกีดขวาง 
(2a, 2b) ตามมาตรฐาน 
ICAO สำหรับสนามบิน 
(ปรับค่าเป้าหมาย) 
 


สนามบิ
น 


- - - - - - - 1 1 สนาม 
บิน 


1 
ระบบ
สนับ 
สนุน 


สวภ. 
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ผลการดำเนนิงาน
ตามตวัชี้วดั 


หน่วย
นับ 


ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 61) 


ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 62) 


ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 62) 


ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 62) เป้าหมาย 


ท้ังป ี


ผลงาน 
4 


ไตรมาส 


ผู้จัดเก็บ 
ข้อมูล เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 


 
เป้าหมาย ผลงาน 


ตัวชี้วัดที่ 13 ศูนย์
ทดสอบ Aerospace ท่ี
ได้รับการพัฒนา
เครื่องมือและระบบ
คุณภาพมาตรฐาน
สำหรับอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ 
(ภายใต้ การจัดต้ัง
ศูนย์กลางการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ) 
 


ศูนย์ - - - - - - 1 1 1 ศูนย์ 1 สอร. 
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รายงานผลตามตัวชี้วัด อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัด อว.) 
 


 
 
 
 
 
 


ผลการดำเนนิงานตาม
ตัวชี้วดั  


 


หน่วย
นับ 


ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 63) 


ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 63) 


ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 63) 


ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 63) เป้า 


หมาย 
ท้ังปี 


ผลงาน 
4 


ไตรมาส 


ผู้จัด 
เก็บ 


ข้อมูล เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน 
 


เป้าหมาย ผลงาน 


ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวน
บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาแบบทำงานเต็ม
เวลา (FTE) ต่อประชากร 
10,000 คน-ปี 


คน - 15 - - - - 11 11 11 15 สบห. 
ฝพท. 
สวภ. 


ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวน
บุคลากรท่ีทำงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 


คน - 126 - - - - 110 130 110 130 สบห. 


ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้เข้า
รับการถ่ายทอดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม  


คน - 143,21
4 


- 135,897 - 21,846 130,00
0 


19,442 130,000 320,399 สอร. 


ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวน
นักวิจัยท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนกับ
ต่างประเทศ  


ราย  - - - 12 - - 12 - 12 12 สบห.  


ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวน
หลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ร่วมพัฒนาและสามารถ
มอบปริญญาบัตร  


หลักสูตร 1 1 - - - - - - 1 1 สพอ. 


ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละการนำ
แผน/นโยบาย/มาตรการไป
ใช้ประโยชน์ในการกำกับ
แก้ไขปัญหาของประเทศ 


ร้อยละ - - - - - 25 25 - 25 25 สยศ. 


ตัวชี้วัดที่ 7 ผลคะแนน
เฉลี่ยระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ใน
การดำเนินงานของ อว. 


คะแนน - - - - - - 84 77.68 84 77.68 ฝพท. 


ตัวชี้วัดที ่8 เรื่องที่เกิด
จากการสร้างความ
ร่วมมือด้าน ววน. 
ระหว่างประเทศ 


เรื่อง - 3 - 1 
 


- - 
 


3 1 3 5 สยศ. 


เอกสารแนบ 4 
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ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด  


 


หน่วย
นับ 


ไตรมาส 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 61) 


ไตรมาส 2 
(ม.ค. – มี.ค. 62) 


ไตรมาส 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 


62) 


ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 62) เป้า 


หมาย 
ทั้งป ี


ผลงาน 
4 


ไตรมาส 


ผู้จัด 
เก็บ 


ข้อมูล 
 เป้าหมาย ผลงาน เปา้หมาย ผลงาน เปา้หมาย ผลงาน 


 
เป้าหมาย ผลงาน 


ตัวชี้วัดที่ 9 มูลค่า
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวิตท่ี
เกิดจากการนำผลงานวิจัย
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 


ล้านบาท - - - - - - 1,071 1,318.37 1,071 1,318.37 สยศ. 


ตัวชี้วัดที่ 10 บทความที่
ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ


เรื่อง - 7 - 2 - - 8 - 8 9 สวภ. 
ฝบว. 


ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ท่ีถูกนำไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
ให้กับภาคการผลิตและ
บริการ และภาคธุรกิจ 


ร้อยละ - - - 10 
(3 


ผลงาน) 


- 13.33 
(4 


ผลงาน) 


27 27  
(8 


ผลงาน) 


27 27 
(8 


ผลงาน) 


กพล. 


ตัวชี้วัดที่ 12 ความสำเร็จ
ในการผลักดันโครงการ
ขนาดใหญ่ (โครงการท่ีมี
งบประมาณตั้งแต่ 500 
ล้านบาทขึ้นไป) 


ร้อยละ - 74.40 - 79 - 91 80 98 80 98 ธอ.2 


ตัวชี้วัดที่ 13  
ผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม 


ราย - - - 5 - - 15 15 
 


15 15 สอร. 


ตัวชี้วัดที่ 14  มูลค่าการ
ลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมา
ใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม 


ล้านบาท - 0.55 
 


- 1.05 - 4.75 4 5.35 4 5.35 สอร. 


ตัวชี้วัดที ่15 ผลงานด้าน
นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
เขตนวัตกรรม 
(ปรับค่าเป้าหมาย) 


ผลงาน - - - - - - 4 - 4 2 สอร. 


ตัวชีวัดที่ 16 ชุมชน/
ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไป
ช่วยพัฒนา 


ชุมชน/
ท้องถิ่น 


- - - - - 2 4 2 4 4 สปภ. 


ตัวชีวัดที่ 17 ระบบ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รบัการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 


ระบบ - - - - - - 1 1 1 1 สปภ. 





