รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 และ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตาง ๆ ภารกิจสวนใหญสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการใชจายงบประมาณ
1.1 สทอภ. ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 1 ทั้ งหมด
2,762,015,958.13 บาท โดยมีผลการเบิกจาย สรุปดังนี้
ผลการเบิกจายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)

ผลการเบิกจายงบประมาณ (ไมรวมโครงการ THEOS-2)

ผลการเบิกจายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2)
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1.2 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 จำแนกตามแหลงเงิน
1) ผลการใชจายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)
แหลงเงิน
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.

งบประมาณตั้งตน
2,360,722,200.00

ยอดจายจริง
515,175,698.22

ยอดจองเงิน
1,463,091,500.48

ยอดคงเหลือ
382,455,001.30

เงินสะสมของ สทอภ.

203,543,408.13

26,794,062.03

40,307,834.96

136,441,511.14

20,000,000.00

20,325.00

-

19,979,675.00

177,750,350.00

1,436,624.83

17,646,735.60

158,666,989.57

2,762,015,958.13 543,426,710.08 1,521,046,071.04
(รอยละ 19.68)
(รอยละ 55.07)

697,543,177.01
(รอยละ 25.25)

เงินสำรองจายกรณีฉกุ เฉินหรือจำเปน
กองทุนภายนอก
รวมทั้งหมด

2) ผลการใชจายงบประมาณ (ไมรวมโครงการ THEOS-2)
แหลงเงิน
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.

งบประมาณตั้งตน
337,900,200.00

ยอดจายจริง
64,123,187.22

ยอดจองเงิน
27,991,200.48

ยอดคงเหลือ
245,785,812.30

เงินสะสมของ สทอภ.

141,350,108.13

19,668,473.17

38,940,031.20

82,741,603.76

20,000,000.00

20,325.00

-

19,979,675.00

177,750,350.00

1,436,624.83

17,646,735.60

158,666,989.57

677,000,658.13

85,248,610.22
(รอยละ 12.59)

84,577,967.28
(รอยละ 12.49)

507,174,080.63
(รอยละ 74.91)

เงินสำรองจายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
กองทุนภายนอก
รวมทั้งหมด

3) ผลการใชจายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2)
แหลงเงิน
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.
เงินสะสมของ สทอภ.
รวมทั้งหมด

งบประมาณตั้งตน
2,022,822,000.00

ยอดจายจริง
451,052,511.00

ยอดจองเงิน
1,435,100,300.00

ยอดคงเหลือ
136,669,189.00

62,193,300.00

7,125,588.86

1,367,803.76

53,699,907.38

2,085,015,300.00 458,178,099.86 1,436,468,103.76
(รอยละ 21.97)
(รอยละ 68.89)

190,369,096.38
(รอยละ 9.13)

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564
สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 จำนวน 37 แผนงาน/โครงการ แบงเปน 23
แผนงาน และ 14 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 2,762,015,958.13 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการเบิกจาย ณ สิ้น
เดือนธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1) สรุปรายยุทธศาสตร และ รายโครงการ/แผนงาน สรุปดังนี้
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รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-basd Management (ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร)

แผนงาน : 24.45%
ผลงาน : 24.68%

แผนเงิน : 22.95% (633,809,538.49 บาท)
ผลเงิน : 19.67% (543,382,915.08 บาท)
 แผน  ผล (<60%)  ผล (60%-90%)  ผล (>90%)

ยุทธศาสตร สทอภ.

ยุทธศาสตรที่ 1 : ขับเคลื่อน
นโยบายดวยอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (2,107,685,900 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ
THEOS-2 System (4,417,300 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางคุณคาและ
มูลคาจากระบบภูมสิ ารสนเทศองค
รวม (218,436,052.13 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 4 : สราง Research
Ecosystem และ Knowledge
Ecosystem ดานอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (65,412,168.20 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาและสราง
ความเขมแข็งองคกร
(366,064,537.80 บาท)
รวมทั้งหมด
(2,762,015,958.13 บาท)

แผน/ผล
การ
ดำเนินงาน
(รอยละ)

ผลการดำเนินงาน (โครงการ/แผนงาน)
กลุมที่ 1)
ดำเนินการตาม
แผน
ทั้งผลงาน
และผลเงิน

กลุมที่ 2)
ผลงาน
ลาชา
แตผลเงิน
ไมลาชา

35.52 / 542,901,330.99 (25.76)
31.57 / 458,452,572.86 (21.75)

-

-

4

1

5

20.25 /
20.25

906,625.00 (20.52) /
448,552.00 (10.15)

-

-

2

-

2

17.90 /
17.96

7,761,278.12 (3.55) /
4,354,592.56 (1.99)

2

-

-

2

4

22.85 /
27.19

7,297,611.20 (11.16) /
9,821,727.51 (15.02)

3

-

3

2

8

25.73 /
26.45

74,942,693.18 (20.47) /
70,349,265.15 (19.22)

9

-

8

1

18

24.45 / 633,809,538.49 (22.95)/
24.68 543,382,915.08 (19.67)

14

-

17
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37

แผน/ผล
การใชจาย
(บาท / รอยละ)

กลุมที่ 3) กลุมที่ 4)
ผลงาน ลาชาทั้ง
ไมลาชา
ผลงาน รวม
แตผลเงิน และผลเงิน
ลาชา
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ยุทธศาสตรที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายดวยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (5 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : ผสทอภ.

