รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 และ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตาง ๆ ภารกิจสวนใหญสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1. สทอภ. ได ร ั บ การจั ด สรรงบประมาณ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ ้ น ไตรมาสที ่ 2 ทั ้ งหมด
2,788,817,142.87 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 2 จำแนกตามแหลงเงิน
1) ผลการใชจายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)
แหลงเงิน

งบประมาณตั้งตน

ยอดจายจริง

ยอดจองเงิน

เงินงบประมาณ พ.ร.บ.

2,360,722,200.00

745,592,331.48

1,415,572,292.44

199,557,576.08

เงินสะสมของ สทอภ.

211,133,592.87

60,577,810.73

46,180,872.81

104,374,909.33

20,000,000.00

328,636.32

1,400,411.68

18,270,952.00

196,961,350.00 16,115,268.35
30,771,282.02
2,788,817,142.87 822,614,046.88 1,493,924,858.95
(รอยละ 29.50)
(รอยละ 53.57)

150,074,799.63
472,278,237.04
(รอยละ 16.93)

เงินสำรองจายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
กองทุนภายนอก
รวมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ

2) ผลการใชจายงบประมาณ (ไมรวมโครงการ THEOS-2)
แหลงเงิน

งบประมาณตั้งตน

เงินงบประมาณ พ.ร.บ.

336,731,459.52

เงินสะสมของ สทอภ.
เงินสำรองจายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน
กองทุนภายนอก
รวมทั้งหมด

ยอดจายจริง

ยอดจองเงิน

ยอดคงเหลือ

132,694,378.76

58,218,134.84

145,818,945.92

149,069,492.87

49,667,686.48

45,048,925.88

54,352,880.51

20,000,000.00

328,636.32

1,400,411.68

18,270,952.00

196,961,350.00 16,115,268.35 30,771,282.02
702,762,302.39 198,805,969.91 135,438,754.42
(รอยละ 28.29) (รอยละ 19.27)

150,074,799.63
368,517,578.06
(รอยละ 52.44)

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

งบประมาณตั้งตน
2,023,990,740.48

ยอดจายจริง
612,897,952.72

ยอดจองเงิน
1,357,354,157.60

ยอดคงเหลือ
53,738,630.16

62,064,100.00

10,910,124.25

1,131,946.93

50,022,028.82

2,086,054,840.48 623,808,076.97 1,358,486,104.53
(รอยละ 29.90)
(รอยละ 65.12)

103,760,658.98
(รอยละ 4.97)

2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564
สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 จำนวน 43 แผนงาน/โครงการ แบงเปน 23
แผนงาน และ 20 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 2,788,817,142.87 บาท โดยมีผลการดำเนิน งาน และ ผลการเบิกจ าย
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 2) สรุปรายยุทธศาสตร และ รายโครงการ/แผนงาน สรุปดังนี้
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รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management (ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร)

แผนงาน : 44.08%
ผลงาน : 42.21%

แผนเงิน : 35.17% (980,874,427.12 บาท)
ผลเงิน : 29.50% (822,614,046.88 บาท)
 แผน  ผล (<60%)  ผล (60%-90%)  ผล (>90%)

ยุทธศาสตร สทอภ.

ยุทธศาสตรที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายดวย
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(2,108,725,440.48 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ THEOS-2
System (4,417,300 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางคุณคาและมูลคาจาก
ระบบภูมิสารสนเทศองครวม
(238,939,736.87 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 4 : สราง Research
Ecosystem และ Knowledge
Ecosystem ดานอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(70,695,938.20 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาและสรางความ
เขมแข็งองคกร (366,038,727.32 บาท)
รวมทั้งหมด
(2,788,817,142.87 บาท)

แผน/ผล
การ
ดำเนินงาน
(รอยละ)
67.34 /
63.63
34.75 /
35.13

ผลการดำเนินงาน (โครงการ/แผนงาน)
กลุมที่ 1) กลุมที่ 2) กลุมที่ 3) กลุมที่ 4)
แผน/ผล
ดำเนินการ ผลงาน ผลงาน ลาชาทั้ง
การใชจาย
ตามแผน ลาชา ไมลาชา ผลงาน รวม
(บาท / รอยละ)
ทั้งผลงาน แตผลเงิน แตผลเงิน และผลเงิน
และผลเงิน ไมลาชา ลาชา
735,436,890.38 (34.88)
5
5
/ 629,130,489.58
(29.83)
1,778,820.00 (40.27) /
2
2
1,179,239.00 (26.70)

36.26 / 61,035,019.14 (25.54) /
31.59 24,475,497.21 (10.24)

2

-

2

2

6

36.68 / 24,547,560.15 (34.72) /
33.42 19,876,265.68 (28.12)

3

-

5

2

10

45.39 /
47.26
44.08 /
42.21

9

1

9

1

20

14

1

23

5

43

158,076,137.45 (43.19) /
147,952,555.41 (40.42)
980,874,427.12 (35.17)/
822,614,046.88 (29.50)
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ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำใหผลการดำเนินงาน (โครงการ/แผนงาน) ไมเปนไปตามแผน ในกลุมที่ 3 และ 4 ดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไดแก ตองใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนแกไข TOR, มีการประชาพิจารณ
ราง TOR /การประกวดราคา มากกวา 1 ครั้ง, มีการอุทธรณเกิดขึ้น สงผลใหมีการลงนามในสัญญาลาชากวาแผน และ
กระทบตอแผนการสงมอบและตรวจรับงานลาชาออกไป
2. การดำเนินงานหลังจากลงนามในสัญญา ไดแก การสงมอบงานไมเ ปน ไปตามข อกำหนดใน TOR,
จำเปนตองปรับเพิ่มงานใน TOR ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สงผลใหตองมีการปรับแกไขงาน/ขยายสัญญา/ปรับ
เพิ่มงบประมาณ
3. สถานการณการแพรระบาดของเชื้อ Covid-19 สงผลตอการดำเนินงาน เชน ชิ้นสวนบางรายการตองรอ
การผลิตและนำสงมาจากตางประเทศ, ไมสามารถเดินทางเขารวมการประชุม/สัมมนานอกประเทศ, ผูเชี่ยวชาญไมสามารถ
เดินทางมาประเทศไทย และ บางกิจกรรมไมสามารถเดินทางลงพื้นที่เก็บขอมูลในตางจังหวัดได เปนตน
4. การเบิกจายที่น อยกว าแผนสำหรั บงานประจำ เชน แผนงานบริหารจัดการฝายธุรการและการคลั ง,
แผนงานบริหารและสารบรรณ เปนตน เนื่องจากมีการเดินทางออกนอกพื้นที่นอย, นโยบายลดการใชกระดาษ, WFH,
มีการปรับวิธีการสงเอกสารเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายดวยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (5 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : ผสทอภ.

