สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ครั้งที่ 14/2560
วันศุกรที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง/มติ
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
มติที่ 60/143 : ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นควรแกไขรายงานการประชุมดังนี้
1) หนาที่ 2 – 8 บรรทัดที่ 4 ขอคิดเห็นของ รศ.ดร.ชนินทร ทินนโชติ จากเดิม “...ซึ่งหากเปน
กรณีดังกลาวจะแตกตางกับการทํา Disaster-Recovery Site...” แกไขเปน “...ซึ่งหากเปน
กรณีดังกลาวจะแตกตางกับการทําระบบโปรแกรมประยุกตสําหรับงานดาน Disaster…”
2) หนาที่ 2 - 8 มติที่ 60/128 ขอ 2) จากเดิม “ใหจัดทํา Strategy Map ที่เชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 12 แผนการดํ าเนิ นโครงการ
THEOS-2 และแผนยุทธศาสตร สทอภ. แลวจึงจัดวางโครงการที่มีความสอดคลองไวภายใต
แตละยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพความเชื่อมโยงไดอยางชัดเจน” แกไขเปน “ให
พิจารณาทบทวนรายละเอียดของโครงการดังตอไปนี้ วามีการดําเนินงานซ้ําซอนกับการดําเนินงาน
ภายใตโครงการ THEOS-2 โดยเฉพาะในสวนของการจัดทํา Solution หรือไม อยางไร รวมทั้ง
การจัดสรรบุคลากรที่จะตองปฏิบัติภารกิจเหลานี”้

ผูรับผิดชอบหลัก
ฝลค.

จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ไดแกไขแลว
วาระที่ 2.2 ผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหาร สทอภ.
ที่ประชุมรับทราบ

สยศ.

วาระที่ 3.1 รายงานสรุปงบการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติที่ 60/144 : เห็นชอบรายงานสรุ ปงบการเงิ น ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้ ง นี้ เพื่ อให
สามารถแสดงถึง Critical Parameter และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเงินในแตละ
ปงบประมาณไดอยางชัดเจน ควรจัดทําขอมูลเพิ่มเติมในรูปแบบ Critical Timeline โดยให
เปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 3 - 5 ป ในมิติสําคัญๆ เชน รายได-รายรับสุทธิ (Net Income) คาใชจาย
ทั้งที่เกิดจากการดําเนินงานและดานบุคลากร เปนตน

สบห.

วาระที่ 3.2 ขออนุมัติคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องตน
(Pre Ceiling)
มติที่ 60/145 :
1) อนุมัติในหลักการคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องตน และ
มอบหมายให ผสทอภ. รับไปพิจารณาปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร และ
สงใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสํานักงบประมาณ ตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนด ในประเด็นดังนี้
1.1) ใหพิจารณาวาโครงการที่เสนอคําของบประมาณรายจายฯ เบื้องตน เปนเนื้องานสวนยอย
ที่จะเกิดขึ้นภายใตงานดาน Solution ของโครงการ THEOS-2 หรือเปนการดําเนินงานใน
สวน Basic Solution Service ของหนวยงาน
หมายเหตุ

สยศ.

1. ราง สรุปมติที่ประชุมนี้ ยังไมไดผานการรับรองโดยคณะกรรมการบริหาร ในการนําไปใชอางอิงโปรดตรวจสอบความถูกตองกับ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกอน
2. คนหา/ตรวจสอบมติคณะกรรมการบริหารยอนหลังไดที่ http://eoffice.gistda.or.th/iwebform
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เรื่อง/มติ
ผูรับผิดชอบหลัก
1.2) ใหปรับปรุ งโครงการที่พิ จารณาแลววานาจะมี ความซ้ําซอนกั บการดําเนิ นงานภายใต
โครงการ THEOS-2 โดยใหนําเนื้องาน Solution ทั้ง 6 ดาน มาเปนหลักในการพิจารณา
ปรับปรุงเนื้องานโครงการ โดยใหมุงการดําเนินงานไปใน Solution เดียวกันกับโครงการ
THEOS-2 โดยที่โครงการเหลานั้นอาจดําเนินงานใน Function ที่แตกตางจาก THEOS-2
ภายใต Solution เดียวกัน เพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับการทํางานภายใตโครงการ THEOS-2
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได และไมใหเกิดความซ้ําซอนทั้งการปฏิบัติงาน งบประมาณ
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัตงิ านภายใตภารกิจทั้งสองสวน
1.3) สําหรับโครงการที่เปนการดําเนินงานตอเนื่องและโครงการที่เปนการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบหรืออุปกรณตางๆ ใหพิจารณาดวยวามีสวนใดที่จะสามารถสราง
Joint Development กับการดําเนินงานภายใตโครงการ THEOS-2 ได
1.4) ใหจัดเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลัง ของโครงการในการเสนอคําของบประมาณ
รายจายฯ เบื้องตน
2) ใหจัดทํา Mapping แสดงความเชื่อมโยงของโครงการในคําของบประมาณรายจายฯ เบื้องตน กับ
การดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นภายใตโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
วามีสวนใดบางที่ทําใหเกิด Joint Development ระหวางโครงการทั้งสองสวน แลวนําเสนอ
ประธานกรรมการบริหารทราบ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
วาระที่ 3.3 แผนพั ฒ นาองค ก รและบุ ค ลากรขององค ก ารมหาชน แบบก า วกระโดด
(Exponential Growth) ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2565)
มติที่ 60/146 : อนุมัติในหลักการแผนพัฒนาองคกรและบุคลากรขององคการมหาชน แบบกาว
กระโดด ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2565) ทั้งนี้ ใหรับไปปรับปรุงเนื้อหาของเอกสารสรุป
การจัดทําแผนดังกลาว ตามแบบฟอรมของสํานักงาน ก.พ.ร. ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาองคกรและ
บุคลากรฯ รวมทั้งจะตองสะท อนถึงทิศทางขององคกรที่กําหนดไวตามแผนพั ฒนาองคกรและ
บุคลากรฯ ของ สทอภ. ที่กําหนดเปาหมายในการสราง Characteristic ขององคกรและบุคลากร
ใหเปน Value Based Organization and Leadership