แผนงาน : 35.52%
ผลงาน : 31.57%

แผนเงิน : 25.76% (542,901,330.99 บาท)
ผลเงิน : 21.75% (458,452,572.86 บาท)
 แผน  ผล (<60%)  ผล (60%-90%)  ผล (>90%)

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 จำนวน 5 โครงการ/แผนงาน ได รับงบประมาณทั้งหมด 2,107,685,900.00 บาท โดย
เบิกจายจริง 458,452,572.86 บาท (รอยละ 21.75), จองเงิน (ผูกพัน) 1,436,828,533.76 บาท (รอยละ 68.17)
และคงเหลือ 212,404,793.38 บาท (รอยละ 10.08)
2. ผลการดำเนินงาน
ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 3) ผลงานไมลาชา แตผลเงินลาชา (4 โครงการ/แผนงาน)
1. 64017 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการ
42.31
38.46
541.9655
458.1781
พัฒนา THEOS-2 (THEOS-2/ พรเทพ)
กิจกรรมทีล่ าชา : คาภาษีมลู คาเพิม่ สำหรับรายการจัดหาระบบดาวเทียม
(2,084.5233 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 2,022.33 ลบ. สำรวจระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมสิ ารสนเทศ Milestone
และเงินสะสม สทอภ. 62.1933 ลบ.)
8-11 (82.1317 ลบ.) สืบเนื่องจาก MS 8-11 มีการเบิกจายเมื่อวันที่ 27
ธ.ค. 63 และกระบวนการจายคาภาษีตองใชระยะเวลาสงผลใหเบิกจายไมทัน
ภายใน ธ.ค. 63 ทัง้ นี้ ไดมีเบิกจายคาภาษีทงั้ หมดแลว เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 64
2. 64043 - โครงการขับเคลื่อนแผนแมบทอวกาศ
76.00
69.00
0.2180
0.0212
แหงชาติ (สยศ. / ตอวงศ)
กิจกรรมทีล่ าชา : การประชุมคณะทำงานปรับปรุง (ราง) แผนแมบทอวกาศ
(เงิน พ.ร.บ. 0.4350 ลบ.)
แหงชาติ 20 ป : อยูระหวางการทบทวนขอมูลในแตละประเด็นใหสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน ซึ่งใชเวลามากกวาที่กำหนดไว จึงทำใหการจัด
ประชุมคณะทำงานฯ ยังไมสามารถดำเนินการตามกำหนด
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ชื่อแผนงานโครงการ /
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
3. 64038 - โครงการระบบบริหารสถานการณ รองรับ
การแพรระบาดโควิด – 19 รอบที่ 2 และมาตรการ
Travel Bubble (กองทุน ววน.-วช.)
(AIP- ชลธิป/ภารกิจ 3-ธัญวรัตม)
(กองทุน ววน.-วช. 20.0000 ลบ.)

แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
11.75
10.60
0.3285
กิจกรรมทีล่ าชา : กิจกรรมจัดจาง 2 กิจกรรม ไดแก การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริการขอมูลและแผนที่ออนไลน (9 ลบ.) และ เชาบริการขยาย
โครงสรางพื้นฐาน Cloud Service (6 ลบ.) : อยูระหวางขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจาง ลาชาเนื่องจากมีการแกไขขอกำหนด TOR และเอกสารการจัดซื้อจัด
จางใหถูกตองตามระเบียบ
4. 64026 – แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP เพื่อการ
22.55
20.45
0.3693
0.2452
ขับเคลื่อนนโยบาย กลุมภารกิจพิเศษดาน
กิจกรรมทีล่ าชา : การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
Actionable Intelligence Policy (AIP / ชลธิป) คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา
(2.0356 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 1.5000 ลบ. และ (THEOS-2) (นาน, EEC) : ไมไดดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 2/2563 (นาน,
เงินสะสม สทอภ. 0.5356 ลบ.)
EEC) เนื่องจากในเดือน ธ.ค. เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งอยูระหวางนัด
หมายเพื่อพิจารณาประชุมโดยวิธอี อนไลน
กลุมที่ 4) ลาชาทั้งผลงานและผลเงิน (1 โครงการ/แผนงาน)
5. 64047 - แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
25.00
19.34
0.0200
0.0080
ดำเนินงานภายใตแผนแมบทดานอวกาศและภูมิ
กิจกรรมทีล่ าชา : กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามการประยุกตใชงานภูมิ
สารสนเทศของชาติ (CEO TEAM / จุฑามาศ)
สารสนเทศจากระบบ NGIS Portal และการใชงาน Application ของ
(เงิน พ.ร.บ. 0.2000 ลบ.)
จังหวัดทีม่ ีการติดตั้งแลว : ลาชาเนื่องจากสถานการณโควิด-19 สงผลใหไม
สามารถเดินทางลงพืน้ ที่ได ทั้งนี้ อยูระหวางใหหนวยงานภายในจังหวัด
ประเมินการใชงาน Application ภายใตโครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ (2 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงคฤทธิ์)