แผนงาน : 67.34%
ผลงาน : 63.63%

แผนเงิน : 34.88% (735,436,890.38 บาท)
ผลเงิน : 29.83% (629,130,489.58 บาท)
 แผน  ผล (<60%)  ผล (60%-90%)  ผล (>90%)

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 จำนวน 5 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 2,108,725,440.48 บาท โดยเบิกจาย
จริง 629,130,489.58 บาท (รอยละ 29.83), จองเงิน (ผูกพัน) 1,366,631,522.23 บาท (รอยละ 64.81) และคงเหลือ
112,963,428.67 บาท (รอยละ 5.36)
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2. ผลการดำเนินงาน
ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 3) ผลงานไมลาชา แตผลเงินลาชา (5 โครงการ/แผนงาน)
1. 64017 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการ
74.82
67.57
728.6818
623.8081
พัฒนา THEOS-2 (THEOS-2/ พรเทพ)
กิจกรรมทีล่ าชา :
(2,086.0548 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ.
1) การจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม
2,023.9907 ลบ. และเงินสะสม สทอภ.
พรอมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุน (แผน 72.696 ลบ. /ผล 9.482
62.0641 ลบ.)
ลบ.) ลาชาเนื่องจากอุปกรณบางรายการตองรอการผลิตและนำสงจากตางประเทศ
จึงแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฯ จัดทำ TOR และราคากลางเพิ่มเติม จึงทำใหการสง
มอบงานและการเบิกจายลาชากวาแผน
2) พัฒนาโครงสรางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับโครงการ THEOS2 ระยะ
ที่ 2 กิจกรรม เดินสายใยแกวนาแสงปรับปรุงโครงขายสาย (Dark Fiber) ความเร็ว
10 Gbps (แผน 19.80 ลบ./ ผล 0 ลบ.) ลาชาเนื่องจากมีการประชาพิจารณรา ง
TOR จำนวน 4 ครั้ง ขณะนี้อยูระหวางประกวดราคาดวยวิธี E-bidding ระหวาง
วันที่ 9 เม.ย. – 3 พ.ค. 64
3) คาภาษีรายไดและประกันสังคม ผูป ฏิบัติงานพิเศษ ณ ประเทศอังกฤษ
(4.7025 ลบ. ลบ.) จะเบิกจายเมื่อไดรับแจงใบเบิกคาใชจายจากบริษัท SSTLซึ่งอยู
ระหวางเรงรัดบริษัท SSTLใหจัดสงโดยเร็ว
4) ประชุม ฝกอบรม สัมมนา/AIP Center (1.4198 ลบ.) ลาชาเนื่องจาก
สถานการณโควิด-19 สงผลใหไมสามารถจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการได
5) จางบำรุงรักษาระบบจานสายอากาศยานความถี่ X -Band ยี่หอ VIASAT
(4.95 ลบ ) อยูระหวางสรุป TOR กับบริษัทตัวแทน โดยมีการเจรจาเพื่อขอปรับ
เพิ่มเนื้องาน และระยะเวลาจาก 12 เดือน เปน 15 เดือน ภายใตงบประมาณเดิม
6) จางที่ปรึกษาสรางระบบการทดสอบดาวเทียมและจัดการศูนยประกอบ
ทดสอบดาวเทียม (AIT) (4.61364 ลบ.) เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทำให
ผูเชี่ยวชาญไมสามารถเดินทางมาประเทศไทยได จึงจำเปนตองเปลีย่ นรูปแบบการ
จาง ซึ่งอยูระหวางขอทบทวนแผนการดำเนินงาน
7) จางตกแตงภายในอาคาร AIT (SSTL Partially) (2 ลบ.) เนื่องจากอาคาร
AIT ยังไมแลวเสร็จ จึงยังไมสามารถดำเนินการจางตกแตงภายในได
2. 64038 - โครงการระบบบริหารสถานการณ
57.10
55.65
5.5580
4.8145
รองรับการแพรระบาดโควิด – 19 รอบที่ 2 และ กิจกรรมทีล่ าชา : กิจกรรมถายทอดแนวคิด แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เพื่อสรางการ
มาตรการ Travel Bubble (กองทุน ววน.-วช.) มีสวนรวมและการยอมรับ (คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ)
(AIP- ชลธิป/ภารกิจ 3-ธัญวรัตม)
ลาชาเนื่องจากสถานการณโควิด-19 สงผลใหไมสามารถเดินทางลงพืน้ ที่ไดตาม
(กองทุน ววน.-วช. 20.0000 ลบ.)
กำหนด ซึ่งขณะนีไ้ ดมีการถายทอดแนวคิดและขอคิดเห็นกับกลุมตัวอยางแลวทั้ง
5 จังหวัด (เชียงราย/เชียงใหม/ตาก/ชลบุร/ี ภูเก็ต)
3. 64026 – แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP เพื่อการ
54.80
50.60
0.6771
0.4432
ขับเคลื่อนนโยบาย กลุมภารกิจพิเศษดาน
กิจกรรมทีล่ าชา :
Actionable Intelligence Policy (AIP / ชลธิป) 1) กิจกรรมบริหารโครงการ (ในสวนของการจัดประชุม/ปฏิบัติงานนอกสถานที)่
(2.0356 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 1.5000 ลบ. และ ลาชาเนื่องจากสถานการณโควิด-19 สงผลใหไมสามารถเดินทางลงพืน้ ที่ไดตาม
เงินสะสม สทอภ. 0.5356 ลบ.)
กำหนด และปรับเปลี่ยนเปนการประชุมโดยวิธีออนไลนแทน
2) การพัฒนาบุคลากรดานการกำหนดประเด็นปญหาจนถึงการออกแบบ
รวมถึงหลักการ กลยุทธและเทคนิค (0.7 ลบ) เนื่องจากฝายพัฒนาองคกรและ
ทรัพยากรบุคคลมีแผนพัฒนาบุคลากรรองรับแลว อยูระหวางขออนุมัติโอน
5

ชื่อแผนงานโครงการ /
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ

4. 64043 - โครงการขับเคลื่อนแผนแมบทอวกาศ
แหงชาติ (สยศ. / ตอวงศ)
(เงิน พ.ร.บ. 0.4350 ลบ.)

5. 64047 - แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานภายใตแผนแมบทดานอวกาศและภูมิ
สารสนเทศของชาติ (CEO TEAM / จุฑามาศ)
(เงิน พ.ร.บ. 0.2000 ลบ.)

แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
งบประมาณไปใชในกิจกรรมเพิ่มเติมในสวนของรายงานวิชาการที่ตอ งมีการ
เผยแพรและประชาสัมพันธแทน
100.00
96.00
0.4350
0.0253
กิจกรรมทีล่ าชา :
1. การประชุมคณะทำงานปรับปรุง (ราง) แผนแมบทอวกาศแหงชาติ 20 ป
(0.165 ลบ.) : อยูระหวางการทบทวนขอมูลในแตละประเด็นใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน ซึ่งใชเวลามากกวาที่กำหนดไว จึงทำใหการจัดประชุม
คณะทำงานฯ ยังไมสามารถดำเนินการตามกำหนด
2. การประชุมปรับปรุงคณะทำงานปรับปรุง (ราง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ (0.166
ลบ.) เนื่องจากสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี แจงวา ภายหลังเวียนขอความเห็นจาก
หนวยงานตางๆ พิจารณาเสนอความเห็นตอ (ราง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปรากฏวามีบางหนวยงานมีขอสังเกตตอ
(ราง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ ดังนั้นขอให สทอภ.
หารือกับหนวยงานเหลานี้ใหไดขอยุติ ทั้งนี้ หากภายหลังการหารือ มีการแกไขสาร
บัญญัติในรางกฎหมายฉบับนี้ เห็นควรใหมีการจัดทำประชาพิจารณ และเสนอ
คณะกรรมการระดับชาติที่เกีย่ วของ (คณะอนุพัฒนากฎหมายอวกาศ และ
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ) หลังจากนั้นจึงดำเนินการเสนอ (ราง)
พ.ร.บ.กิจการอวกาศ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
50.00
48.34
0.0850
0.0394
กิจกรรมทีล่ าชา : กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อติดตามการประยุกตใชงานภูมิสารสนเทศ
จากระบบ NGIS Portal และการใชงาน Application ของจังหวัดที่มีการติดตั้ง
แลว : ลาชาเนื่องจากสถานการณโควิด-19 สงผลใหไมสามารถเดินทางลงพื้นที่ได
ทั้งนี้ สทอภ. ไดจัดสงหนังสือที่ อว 5300/ว 441 ลงวันที่ 4 มี.ค. 64 เพื่อขอความ
อนุเคราะหผูวาราชการจังหวัด 38 จังหวัด มอบหมายเจาหนาที่ที่เกีย่ วของ
ประเมินผล และวิเคราะหปญหาอุปสรรค การใชงานระบบภูมิสารสนเทศผาน
แบบสำรวจตาม QR Code ซึ่งปจจุบันมีผูแทนจาก 24 จังหวัด 102 คน กรอกผล
ใชงานระบบฯ

6

ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ (2 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงคฤทธิ์)

แผนงาน : 34.75%
ผลงาน : 35.13%

แผนเงิน : 40.27%
1,778,820.00 บาท)
ผลเงิน : 26.70%
(1,179,239.00 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 1,179,239.00 บาท (รอยละ 26.70) , จองเงิน (ผูกพัน) 202,580.00 บาท (รอยละ 4.59) และ คงเหลือ
3,035,481.00 บาท (รอยละ 68.72)
2. ผลการดำเนินงาน
ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 3) ผลงานไมลาชา แตผลเงินลาชา (2 โครงการ/แผนงาน)
1. 64008 - แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศ
52.00
52.00
0.9827
0.6039
อุตสาหกรรมและผูประกอบการ
กิจกรรมทีล่ าชา : การอำนวยการและการบริหารจัดการภายในสถาบัน
(สอร. (3C)/ ศิริพักตร)
นิเวศอุตสาหกรรมและผูประกอบการ และการสงเสริมการดำเนินงานตาม
(1.925 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 1.222 ลบ. และ
ภารกิจ สทอภ. ในสวนการประชุมและคาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ
เงินสะสม สทอภ. 0.703 ลบ.)
ดำเนินงานไดตามกิจกรรมที่เขามา แตเบิกจายนอยกวาแผน
2. 64010 - โครงการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหนงความละเอียด
17.50
18.25
0.7962
0.5754
สูงรองรับความรวมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการ
กิจกรรมทีล่ าชา : กิจกรรมจางเหมาพัฒนาระบบฐานขอมูลจัดเก็บขอมูลการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (กองทุน DE) สวนงานป
ขนสง Log data ตนแบบคมนาคมทางอากาศ (0.1 ลบ.) ลงนามในสัญญา
2564 (สอร. (3C)/ ทศวรรษ) (เงินกองทุน DE 2.4923 ลบ.) แลว อยูร ะหวางดำเนินการตามงวดงาน
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ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางคุณคาและมูลคาจากระบบภูมิสารสนเทศองครวม (6 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : รอง ผสทอภ. (ตติยะ, กานดาศรี)

แผนงาน : 36.26%
ผลงาน : 31.59%

แผนเงิน : 25.54% (61,035,019.14 บาท)
ผลเงิน : 10.24% (24,475,497.21 บาท)

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

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 3 จำนวน 6 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 238,939,736.87 บาท โดยมีผลการ
เบิกจายจริง 24,475,497.21 บาท (รอยละ 10.24), จองเงิน (ผูกพัน) 68,078,833.45 บาท (รอยละ 28.49) และ
คงเหลือ 146,385,406.21 บาท (รอยละ 61.26)
2. ผลการดำเนินงาน
ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
กลุมที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน)
1. 64042 - แผนงานขับเคลื่อนการสรางคุณคาและ
49.41
50.44
11.9322
รายได (กพล. /ตติยะ)
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
(เงินสะสม สทอภ. 36.3646 ลบ.)
2. 64106 - แผนงานประเมินมลภาวะทางอากาศดวย
10.56
10.56
นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรความ
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
รวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาและการสราง
มูลคาจากระบบภูมสิ ารสนเทศองครวมสูชุมชน
(สปภ. /สุรสั วดี) (เงิน พ.ร.บ. 0.9000 ลบ.)
กลุมที่ 3) ผลงานไมลาชา แตผลเงินลาชา (2 โครงการ/แผนงาน)
3. 64016 - แผนการดำเนินงานโครงการสรางคุณคา
45.17
44.06
11.8773
จากระบบภูมิสารสนเทศแบบองครวม
กิจกรรมทีล่ าชา :
(ภารกิจ 3/ ตติยะ)

ผลจายจริง
(ลบ.)
11.2523
0.1242

9.8408
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ชื่อแผนงานโครงการ /
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(68.3362 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 53.6152 ลบ.
และเงินสะสม สทอภ. 14.7210 ลบ.)

แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
1. คาเชาบริการคลาวด และ Colocation 3 Full Racks (5.3 ลบ.) :
เนื่องจากตองรอสัญญาเดิมจากปงบประมาณ 2563 สิ้นสุดในเดือน ก.พ. 64
จึงจะจัดจางตอได ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับไดรับมอบการติดตั้งแลว
เสร็จ อยูร ะหวางการอนุมัติจากผูม ีอำนาจตามวงเงิน เพื่อเริ่มตนนับการเชา
ใชบริการ และขอปรับทบทวนแผนใหเปนไปตามสัญญา
2. บำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal (มีจำนวน 73 Applications
ใหบริการจากระบบ) (4 ลบ.) : อยูร ะหวางขอทบทวนแผน เนื่องจากกำหนด
แผนงานและแผนเงินผิดพลาด โดยขอเท็จจริงแลวไมมีการเบิกจายทุกเดือน
แตการเบิกจายตามสัญญาเกิดขึ้นตามงวดงาน
3. การปรับปรุงระบบคลังขอมูลดาวเทียมธีออส (12.9 ลบ.) เนื่องจากลง
นามสัญญาลาชากวาแผน 1 เดือน สงผลใหแผนงานในภาพรวมกิจกรรมการ
สงมอบและตรวจรับลาชาออกไป
4. 64045 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถการใชภูมิ
28.05
25.29
1.6825
0.2276
สารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐและ กิจกรรมทีล่ าชา : เนื่องจากกำหนดวันในกระบวนการพัสดุผิดพลาด ทำให
ประชาชน (กองทุน ววน.- Basic Function)
ชากวาแผนที่กำหนดไว ซึ่งอยูร ะหวางขอปรับทบทวนแผนใหสอดคลองกับ
(ภารกิจ 3/ วีระวิทธ)
ขอบเขตงาน (TOR) 3 กิจกรรม ดังนี้
(กองทุน ววน. 12.0135 ลบ.)
1. การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางราบของขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมใหเปนไปตามมาตรฐานแบบอัตโนมัติ (3.5071 ลบ.)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ Metadata จากดาวเทียม
ที่ใหบริการ (1.0 ลบ.)
3. การเพิ่มสมรรถนะระบบผลิตภาพถายออรโทจากภาพถายดาวเทียม
ดวยระบบ GXL (6.0 ลบ.)
กลุมที่ 4) ลาชาทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน)
5. 64001 - โครงการพัฒนาตนแบบแพลตฟอรมภูมิ
35.92
28.93
1.9397
0.6887
สารสนเทศและดาวเทียม เพื่อการบริหารจัดการ
กิจกรรมทีล่ าชา :
PM2.5 และอนุภาคในชั้นบรรยากาศ
1. จางเหมาจัดทำฐานขอมูล PM2.5 จากขอมูลดาวเทียมรวมกับขอมูลที่
(ภารกิจ 3/ บุษบา) (กองทุน ววน. 5.295 ลบ.)
ตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดภาคพืน้ ดินและการสำรวจภาคสนามอื่นๆ
(Ground Observation stations) (0.933 ลบ.) : เนื่องจากตองปรับชื่อ
แผนการจัดซื้อจัดจางใหตรงกับขอเสนอโครงการและเอกสารสัญญาที่ลง
นามกับ วช. จึงทำใหลงนามลาชา ขณะนี้อยูร ะหวางการดำเนินงานงวดที่ 1
และขอปรับทบทวนแผนใหสอดคลองกับขอบเขตงาน
2. จางเหมาพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารจัดการ PM 2.5 (2.493 ลบ.) อยูระหวางสรุปผลการพิจารณาจัดจาง
โดยวิธีคัดเลือก คาดวาจะลงนามไดภายใน เม.ย. 64 และขอปรับทบทวน
แผนใหสอดคลองกับขอบเขตงาน
6. 64055 - โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนา
48.44
30.28
33.6034
2.319
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก
กิจกรรมทีล่ าชา :
หนอง นา โมเดล” ภายใตความรวมมือในฐานะ
1. จางเหมาจัดทำขอมูลแผนที่ฐาน (ฺBase Map) ป 2563-2564 (18.5
หนวยงานภาคีในกิจกรรมที่ 7 การสรางระบบ
ลบ.) ลาชาเนื่องจากคณะกรรมการฯ ตองใชระยะเวลาในการพิจารณา
โปรแกรมและระบบฐานขอมูลพัฒนาระบบ Digital เอกสารดานเทคนิค และสรุปผลผูช นะเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64 คาดวาจะลง
รองรับ Local Economy (ภารกิจ 3 / ศิริลักษณ) นามไดภายใน เม.ย. 64 และตองปรับทบทวนแผนการตรวจรับและสงมอบ
(เบิกจายแทนกัน พช. 116.0304 ลบ.)
ใหสอดคลองกับขอบเขตงาน
2. จัดจางการศึกษาและวิเคราะหปจจัยขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ การศึกษาคุณภาพชีวิต ใน บริบท โคกหนอง
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ชื่อแผนงานโครงการ /
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ

แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
นา โมเดล (3.5 ลบ.) อยูระหวางขัน้ ตอนการขออนุมัติจดั จางรอบที่ 2
เนื่องจากการจัดจางรอบที่ 1 มีผูผา นการพิจารณาเพียงรายเดียว
3. จัดจางพัฒนา Platform เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล และ การจัดหา/จัดซื้อ
Infrastructure SoFtware (อุปกรณคอมพิวเตอร) (25 ลบ.) ลาชา
เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาทบทวนหนังสือประชา
พิจารณตองใชระยะเวลาตีความคอนขางมาก เพื่อใหถกู ตอง รัดกุม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ เนื่องจาก Platform มีทั้งสวน
HW&SW ตลอดจนมีฟงกชั่น ที่มีการทำงานคอนขางซับซอน สงผลให
กระบวนการจัดจางลาชา ตองปรับทบทวนแผนการดำเนินงานใหสอดคลอง
กับขอบเขตงาน
4. การจัดจางสำรวจเก็บขอมูลและจัดทำแผนทีภ่ าพถายทางอากาศและ
แผนที่ภูมิประเทศดวยอากาศยานไรคนขับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประมวลผล (31.2 ลบ.) ลาชาเนื่องจาก (1) มีการปรับแก TOR หลายครั้ง
เพื่อใหมีรายละเอียดที่เหมาะสม และเกิดความเปนธรรมกับทุกบริษทั ฯ
(2) การประชาพิจารณ ราง TOR มีบริษัทฯ ยื่นขอพิจารณหลายรอบ ทำให
ตองใชระยะเวลาในการพิจารณา ซึ่งขณะนีอ้ ยูระหวางคณะกรรมการจัดจางฯ
พิจารณาคุณสมบัตผิ ูยื่นเสนอราคา ทั้งดานเทคนิค และราคา สงผลให
กระบวนการจัดจางลาชา ตองปรับทบทวนแผนการดำเนินงานใหสอดคลอง
กับขอบเขตงาน
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ยุทธศาสตรที่ 4 : สราง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ดานอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (10 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : ป.รอง ผสทอภ. (ดำรงคฤทธิ์)

แผนงาน : 36.68%
ผลงาน : 33.42%

แผนเงิน : 34.72% (24,547,560.15 บาท)
ผลเงิน : 28.12% (19,876,265.68 บาท)