แผนงาน : 20.25%
ผลงาน : 20.25%

แผนเงิน : 20.52% (906,625.00 บาท)
ผลเงิน : 10.15% (448,552.00 บาท)
 แผน  ผล (<60%)  ผล (60%-90%)  ผล (>90%)

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 2 จำนวน 2 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 4,417,300.00 บาท โดยมีผลการ
เบิกจายจริง 448,552.00 บาท (รอยละ 10.15) , จองเงิน (ผูกพัน) 9,506.00 บาท (รอยละ 0.22) และ คงเหลือ
3,959,242.00 บาท (รอยละ 89.63)
2. ผลการดำเนินงาน
ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 3) ผลงานไมลาชา แตผลเงินลาชา (2 โครงการ/แผนงาน)
1. 64010 - โครงการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหนง
20.50
20.50
0.4231
0.2797
ความละเอียดสูงรองรับความรวมมือการทดสอบ
กิจกรรมทีล่ าชา : แผนงานสนับสนุนการดำเนินโครงการสงเสริมฯ ในสวน
เทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของคาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ เนื่องจากชวงเดือน ธ.ค. 63 มีการ
ดิจิทัล (กองทุน DE) สวนงานป 2564
เดินทางนอยสงผลใหการใชจายนอยกวาแผนที่กำหนด
(สอร. (3C)/ ทศวรรษ) (เงินกองทุน DE 2.4923 ลบ.)
2. 64008 - แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศ
20.00
20.00
0.4836
0.1689
อุตสาหกรรมและผูประกอบการ
กิจกรรมทีล่ าชา : การอำนวยการและการบริหารจัดการภายในสถาบัน
(สอร. (3C)/ ศิริพักตร)
นิเวศอุตสาหกรรมและผูประกอบการ และการสงเสริมการดำเนินงานตาม
(1.925 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 1.222 ลบ. และ
ภารกิจ สทอภ. ในสวนของคาเบี้ยประชุมและคาเบีย้ เลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ
เงินสะสม สทอภ. 0.703 ลบ.)
คาบำรุงสมาชิก (รอเรียกเก็บ) สมาคมหนวยบมเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตรไทย (ThaiBISPA) ดำเนินงานไดตามกิจกรรมที่เขามา แต
เบิกจายนอยกวาแผน
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ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางคุณคาและมูลคาจากระบบภูมิสารสนเทศองครวม (4 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : รอง ผสทอภ. (ตติยะ, กานดาศรี)

แผนงาน : 17.90%
ผลงาน : 17.96%

แผนเงิน : 3.55% (7,761,278.12 บาท)
ผลเงิน : 1.99% (4,354,592.56 บาท)
 แผน  ผล (<60%)  ผล (60%-90%)  ผล (>90%)

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 3 จำนวน 4 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 218,436,052.13 บาท โดยมีผล
การเบิกจายจริง 4,354,592.56 บาท (รอยละ 1.99), จองเงิน (ผูกพัน) 21,213,134.55 บาท (รอยละ 9.71) และ
คงเหลือ 192,868,325.02 บาท (รอยละ 88.30)
2. ผลการดำเนินงาน
ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน)
1. 64055 - โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนา
5.62
10.24
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก
ดำเนินงานเร็วกวาแผนและเบิกจายตามแผน
หนอง นา โมเดล” ภายใตความรวมมือในฐานะ
หนวยงานภาคีในกิจกรรมที่ 7 การสรางระบบ
โปรแกรมและระบบฐานขอมูลพัฒนาระบบ Digital
รองรับ Local Economy (ภารกิจ 3 / ศิริลักษณ)
(เบิกจายแทนกัน พช. 116.0304 ลบ.)
2. 64042 - แผนงานขับเคลื่อนการสรางคุณคาและ
รายได (กพล. /ตติยะ)
(เงินสะสม สทอภ. 24.4644 ลบ.)

24.22

24.50
3.6312
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน

3.7658
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ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 4) ลาชาทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน)
3. 64016 - แผนการดำเนินงานโครงการสรางคุณคา
27.71
24.84
3.3204
1.3724
จากระบบภูมิสารสนเทศแบบองครวม
กิจกรรมทีล่ าชา :
(ภารกิจ 3/ ตติยะ)
1. คาเชาบริการคลาวด และ Colocation 3 Full Racks (5.3 ลบ.) :
(64.8952 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 50.1742 ลบ.
เนื่องจากตองรอสัญญาเดิมจากปงบประมาณ 2563 สิ้นสุดในเดือน ม.ค. 64
และเงินสะสม สทอภ. 14.7210 ลบ.)
จึงจะจัดจางตอได ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดำเนินการจัดจางสัญญา ปงบ 64
2. คาธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม Cosmo SkyMed : อยูระหวาง
รอเอกสารยื่นขอเสนอฉบับจริงจากบริษัท e-GEOS ซึ่งตองรอผาน
กระบวนการตรวจสอบจากทางสถานฑูต คาดวาจะลงนามในสัญญาได
ภายใน ม.ค. 64
4. 64001 - โครงการพัฒนาตนแบบแพลตฟอรมภูมิ
สารสนเทศและดาวเทียม เพื่อการบริหารจัดการ
PM2.5 และอนุภาคในชั้นบรรยากาศ
(ภารกิจ 3/ บุษบา) (กองทุน ววน. 5.295 ลบ.)