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

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 4 จำนวน 10 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 70,695,938.20 บาท โดยมีผลการ
เบิกจายจริง 19,876,265.68 บาท (รอยละ 28.12), จองเงิน (ผูกพัน) 19,884,866.20 บาท (รอยละ 28.13) และ
คงเหลือ 30,934,806.32 บาท (รอยละ 43.76)
2. ผลการดำเนินงาน
ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (3 โครงการ/แผนงาน)
1. 64002 - แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย
51.60
51.60
0.1837
0.2352
(สวภ. / ธันยชนก) (เงิน พ.ร.บ. 0.49076 ลบ.)
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
2. 64018 - แผนงานพัฒนากำลังคนดานเทคโนโลยี
42.40
42.40
7.7925
7.4408
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (สพอ./ ฐนิตา)
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
(8.8405 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 8.225 ลบ.,
เงินสะสม สทอภ. 0.078 ลบ. และ เงินกองทุน
0.5375 ลบ.)
3. 64048 - โครงการนวัตกรรมการใชขอมูลระยะไกล
ทางการเกษตร:บูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่กับขอมูล
อยูระหวางดำเนินการ
ระยะไกลเพื่อหาดัชนีจากดาวเทียมสามารถติดตาม
(ไดรับจัดสรรงบประมาณในเดือน มี.ค. 64
ผลผลิตขาวในประเทศไทย (สวภ./ ปฏิเวธ)
และอยูระหวางการลงขอมูลในระบบ)
(เงินสนับสนุนวิจัย สวทช. 0.6600 ลบ.)
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ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
กลุมที่ 3) ผลงานไมลาชา แตผลเงินลาชา (5 โครงการ/แผนงาน)
4. 64005 - โครงการพัฒนาตนแบบเครื่องมือภูมิ
28.42
27.46
1.4359
0.8219
สารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
กิจกรรมทีล่ าชา :
(สวภ. / ศุภัชชา) (เงิน พ.ร.บ. 5.1850 ลบ.)
1. จางที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการจัดทำและ
ใหบริการขอมูลภูมสิ ารสนเทศการบิน ตามขอกำหนด ICAO (1.22 ลบ.) :
ลาชาเนื่องจากระบบมาตรฐาน 27001:2018 ที่ระบุในขอบเขตของงานฯ
ยังไมมีการประกาศใชงานอยางเปนทางการในปจจุบัน จึงมีความจำเปนตอง
แกไขสัญญาเพิม่ เติม
2. จางวิจัยทดสอบการจัดขอมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลขสำหรับการจราจร
ทางอากาศ ดวยเทคโนโลยี Ground Base LiDAR (1.47 ลบ.) : เนื่องจาก
ลงนามในสัญญาลาชา สงผลใหการสงมอบงานลาชาออกไปกวากำหนด
และจำเปนตองปรับทบทวนแผนการดำเนินงานเปนสอดคลองกับขอบเขต
ของงาน
5. 64006 - โครงการพัฒนาระบบบริหารวิกฤตและ
24.91
24.76
1.3963
0.7223
การปฏิบัติการแกไขปญหาไฟปาเชิงพื้นที่
กิจกรรมทีล่ าชา :
(สวภ. / วสันชัย) (เงิน พ.ร.บ. 7.3100 ลบ.)
1. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการวิจัย (0.1158 ลบ.) อยูระหวาง
เรงดำเนินการเบิกจายคาใชจายในสวนนี้
2. จางพัฒนาตนแบบระบบลาดตระเวนและยืนยันการเกิดไฟปา (3.6
ลบ.) เนื่องจากลงนามในสัญญาลาชากวาแผนที่ตั้งไว จำเปนตองปรับ
ทบทวนแผนการดำเนินงานเปนสอดคลองกับขอบเขตของงาน
6. 64007 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช
26.51
26.09
1.4333
0.7810
งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใชงาน
กิจกรรมทีล่ าชา : กิจกรรมคาตอบแทนลูกจางโครงการสำหรับปฏิบัติ
หวงอากาศ (สวภ./ วสันชัย)
งานวิจัยและพัฒนา จัดจางลูกจางจำนวน 3 คนแลว แตมีการเบิกจายนอย
(เงิน พ.ร.บ. 4.6087 ลบ.)
กวาแผนเนื่องจากลูกจางโครงการฯ ที่เขาใหม 2 คน ไมสามารถเบิก
คาตอบแทนอื่นๆ (คาเงินเพิ่มพิเศษ) ได ตามระเบียบ สทอภ.
7. 64009 - แผนงานการบริหารจัดการการใหบริการ
79.40
78.40
2.9683
2.5759
Space Inspirium (สอร. (3C)/ ศิริพักตร)
กิจกรรมทีล่ าชา :
(5.5407 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 2.6009 ลบ. และ
1. การเพิ่มประสิทธิการถายทอดองคความรู (0.1496 ลบ.) สงมอบงาน
เงินสะสม สทอภ. 2.9398 ลบ.)
ตามขอบเขตงานฯ เรียบรอยแลว อยูระหวางดำเนินการเบิกจาย
2. ซอมแซม ปรับปรุงนิทรรศการเพื่อรองรับการใชงานชั่วคราว (0.037
ลบ.) สงมอบงานเรียบรอยแลว อยูระหวางดำเนินการเบิกจาย
8. 64027 - โครงการตรวจสอบระบบติดตามการ
41.00
39.00
0.0638
0.0001
เพาะปลูกขาวระหวางระบบ Rice Crop
กิจกรรมทีล่ าชา : ออกสำรวจเก็บขอมูลขาวในพื้นศึกษาในแตละชวงเวลา
Monitoring: GISTDA และ ระบบ International ที่สัมพันธกับการบันทึกขอมูลดาวเทียม ลาชาเนื่องจาก สถานการณโควิดAsian Harvest mOnitoring system for Rice
19 ทำใหมีการประมาณการการออกภาคสนามในครั้งแรกเพียง 2 ครั้ง แต
(INAHOR): JAXA (สวภ. / กาญจนา)
ในปจจุบันสถานการณมีแนวโนมคลี่คลายมากขึ้น จึงมีแผนการสำรวจและ
(เงิน พ.ร.บ. 0.1276 ลบ.)
เก็บขอมูลเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเปนจำนวน 3 ครั้ง เพื่อนำขอมูลที่ไดมา
ประมวลผลใหมีความถูกตอง
กลุมที่ 4) ลาชาทั้งผลงานและผลเงิน (2 โครงการ/แผนงาน)
9. 64014 - โครงการพัฒนาซอฟตแวรควบคุมการ
43.67
34.02
9.0087
7.2991
ปฏิบัติงานของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight
กิจกรรมทีล่ าชา :
Software) (สวภ./ สุวัฒน)
1. จัดซื้อครุภณ
ั ฑเครื่องมือระบบทดสอบ Attitude Orbit Control
(เงินกองทุน ววน. 33.93265 ลบ.)
System สำหรับเชื่อมตอ Simulator (19.04465 ลบ.) : ลาชาเนื่องจากราง
12

ชื่อแผนงานโครงการ /
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ

10. 64054 - โครงการยกระดับขีดความสามารถ
ศูนยกลางการเรียนรู Space Inspirium
(สอร./ ศิริพักตร)
(เงินกองทุน ววน. 4.00 ลบ.)

แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
TOR มีความละเอียดและซับซอนทางเทคนิคมากจึงใชเวลานาน ขณะนี้อยู
ระหวางระหวางรออุทธรณและประกาศผูชนะ และจำเปนตองปรับทบทวน
แผนการดำเนินงานเปนสอดคลองกับขอบเขตของงาน
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมผูประกอบการพัฒนาระบบ
ดาวเทียม เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทำใหไมสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได และมีการเลื่อนกำหนดการจัดงานไปแบบไมมีกำหนด
28.90
14.45
0.2650
กิจกรรมทีล่ าชา :
1. จางเหมาบุคลากรประสานงานการจัดทำนิทรรศการสงเสริมทักษะแหง
อนาคต (0.22 ลบ.) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคำอธิบายตัวชี้วัดของโครงการ
ใหสามารถนับจำนวนผูเ ขารับการถายทอดเพิ่มเติมในรูปแบบ E-learning
Mobile application ได และ SI ยังไมมรี ะบบรองรับการถายทอดในรูปแบบ
ดังกลาว จึงจำเปนตองทบทวนแผนการจัดจางใหมเปนจัดซื้ออุปกรณสำหรับ
จัดทำสื่อการเรียนรูออนไลนภายใน Space Inspirium
2. จางที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะหแผนการตลาด (0.1 ลบ.) อยูระหวางเรง
ดำเนินการปรับแกไขราง TOR ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
3. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพือ่ ใหบริการแก คนพิการ คนชรา และ
ผูดอยโอกาส (0.36 ลบ.) อยูระหวางปรับแกไขราง TOR ใหชัดเจนยิง่ ขึ้น
4. จางเหมาจัดทำชุดนิทรรศการสงเสริมทักษะแหงอนาคต (Space
Hololens) (1.28 ลบ.) อยูระหวางตรวจสอบราง TOR และปรับปรุงรายการ
คุณสมบัติใหเหมาะสมกับโปรแกรม
5. จัดหาอุปกรณพรอมติดตั้งสำหรับหองปฏิบัติการสงเสริมจินตนาการ
สรางสรรคนวัตกรรมแหงอนาคต (Space Lab for STEM) (1.54 ลบ.) อยู
ระหวางตรวจสอบราง TOR ใหสอดคลองกับสถานการณปจ จุบัน
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ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาและสรางความเขมแข็งองคกร (20 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : รอง ผสทอภ. (พีร)

แผนงาน : 45.39%
ผลงาน : 47.26%

แผนเงิน : 43.19% (158,076,137.45 บาท)
ผลเงิน : 40.42% (147,952,555.41 บาท)
 แผน  ผล (<60%)  ผล (60%-90%)  ผล (>90%)

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 5 จำนวน 20 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 366,038,727.32 บาท โดยมีผลการ
เบิกจายจริง 147,952,555.41 บาท (รอยละ 40.42), จองเงิน (ผูกพัน) 39,127,057.07 บาท (รอยละ 10.69)และ
คงเหลือ 178,959,114.84 บาท (รอยละ 48.89)
2. ผลการดำเนินงาน
ชื่อแผนงานโครงการ /
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
(รอยละ)
กลุมที่ 1) ดำเนินการตามแผน ทั้งผลงานและผลเงิน (10 โครงการ/แผนงาน)
1. 64019 - แผนงานบริหารจัดการฝายเทคโนโลยี
68.30
สารสนเทศ (ศรีราชา) (สอร.3S/ ประวิทย)
(0.63505 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 0.2323 ลบ.
และเงินสะสม สทอภ. 0.4028 ลบ.)
2. 64020 - แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา
40.00
(ฝกส./ เชรษฐา) (0.516 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ.
0.426 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.090 ลบ.)
3. 64021 - แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
52.90
(สบห./ ปฐมพงศ) (38.1242 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ.
8.5 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 29.6242 ลบ.)
4. 64031 - แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่
62.97
และยานพาหนะ (ศรีราชา) (สอร.3S / ณิชพร)

ผลงาน
(รอยละ)

แผนเงิน
(ลบ.)

ผลจายจริง
(ลบ.)

68.30
0.4598
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน

0.5049

40.00
0.2360
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน

0.2315

52.90
13.4874
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน

13.4181

62.97
8.5993
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน

7.8677
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(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
(18.6459 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 4.8021 ลบ.
และเงินสะสม สทอภ. 13.8438 ลบ.)
5. 64033 - แผนงานเสริมสรางความเชื่อมั่น
47.78
57.50
2.3450
2.2040
ภาพลักษณองคกร (สยศ./ สรทัศน)
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
(2.96 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 0.4737 ลบ. และเงิน
สะสม สทอภ. 2.4863 ลบ.)
6. 64034 - โครงการจัดทำแผนปฏิบตั ิการดานการกำกับ
52.00
95.00
0.1080
0.2000
ดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม (สยศ./
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
สรทัศน) (เงินสะสม สทอภ. 0.216 ลบ.)
7. 64044 - โครงการเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด
40.00
40.00
(ผสทอภ.) (เงิน พ.ร.บ. 13.07813 ลบ.)
ดำเนินงานตามแผน
8. 64053 - โครงการงบกลาง สทอภ. เพื่อ สำรองจาย
43.00
43.00
0.0442
0.3286
กรณีฉุกเฉินหรือจำเปน (ผสทอภ.) (เงินสำรองจาย
ดำเนินงานและเบิกจายตามแผน
กรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 20.0000 ลบ.)
9. 64108 – โครงการการสรางนวัตกรรมภูมิ
2.01
2.01
สารสนเทศในระดับสากลเพื่อตอบโจทยทาทายเชิง
ดำเนินงานตามแผน
พื้นที่ (สยศ./รักษิณา) (กองทุน ววน. 1.00 ลบ.)
กลุมที่ 2) ผลงานลาชา แตผลเงินไมลาชา (1 โครงการ/แผนงาน)
10. 64105 - โครงการจัดตั้งศูนยวิจยั และพัฒนา
2.10
1.10
นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยจากอวกาศแหง
กิจกรรมทีล่ าชา : จัดจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานขอมูลระดับขีด
ภูมิภาคอาเซียน
ความสามารถดานการเฝาระวังทางอวกาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(สยศ. / พีรภัทร) (กองทุน ววน. 1.00 ลบ.)
เนื่องจากการจัดทำราง TOR มีเนือ้ หาหลักเปนดานเทคนิคเฉพาะทาง ตองใช
ความละเอียดรอบคอบในการปรึกษาผูเชี่ยวชาญ/ ผูเกี่ยวของ
กลุมที่ 3) ผลงานไมลาชา แตผลเงินลาชา (8 โครงการ/แผนงาน)
11. 64013 - แผนงานบริหารจัดการฝายธุรการและ
40.00
40.00
6.5055
5.6759
การคลัง (ศรีราชา) (สอร.3S / วรรณวีร)
กิจกรรมทีล่ าชา : การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ศรีราชา (คา
(เงิน พ.ร.บ. 14.3740 ลบ.)
ไฟฟาและน้ำประปา) เบิกจายนอยกวาแผน สืบเนื่องจากสถานการณโควิด-19
ทำใหมีผูเขาชม SI และดูงานนอยลง
12. 64015 - แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของ
50.90
46.00
1.5770
1.1767
คณะกรรมการ สทอภ. (ฝลค. / ณัฐนันท)
กิจกรรมทีล่ าชา :
(3.0745 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 2.544 ลบ.
1. สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการ สทอภ. (0.3
และเงินสะสม สทอภ. 0.5305 ลบ.)
ลบ.) เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทำใหสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมเปนแบบออนไลน ทำให
พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ แจงความประสงคขอ
ยกเลิกการเขารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อรอใหสมาคมฯ เปดอบรมใน
รูปแบบปกติ จึงจะเขารับการอบรมทั้งสองหลักสูตรตอไป
2. จัดจางตัดชุดสูทสำหรับ คกก. ที่ไดรับแตงตั้งแทนทานเดิมที่ลาออก จำนวน
1 ชุด (0.015 ลบ.) อยูระหวางขอยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากยังไมมีการประกาศ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิทานใหม จึงเห็นควรยกเลิกกิจกรรมนี้ไปกอน
13. 64022 - แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคาร
59.23
60.48
3.7810
3.2656
สถานที่และยานพาหนะ (สบห./ มาลิน)
กิจกรรมทีล่ าชา : จางเหมาทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานศูนยราชการ
(เงิน พ.ร.บ. 7.047972 ลบ.)
และบางเขน และจางเหมาบริการรรถยนตตูปรับอากาศ งวดที่ 6 ตรวจรับ
แลวและจะเบิกจายในเดือน เม.ย. 64
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ชื่อแผนงานโครงการ /
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
14. 64023 - แผนงานบริหารและสารบรรณ
(สบห./ สุรางค) (เงิน พ.ร.บ. 1.8620 ลบ.)

แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
50.00
50.00
0.9300
0.4167
กิจกรรมทีล่ าชา : 1) งานรัฐพิธี พิธีการ และกิจกรรมตางๆ มีการเขารวมงาน
ตามกำหนด 2) คาไปรษณีย มีการสงไปรษณียนอยกวาแผนที่ตั้งไว เนื่องจากมี
การปรับวิธีการเปนการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
15. 64024 - แผนงานบริหารจัดการงานคลัง
46.88
47.10
113.9382
109.0499
(สบห./ พนิดา) (230.4165 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. กิจกรรมทีล่ าชา :
187.0163 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 43.4002
1. กิจกรรมการเบิกจายเงินเดือน เบิกจายนอยกวาแผน 3.5146 ลบ.
ลบ.)
2. การจางเหมาตรวจสอบงบการเงินประจำป (0.707 ลบ.) ลาชาเนือ่ งจาก
ตองดำเนินการปดงบการเงินประจำป 64 บริษัทตรวจสอบงบการเงินจึงจะ
ตรวจสอบไดประมาณเดือน ธ.ค. 64 ทั้งนี้ จะดำเนินการจางเหมาบริษัท
ตรวจสอบงบการเงิน เดือน พ.ค. 64
16. 64025 - แผนงานตรวจสอบภายใน (สตส. /
49.17
47.37
0.13619
0.0999
ศิญาภัสร) (0.265 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 0.148 กิจกรรมทีล่ าชา :
ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.117 ลบ.)
1. การตรวจสอบการดำเนินงานรวมกันระหวาง สทอภ. กับมหาวิทยาลัย อยู
ระหวางดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
2. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน
โครงการของปงบ 63 ตามแผน และมีการใชจายในสวนของคาเดินทาง เบี้ย
เลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ นอยกวาแผนที่วางไว
17. 64032 - แผนงานขับเคลื่อนการบริหารโครงการ
56.20
53.05
0.7475
0.6535
(PBM) (สยศ./ วรณัฐ) (2.477 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. กิจกรรมทีล่ าชา : การประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก
1.735 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.742 ลบ.)
การนำแผนงาน/โครงการ สทอภ. นำไปใชประโยชน (0.9 ลบ.) เนื่องจาก
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดใหมีการเพิ่มตัวชี้วัด การประเมินความคุมคาโครงการ
โดยมีการจัดทำรางการประเมินความคุมคา และไดแจงรายละเอียดมาในชวง
ปลายไตรมาสที่ 1 สงผลให ตองดำเนินการทบทวน แกไข TOR เพิ่มเติม ใหมี
ความสอดคลองตามเงื่อนไขที่ สำนักงานก.พ.ร. กำหนด จึงทำใหเกิดความ
ลาชาในการลงนามสัญญา โดยลงนามแลวเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 อยู
ระหวางขอปรับทบทวนแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับขอบเขตของงาน
18. 64035 - แผนงานพัฒนาองคกรและบริหาร
46.08
46.20
3.3839
2.0758
ทรัพยากรบุคคล (สบห./ สุกันยา)
กิจกรรมทีล่ าชา :
(6.1457 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 5.0000 ลบ. และ 1. การจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย/กิจกรรมสานสัมพันธ (สงกรานตและป
เงินสะสม สทอภ. 1.1457 ลบ.)
ใหมและอื่นๆ) (0.70 ลบ.) เนื่องดวยสถานการณโควิด-19 จึงขอทบทวนแผน
โดยยกเลิกการจัดกิจกรรมปใหม
2. การจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธกระทรวง อว. (0.055 ลบ.) เนื่องดวย
สถานการณโควิด-19 สป.อว. จึงงดจัดกิจกรรมดังกลาว และขอทบทวนแผน
โดยยกเลิกกิจกรรมดังกลาว
3. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร/คณะอนุกรรมการ CSR/
คณะอนุกรรมการประเมิน ผสทอภ. (1.17 ลบ.) มีการประชุมตามแผน แต
เบิกจายคาเบี้ยประชุมนอยกวาแผนที่กำหนด
19. 64040 - แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อน
50.60
50.90
1.0100
0.3758
ยุทธศาสตร (สยศ./ ชาคริต) (เงิน พ.ร.บ. 2.6002 กิจกรรมทีล่ าชา : กิจกรรมภายใตความรวมมือทวิภาคี และ การรักษา/สราง
ลบ.)
บทบาทของ สทอภ. ในเวทีนานาชาติ เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ซึ่งไม
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได สงผลใหการเบิกจายงบเจรจาธุรกิจนอย
กวาแผน อยางไรก็ตาม การทำงานดานตางประเทศยังมีการดำเนินงาน
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ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ

แผนงาน
ผลงาน
แผนเงิน
ผลจายจริง
(รอยละ)
(รอยละ)
(ลบ.)
(ลบ.)
ตามปกติ โดยเขารวมการประชุมออนไลน หรือติดตอสื่อสารทางอีเมลและ
ดำเนินการผลักดันดานความรวมมือตางๆ
กลุมที่ 4) ลาชาทั้งผลงานและผลเงิน (1 โครงการ/แผนงาน)
20. 64046 - แผนงานอำนวยการและขับเคลื่อน
47.60
41.27
0.7915
0.4080
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 4 ครั้ง)

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
3.1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. จำนวน 19 ตัวชี้วัด โดยแบงเปน ตัวชี้วัดบังคับ 4 ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดจากการเจรจา 15 ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินการอยูในระดับขั้นต่ำ 1 ตัวชี้วัด ขั้นมาตรฐาน 3 ตัวชี้วัด และขั้นสูง 2 ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
1) อยูระหวางดำเนินการ

จำนวน
13

หมายเหตุ
อยูระหวางดำเนินการ 13 ตัวชี้วัด

2) ขั้นต่ำ 50 คะแนน

1

ตัวชี้วัดที่ 17 (12.) การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล เพื่อนำไปใชสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data)

3) มาตรฐาน 75 คะแนน

3

ตัวชี้วัดที่ 5 (5) ความสำเร็จของโครงการ Thai Space Consortium
ตัวชี้วัดที่ 6 (6) ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการวิจัยชั้นแนวหนาระบบโลกและ
อวกาศ (Earth Space System Frontier Research : ESS)
ตัวชี้วัดที่ 13 (8.) รอยละคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชน

4) ขั้นสูง 100 คะแนน

2

รวม

19

ตัวชี้วัดที่ 8 (7.2.1) การพัฒนากำลังคนดานดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน
ตัวชี้วัดที่ 11 (7.4.1) การเตรียมโครงสรางพื้นฐานสำหรับระบบภาคพื้นดินดาวเทียม
หลัก

3.2. รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. (ตัวชี้วัด สงป.)
ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัด โดยดำเนินการไดสูงกวาเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการตามเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด
และนอยกวาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
1) นอยกวาเปาหมาย
2) ตามเปาหมาย

จำนวน
1
6

หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา
(THEOS-2)
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหนวยงานระดับนโยบาย/ระดับพื้นที่ มีความรูความเขาใจการใช
งานกระบวนทัศนใหมและ AIP ในการพัฒนาพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 2 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการคาจากอุตสาหกรรมอวกาศและ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่เกิดขึ้นจากการบริการดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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ผลการดำเนินงาน

จำนวน

3) เกินกวาเปาหมาย

2

รวม

หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนหลักสูตรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
พัฒนาหนวยงานและบุคลากรในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของมีการทดสอบใชงาน/ไดรับการนำไปใชเพื่อการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของภาครัฐ
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 5 จำนวนเรื ่ อ งด า นการจั ด ทำฐานข อ มู ล พั ฒ นาและประยุ ก ต ใ ช ภ ู มิ
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

9

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

จำนวน
1

2) ตามเปาหมาย

7

3) เกินกวาเปาหมาย

7

รวม
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หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ (โครงการที่มีงบประมาณ
ตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป)
ตัวชี้วัดที่ 4 อันดับรวมของความสามารถการแขงขันดาน Scientific Infrastructure
ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD
ตัวชี้วัดที่ 5 มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 9 มูลคาการลงทุนวิจยั ของบริษัทที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนชุมชน/ทองถิ่นที่ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เขาไปชวยพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่
ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไปใชประโยชนในการกำกับแกไข
ปญหาของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการ
ดำเนินงานของ อว.
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
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนำไปใชในการสรางมูลคาเชิง
พาณิชยใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนผูประกอบการที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม
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4. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณขามป
แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณขามปมาเบิกจายในปงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 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 โดยมี
ผลการเบิกจายและผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้
รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management

แผนงาน : 90.73%
ผลงาน : 91.25%

แผนเงิน : 68.41% (872,336,154.89 บาท)
ผลเงิน : 65.72% (838,031,286.55 บาท)

4.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ
สทอภ. มีแผนงาน/โครงการที ่ ผ ู ก พั น งบประมาณข า มป ม าเบิ ก จ ายในป ง บประมาณ 2564 ทั ้ ง หมด
1,275,110,245.76 บาท โดยมีผลการเบิกจายจริง 838,031,286.55 บาท (รอยละ 65.72) และคงเหลือ 437,078,959.21
บาท (รอยละ 34.28)
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
797,642,435.07
3,556,934.25
749,000.00
16,787,606.72
18,170,484.50
0.00
1,124,826.01
838,031,286.55
รอยละ 65.72

ยอดผูกพันคงเหลือ
384,408,137.46
560,280.00
0.00
48,973,757.34
2,406,535.56
204,793.88
525,454.97
437,078,959.21
รอยละ 34.28
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4.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้
สถานะผลการดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
1. ดำเนินการแลวเสร็จ
2. ดำเนินการไดตามแผน

รวม

จำนวนแผนงาน/
โครงการ
24
16

หมายเหตุ
รายการผูกพันงบประมาณขามปทคี่ งเหลือสวนใหญมาจาก
โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่ การพัฒนา THEOS-2 ไดแก
1) การพัฒนาดาวเทียมหลัก (63066) วงเงินผูกพันคงเหลือ 363.17
ลบ. : สืบเนื่องจากคณะกรรมการ สทอภ. มีมติที่ 63/138 ในการประชุม
วันที่ 25 ธ.ค. 63 อนุมัติการแกไขสัญญาโครงการ THEOS-2 เนื่องจาก
สถานการณ COVID-19 อันเปนเหตุสุดวิสัย และ สทอภ. ไดลงนามการ
แกไขสัญญา Contract Amendment 2 แลวในวันที่ 25 ธ.ค. 63 และใน
การแกไขสัญญาไดปรับใหเนื้องานของงวดงานที่ 8-9 ในสวนของ AIP การ
เก็บขอมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนา AIP (WP20000) ไปสงมอบงาน
งวดงานที่ 15 และงวดที่ 17 คาดวาจะเบิกจายไดในปงบประมาณ 2565
2) การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบ
ดาวเทียม พรอมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุน (63132)
วงเงินผูกพันคงเหลือ 33.3152 ลบ. ลาชาเนื่องจากอุปกรณบางรายการ
ตองรอการผลิตและนำสงจากตางประเทศ จึงไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาฯ จัดทำ TOR และราคากลางเพิ่มเติม จึงทำใหการสงมอบงานและ
การเบิกจายลาชากวาแผน
3) คากอสรางอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม วงเงินผูกพัน
คงเหลือ 27.0780 ลบ. ลาชาเนื่องจากจำเปนตองเสนอคณะกรรมการ
สทอภ. พิจารณาลดงดคาปรับดวยเหตุอุปสรรคของผูวาจาง
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