14.06
12.26
0.8096
0.2164
กิจกรรมทีล่ าชา : จางเหมาจัดทำฐานขอมูล PM2.5 จากขอมูลดาวเทียม
รวมกับขอมูลทีต่ รวจวัดจากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินและการสำรวจ
ภาคสนามอื่นๆ (Ground Observation stations) (0.933 ลบ.) : ลาชา
เนื่องจากชือ่ แผนการจัดซื้อจัดจางไมตรงกับขอเสนอโครงการและเอกสาร
สัญญาที่ลงนามกับ วช. จึงตองดำเนินการขออนุมัติปรับเปลีย่ นชื่อแผนการ
จัดจางในแผนปฏิบตั ิงาน ใหตรงกับขอเสนอโครงการและเอกสารสัญญา
ทั้งนี้ ดำเนินการปรับแกไขแลวเสร็จ และอยูระหวางดำเนินการกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกตองจาก ฝพอ. และแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
และคณะกรรมการตรวจรับ
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ยุทธศาสตรที่ 4 : สราง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ดานอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (8 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงคฤทธิ์)

แผนงาน : 22.85%
ผลงาน : 27.19%

แผนเงิน : 11.16% (7,297,611.20 บาท)
ผลเงิน : 15.02% (9,821,727.51 บาท)
 แผน  ผล (<60%)  ผล (60%-90%)  ผล (>90%)

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 4 จำนวน 8 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 65,412,168.20 บาท โดยมีผลการ
เบิกจายจริง 9,821,727.51 บาท (รอยละ 15.02), จองเงิน (ผูกพัน) 15,231,279.18 บาท (รอยละ 23.29) และ
คงเหลือ 40,359,161.51 บาท (รอยละ 61.70)
2. ผลการดำเนินงาน
ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (3 โครงการ/แผนงาน)
1. 64002 - แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย
25.80
25.80
0.0680
0.0956
(สวภ. / ธันยชนก) (เงิน พ.ร.บ. 0.443 ลบ.)
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
2. 64018 - แผนงานพัฒนากำลังคนดานเทคโนโลยี
10.00
28.00
0.2840
7.1337
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (สพอ./ ฐนิตา)
ดำเนินงานและเบิกจายเร็วกวาแผน
(8.3030 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 8.225 ลบ.
ดำเนินการไดเร็วกวาแผนในกิจกรรมศูนยภูมภิ าคเทคโนโลยีอวกาศ
และเงินสะสม สทอภ. 0.078 ลบ.)
และภูมิสารสนเทศ (7 ลบ.) เนื่องจากมีการประชุมอนุมตั ิแผนงาน แผนปฏิบัติการ จึงสามารถเบิกจายและดำเนินการไดเร็วกวาแผนทีต่ ั้งไว
3. 64027 - โครงการตรวจสอบระบบติดตามการ
24.00
24.00
เพาะปลูกขาวระหวางระบบ Rice Crop
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
Monitoring: GISTDA และ ระบบ International
Asian Harvest mOnitoring system for Rice
(INAHOR): JAXA (สวภ. / กาญจนา)
(เงิน พ.ร.บ. 0.1276 ลบ.)
9

ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 3) ผลงานไมลาชา แตผลเงินลาชา (3 โครงการ/แผนงาน)
4. 64006 - โครงการพัฒนาระบบบริหารวิกฤตและ
10.63
10.06
0.3229
0.2200
การปฏิบัติการแกไขปญหาไฟปาเชิงพื้นที่
กิจกรรมทีล่ าชา : กิจกรรมคาตอบแทนลูกจางโครงการสำหรับปฏิบัติ
(สวภ. / วสันชัย) (เงิน พ.ร.บ. 7.3100 ลบ.)
งานวิจัยและพัฒนา จัดจางลูกจางจำนวน 3 คนแลวเสร็จ แตจัดจางลาชา
สงผลใหการจายเงินเดือนและคาทีพ่ ักนอยกวาแผนที่วางไว
5. 64007 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช
9.98
9.38
0.3495
0.1057
งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน
กิจกรรมทีล่ าชา : กิจกรรมคาตอบแทนลูกจางโครงการสำหรับปฏิบัติ
หวงอากาศ (สวภ./ วสันชัย)
งานวิจัยและพัฒนา จัดจางลูกจางจำนวน 2 คนแลว และอยูระหวางจัด
(เงิน พ.ร.บ. 4.6087 ลบ.)
จางเพิม่ อีก 1 คน สงผลใหการจายเงินเดือนและคาที่พักนอยกวาแผน
6. 64009 - แผนงานการบริหารจัดการการใหบริการ
69.70
68.20
1.6034
1.0253
Space Inspirium (สอร. (3C)/ ศิริพักตร)
กิจกรรมทีล่ าชา : จางเหมาบุคลากรเพื่อใหบริการภายใน Space
(5.4398 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 2.5000 ลบ. และ Inspirium ประจำป 2564 มีการเบิกจายลาชาในงวดงานที่ 3 ซึ่งจะมี
เงินสะสม สทอภ. 2.9398 ลบ.)
การเบิกจายในตนเดือน ม.ค. 64
กลุมที่ 4) ลาชาทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน)
7. 64005 - โครงการพัฒนาตนแบบเครื่องมือภูมิ
10.08
8.55
0.3624
0.3008
สารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
กิจกรรมทีล่ าชา :
(สวภ. / สุภัชชา) (เงิน พ.ร.บ. 5.1850 ลบ.)
1. จางที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการจัดทำและ
ใหบริการขอมูลภูมสิ ารสนเทศการบิน ตามขอกำหนด ICAO (1.22 ลบ.) :
อยูระหวางจัดจางโดยวิธีคดั เลือก ลาชาเนื่องจากขั้นตอนการแจงเชิญ
บริษทั ใหเขามายื่นขอเสนอ และตองใชระยะเวลาการเตรียมขอมูล
2. จางพัฒนาตนแบบระบบแพลตฟอรมเพื่อวิเคราะหระบบการ
คมนาคมทางอากาศแบบองครวม (0.8632 ลบ.) : ไดผูชนะแลว และอยู
ระหวางเตรียมประกาศผูชนะ คาดวาจะลงนามไดในเดือน ม.ค. 64
3. จางวิจัยทดสอบการจัดขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขสำหรับการจราจร
ทางอากาศ ดวยเทคโนโลยี Ground Base LiDAR (1.47 ลบ.) : จากการ
จัดจางครั้งที่ 1 มีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว และขอเสนอไมตรงกับ
ขอบเขตขอกำหนดฯ ทำใหตองเริม่ เขากระบวนการใหม โดยใชวิธีประกวด
ราคา และปรับปรุงแกไขขอบเขตขอกำหนดฯ
8. 64014 - โครงการพัฒนาซอฟตแวรควบคุมการ
22.61
19.21
4.3075
0.9406
ปฏิบัติงานของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight
กิจกรรมทีล่ าชา :
Software) (สวภ./ สุวัฒน)
1. จัดซื้อครุภณ
ั ฑเครื่องมือระบบทดสอบ Attitude Orbit Control
(เงินกองทุน ววน. 33.93265 ลบ.)
System สำหรับเชื่อมตอ Simulator (19.04465 ลบ.) : เนื่องจากการ
ราง TOR มีความละเอียดและซับซอนทางเทคนิคมากจึงใชเวลานาน
ขณะนี้อยูระหวางการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ โดยคณะกรรมการ
ราง TOR ไดประชุมครั้งที่ 2/2563 และเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 63
และพรอมจัดสงใหพสั ดุดำเนินการตอไป
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมผูประกอบการพัฒนาระบบ
ดาวเทียม เนื่องจากเดือน ธ.ค. 63 มีการแพรระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดระยอง และชลบุรี กิจกรรมที่จะ
จัดจึงตองเลื่อนกำหนดการจัดงานไปโดยยังไมสามารถกำหนดได
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ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาและสรางความเขมแข็งองคกร (18 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : รอง ผสทอภ. (พีร)

แผนงาน : 25.73%
ผลงาน : 26.45%

แผนเงิน : 20.47% (74,942,693.18 บาท)
ผลเงิน : 19.22% (70,349,265.15 บาท)
 แผน  ผล (<60%)  ผล (60%-90%)  ผล (>90%)

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 5 จำนวน 18 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 366,064,537.80 บาท โดยมีผล
การเบิกจายจริง 70,349,265.15 บาท (รอยละ 19.22), จองเงิน (ผูกพัน) 47,763,617.55 บาท (รอยละ 13.05)
และคงเหลือ 247,951,655.10 บาท (รอยละ 67.73)
2. ผลการดำเนินงาน
ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (9 โครงการ/แผนงาน)
1. 64013 - แผนงานบริหารจัดการฝายธุรการและการ
15.00
15.00
2.6160
2.3492
คลัง (ศรีราชา) (สอร.3S / วรรณวีร)
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
(เงิน พ.ร.บ. 14.3740 ลบ.)
ขอสังเกต คาน้ำประปา จายนอยกวาแผนการใชจายถึงรอยละ 45 (แผน
0.3600 จายจริง 0.1996 รวม 3 เดือน) โดยอาจจะสืบเนื่องจากสถานการณ
โควิดผูเ ขาชม SI และ ดูงานนอยลง สำหรับคาไฟฟาไมแตกตางจากแผน
2. 64019 - แผนงานบริหารจัดการฝายเทคโนโลยี
30.60
30.60
0.0003
0.0535
สารสนเทศ (ศรีราชา) (สอร.3S/ ประวิทย)
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
(0.6168 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 0.214 ลบ.
และเงินสะสม สทอภ. 0.4028 ลบ.)
3. 64020 - แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา
15.50
15.50
0.1185
0.1189
(ฝกส./ เชรษฐา) (0.516 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ.
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
0.426 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.090 ลบ.)
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ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
4. 64024 - แผนงานบริหารจัดการงานคลัง
27.41
26.63
56.7629
54.5980
(สบห./ พนิดา) (229.9988 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ.
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
186.5986 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 43.4002 ลบ.)
5. 64032 - แผนงานขับเคลื่อนการบริหารโครงการ
23.50
22.85
0.3670
0.3464
(PBM) (สยศ./ วรณัฐ) (2.302 ลบ. ไดแก เงิน
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
พ.ร.บ. 1.56 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.742 ลบ.)
6. 64033 - แผนงานเสริมสรางความเชื่อมั่น
12.00
31.65
0.0750
1.9934
ภาพลักษณองคกร (สยศ./ สรทัศน)
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
(2.9 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 0.4137 ลบ. และเงิน
สะสม สทอภ. 2.4863 ลบ.)
7. 64040 - แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
32.95
33.75
0.2600
0.2958
(สยศ./ ชาคริต) (เงิน พ.ร.บ. 2.6002 ลบ.)
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
8. 64044 - โครงการเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด
20.00
20.00
(ผสทอภ.) (เงิน พ.ร.บ. 21.5857 ลบ.)
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
9. 64053 - โครงการงบกลาง สทอภ. เพื่อ สำรอง
23.20
23.20
จายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน (ผสทอภ.) (เงินสำรอง
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
จายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 20.0000 ลบ.)
กลุมที่ 3) ผลงานไมลาชา แตผลเงินลาชา (8 โครงการ/แผนงาน)
10. 64015 - แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของ
26.15
25.25
0.7473
0.5946
คณะกรรมการ สทอภ. (ฝลค. / ณัฐนันท)
กิจกรรมทีล่ าชา : จัดจางตัดชุดสูทสำหรับกรรมการ สทอภ. ทีไ่ ดรบั แตงตั้ง
(3.0745 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 2.544 ลบ.
แทนทานเดิมที่ลาออก จำนวน 1 ชุด (0.015 ลบ.) จะดำเนินการเมือ่ มีคำสั่ง
และเงินสะสม สทอภ. 0.5305 ลบ.)
แตงตั้งกรรมการ สทอภ. ทานใหม
11. 64021 - แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
35.77
36.02
6.0634
4.5953
(สบห./ ปฐมพงศ) (38.1327 ลบ. ไดแก เงิน
กิจกรรมทีล่ าชา :
พ.ร.บ. 8.5 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 29.6327
1. คาเชาครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร [334 เครื่อง] : ลาชาเนื่องจากงวดงานที่ 17
ลบ.)
(0.5181 ลบ.) มีการขยายเวลาตรวจรับงาน เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็น
ควรใหทบทวนขอบเขตการดูแลตามสัญญา คาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือน ม.ค. 64
2. เชาใชบริการอินเทอรเน็ตเพื่อการบริการขอมูลดาวเทียม ณ สทอภ. :
ลาชาเนื่องจากงวดงานที่ 1-2 (1.3696 ลบ.) บริษัทผูรับจางวางบิลผิดพลาด
ทั้งนี้ บริษัทไดนำสงบิลเรียบรอยแลวจะเบิกจายไดภายในเดือน ม.ค. 64
12. 64022 - แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคาร
40.15
40.25
1.9154
1.4934
สถานที่และยานพาหนะ (สบห./ มาลิน)
กิจกรรมทีล่ าชา : จางเหมาทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานศูนยราชการ
(เงิน พ.ร.บ. 6.4884 ลบ.)
และบางเขน และจางเหมาบริการรรถยนตตูปรับอากาศ งวดที่ 3 ตรวจรับ
แลวและจะมีการเบิกจายในเดือน ม.ค. 64
13. 64023 - แผนงานบริหารและสารบรรณ
18.00
18.00
0.3900
0.2442
(สบห./ สุรางค) (เงิน พ.ร.บ. 1.8620 ลบ.)
กิจกรรมทีล่ าชา : 1) งานรัฐพิธี พิธีการ และกิจกรรมตางๆ มีการเขารวมงาน
ตามกำหนด 2) คาไปรษณีย มีการสงไปรษณียนอยกวาแผนที่ตั้งไว เนื่องจากมี
การปรับวิธีการเปนการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
14. 64025 - แผนงานตรวจสอบภายใน (สตส. /
19.55
19.55
0.0559
0.0343
ศิญาภัสร) (0.265 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 0.148 กิจกรรมทีล่ าชา : การตรวจสอบผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบผลการ
ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.117 ลบ.)
ดำเนินงานโครงการของปงบ 63 จำนวน 2 โครงการ (สอร.) และมีการใชจาย
ในสวนของคาเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ นอยกวาแผนที่วางไว
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ชื่อแผนงานโครงการ /
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
15. 64031 - แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะ (ศรีราชา) (สอร.3S / ณิชพร)
(17.5109 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 3.6671 ลบ.
และเงินสะสม สทอภ. 13.8438 ลบ.)
16. 64034 - โครงการจัดทำแผนปฏิบตั ิการดานการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม
(สยศ./ สรทัศน) (เงินสะสม สทอภ. 0.216 ลบ.)

แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
50.63
50.63
3.2688
2.7173
กิจกรรมทีล่ าชา : จางเหมาทำความสะอาด ประจำป 2564 งวดที่ 2 ตรวจ
รับแลวและจะมีการเบิกจายในเดือน ม.ค. 64

28.00
28.00
0.0540
กิจกรรมทีล่ าชา : ดำเนินการจัดจางที่ปรึกษาภาพลักษณองคกรและ
ประชาสัมพันธเรียบรอยแลว อยูด ำเนินการตามสัญญา จะเบิกจายงวดงานที่ 1
ในเดือน ม.ค. 64
17. 64035 - แผนงานพัฒนาองคกรและบริหาร
21.90
20.10
1.8566
0.6184
ทรัพยากรบุคคล (สบห./ สุกันยา)
กิจกรรมทีล่ าชา :
(6.0165 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 5.0000 ลบ. และ 1. การตรวจสุขภาพประจำปบุคลากร สทอภ. (0.3 ลบ) ดำเนินงานตรวจ
เงินสะสม สทอภ. 1.0165 ลบ.)
สุขภาพใหเจาหนาที่แลว เมื่อวันที่ 14-15 ธ.ค. 63 อยูร ะหวางเบิกจาย คาดวา
จะเบิกไดในเดือน ม.ค. 64
2. การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย/กิจกรรมสานสัมพันธ (สงกรานตและป
ใหมและอื่นๆ) (0.65 ลบ.) เนื่องดวยสถานการณโควิด-19 ระบาดในชวงเดือน
ธ.ค. 63 และ กทม. ขอใหหนวยงานภาครัฐงดจัดกิจกรรม สบห. จึงเลื่อนการ
จัดกิจกรรมดังกลาวออกไปแบบไมมีกำหนด
กลุมที่ 4) ลาชาทั้งผลงานและผลเงิน (1 โครงการ/แผนงาน)
18. 64046 - แผนงานอำนวยการและขับเคลื่อน
22.75
19.20
0.3918
0.2762
โครงการ THEOS-2 (CEO Team / เวียรเธียร) กิจกรรมทีล่ าชา : การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ THEOS-2
(1.6005 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 0.48 ลบ. และเงิน ดำเนินการจัดประชุมนอยกวาแผนที่วางไว เนื่องจากไมมีประเด็นเรงดวนที่
สะสม สทอภ. 1.1205 ลบ.)
ตองพิจารณา (ประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง จากแผน 3 ครั้ง)

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชีว้ ัด ก.พ.ร.)
ตั วชี้ วัด ก.พ.ร. จำนวน 19 ตั วชี้ วัด โดยแบ งเป น ตั วชี้ วัดบั งคั บ 4 ตั วชี้ วั ด, ตั วชี้ วั ดจากการเจรจา 15
ตัวชี้วัด ทั้งนี้ อยูระหวางเจรจาปรับแกคาเปาหมายตอสำนักงาน ก.พ.ร. 3 ตัวชี้วัด คาดวาจะเจรจาแลวเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ 2564
ผลการดำเนินงาน
1) อยูร ะหวางเริ่ม
ดำเนินการ

2) ขัน้ ต่ำ 50 คะแนน
3) มาตรฐาน 75 คะแนน
4) ขัน้ สูง 100 คะแนน
รวม

จำนวน
หมายเหตุ
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อยูระหวางดำเนินการ 13 ตัวชี้วัด และอยูระหวางเจรจาปรับแกคาเปาหมายตอสำนักงาน
ก.พ.ร. จำนวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 3 ระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหวงอากาศ และแนวทางการ
รองรับการใชงานเทคโนโลยีศักยภาพสูงในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 4 ระบบบริหารจัดการการใชงานโดรน เพื่อความปลอดภัยในการใชหวงอากาศ
ตัวชี้วัดที่ 9 ความสามารถในการหารายไดเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ลานบาท)
ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จของโครงการ Thai Space Consortium
1
1
ตัวชี้วัดที่ 6 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการวิจัยชั้นแนวหนาระบบโลกและ
อวกาศ (Earth Space System Frontier Research : ESS)
1
ตัวชีว้ ัดที่ 7.4.1 การเตรียมโครงสรางพืน้ ฐานสำหรับระบบภาคพื้นดินดาวเทียมหลัก
19
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3.2. รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. (ตัวชี้วดั สงป.)
ประกอบด ว ย 9 ตั ว ชี้ วั ด พิ จ ารณาเป า หมายทั้ งป โดยดำเนิ น การได สู ง กว า เป า หมาย 3 ตั ว ชี้ วั ด
ดำเนินการตามเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด และนอยกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วดั
ผลการดำเนินงาน
1) นอยกวาเปาหมาย
2) ตามเปาหมาย

3) เกินกวาเปาหมาย

รวม

จำนวน
หมายเหตุ
1
ตั วชี้ วั ดที่ 7 ระดั บความสำเร็จของการพั ฒ นาระบบดาวเที ยมสำรวจเพื่ อการพั ฒ นา
(THEOS-2)
5
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหนวยงานระดับนโยบาย/ระดับพืน้ ที่ มีความรูความเขาใจการใช
งานกระบวนทัศนใหมและ AIP ในการพัฒนาพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 2 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการคาจากอุตสาหกรรมอวกาศและ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่เกิดขึน้ จากการบริการดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของมีการทดสอบใชงาน/ไดรับการนำไปใชเพื่อการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของภาครัฐ
3
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนหลักสูตรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศที่พัฒนาขึน้ เพื่อ
พัฒนาหนวยงานและบุคลากรในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนเรื่องดานการจัดทำฐานขอมูล พัฒนาและประยุกตใชภูมิ
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
9

3.3. รายงานผลตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการ อว. (ตัวชี้วัด อว.)
ประกอบดวย 15 ตัวชี้วัด โดยสรุป ดังนี้
ผลการดำเนินงาน
1) นอยกวาเปาหมาย
2) ตามเปาหมาย

จำนวน
8

หมายเหตุ
ตัวชี้วดั ที่ 4 อันดับรวมของความสามารถการแขงขันดาน Scientific Infrastructure
ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD
ตัวชี้วัดที่ 5 มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
ตัวชี้วดั ที่ 9 มูลคาการลงทุนวิจยั ของบริษัทที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ (โครงการที่มีงบประมาณ
ตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป)
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนชุมชน/ทองถิ่นที่ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เขาไปชวยพัฒนา
ตัวชี้วดั ที่ 13 จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่
ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไปใชประโยชนในการกำกับแกไข
ปญหาของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการ
ดำเนินงานของ อว.
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ผลการดำเนินงาน
3) เกินกวาเปาหมาย

รวม

จำนวน
หมายเหตุ
7
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ตอ
ประชากร 10,000 คน-ป
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรู ผานการเขารวมกิจกรรม/
ฝกอบรม/แหลงเรียนรู ตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสรางความรวมมือดาน ววน. ระหวางประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
ตัวชี้วดั ที่ 8 รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนำไปใชในการสรางมูลคาเชิง
พาณิชยใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนผูประกอบการที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม
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4. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณขามป
แผนงาน/โครงการผู ก พั น งบประมาณข า มป ม าเบิ ก จ า ยในป งบประมาณ 2564 ทั้ งหมด 40
แผนงาน/โครงการ ประกอบดวย ปงบประมาณ 2559 จำนวน 1 แผนงาน, ปงบประมาณ 2560 จำนวน 2 โครงการ,
ปงบประมาณ 2561 จำนวน 2 โครงการ, ปงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ และปงบประมาณ 2563 จำนวน 32
โครงการ โดยมีผลการเบิกจายและผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้
รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management

แผนงาน : 71.04%
ผลงาน : 72.54%

แผนเงิน : 62.62% (798,495,159.99 บาท)
ผลเงิน : 62.67% (799,096,707.46 บาท)
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4.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ
สทอภ. มีแผนงาน/โครงการที่ผูกพันงบประมาณขามปมาเบิกจายในปงบประมาณ 2564
ทั้งหมด 1,275,110,245.76 บาท โดยมีผลการเบิ กจ ายจริง 799,096,707.46 บาท (รอยละ 62.67) และคงเหลื อ
476,013,538.30 บาท (รอยละ 37.33)
แหลงเงิน
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.
เงินรายได
เงินบริหารความเสี่ยง
เงินทุน สทอภ.
เงินเบิกจายแทนกัน
เงินรายไดตามอำนาจ ผสทอภ.
เงินสำรองรายได
รวมทั้งหมด

วงเงินผูกพันงบประมาณ
ขามปทั้งหมด
1,182,050,572.53
4,117,214.25
749,000.00
65,761,364.06
20,577,020.06
204,793.88
1,650,280.98
1,275,110,245.76

ยอดเบิกจายจริง

ยอดผูกพันคงเหลือ

773,243,992.74
3,396,934.25
749,000.00
5,353,537.90
15,303,416.56
1,049,826.01
799,096,707.46

408,806,579.79
720,280.00
60,407,826.16
5,273,603.50
204,793.88
600,454.97
476,013,538.30

รอยละ 62.67

รอยละ 37.33

4.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้
สถานะผลการดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
1. ดำเนินการแลวเสร็จ
2. ดำเนินการไดตามแผน

รวม

จำนวนแผนงาน/
โครงการ
15
25

หมายเหตุ
รายการผูกพันงบประมาณขามปทคี่ งเหลือสวนใหญมาจากโครงการ
ระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 (63066) วงเงินผูกพัน
คงเหลือ 363.17 ลบ. : สืบเนื่องจากคณะกรรมการ สทอภ. มีมติที่
63/138 ในการประชุมวันที่ 25 ธ.ค. 63 อนุมัติการแกไขสัญญาโครงการ
THEOS-2 เนื่องจากสถานการณ COVID-19 อันเปนเหตุสุดวิสัย และ
สทอภ. ไดลงนามการแกไขสัญญา Contract Amendment 2 แลวใน
วันที่ 25 ธ.ค. 63 และในการแกไขสัญญาไดปรับใหเนื้องานของงวดงาน
ที่ 8-9 ในสวนของ AIP (กันเหลื่อมป โครงการ 63066) การเก็บขอมูล
เพื่อการออกแบบและพัฒนา AIP (WP20000) ไปสงมอบงาน งวดงานที่
15 และงวดที่ 17 คาดวาจะเบิกจายไดในปงบประมาณ 2565

40
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