สยศ.

วาระที่ 3.4 ขออนุมัติใชเงินทุน สทอภ. เพื่อเปนคาจางควบคุมงานกอสรางอาคารประกอบ
และทดสอบดาวเทียม
มติที่ 60/147 :
1) อนุ มั ติ ก ารใช เ งิ น ทุ น สทอภ. เพิ่ ม เติ ม จากงบประมาณที่ ไ ด รั บ ไว แ ล ว เป น เงิ น จํ า นวน
4,336,725 บาท (สี่ลานสามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดรอยยี่สิบหาบาทถวน) เพื่อใชเปนคาจาง
ควบคุมงานกอสรางอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม
2) ใหกํากับดูแลและเนนใหผูรับจางควบคุมงานกอสรางตองกํากับดูแลการกอสรางใหเปนไปตาม
คุณสมบัติ (Specification) ที่กําหนดไวอยางเครงครัด โดยเฉพาะการติดตั้งอุปกรณภายในหอง
Clean room ที่มีลักษณะเปน Strong room ซึ่งตองมีการคํานวณการรับน้ําหนักของอุปกรณ
ที่ติดตั้งเขากับโครงสรางอาคารดวย ทั้งนี้ ให สทอภ. จัดสงแบบและ TOR ของโครงการจัดหา
อุปกรณเครื่องมือ สําหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ใหกับผูรับจางควบคุมงานดวย
3) ใหตรวจสอบเนื้องานใน TOR จางผูควบคุมงานกอสราง ขอที่ 2.4 - 2.6 ใหสอดคลองกับอัตรา
คาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560 ที่กําหนดไวในบัญชี
แนบทายกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

1.
2.

ธอ.2

ร า ง สรุ ปมติ ที่ ป ระชุ ม นี้ ยั ง ไม ไ ด ผ า นการรั บ รองโดยคณะกรรมการบริ หาร ในการนํ า ไปใช อ า งอิ ง โปรดตรวจสอบความถู ก ต อ งกั บ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกอน
คนหา/ตรวจสอบมติคณะกรรมการบริหารยอนหลังไดที่ http://eoffice.gistda.or.th/iwebform
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เรื่อง/มติ
ผูรับผิดชอบหลัก
วาระที่ 3.5 ขอความเห็นชอบขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดหาอุปกรณเครื่องมือ สําหรับ
อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม
มติที่ 60/148 :
1) เห็นชอบขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดหาอุปกรณเครื่องมือสําหรับอาคารประกอบและ
ทดสอบดาวเทียม วงเงิน 216,000,000 บาท (สองรอยสิบหกลานบาทถวน)
2) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ สทอภ. ในการเปดโอกาสใหมีจํานวนผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม สามารถเขารวมการประกวดราคาไดอยางกวางขวาง จึงเห็นวาควรจัดทํา TOR เปน
ภาษาอังกฤษดวย และใหรับไปศึกษาวาสามารถใชเอกสาร TOR ฉบับภาษาอังกฤษในการประกาศ
เชิญชวน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ไดหรือไม อยางไร ทั้งนี้ หากสามารถกระทําไดโดยไมขัดตอระเบียบ ขอกฎหมาย
ให สทอภ. จัดสง TOR ฉบับภาษาอังกฤษของโครงการฯ ใหแกกรมบัญชีกลาง เพิ่มเติม
นอกเหนือจากเอกสาร TOR ฉบับภาษาไทยดวย

ธอ.2

วาระที่ 3.6 การดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
สทอภ. (วาระลับ)
มติที่ 60/149 : มติที่ประชุมและเนื้อหาของการประชุมวาระลับ ฝายเลขาฯ จัดทําเปนเอกสาร
แยกจัดเก็บไว และใสซองนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณารับรองรายงาน ในการประชุม
วาระลับครั้งถัดไป

ฝกส.

วาระที่ 3.7 (ราง) โครงสราง สทอภ. ตามภารกิจหลัก 6 ดาน
มติที่ 60/150 : อนุมัติในหลักการโครงสราง สทอภ. เพื่อรองรับการดําเนินงานในอนาคต ตามที่เสนอ
โดยประกอบดวยภารกิจที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก
1. THEOS-2
2. MIS and Documentation
3. Innovative Application/Solution Based
4. AIP (Actionable Intelligence Policy)
5. Innovation and Intelligence
6. VBO (Value Based Organization)

สยศ.

วาระที่ 4.1 ขอแจงการปรับปรุง Schedule “D” – Access Profile เอกสารแนบทาย
สัญญาการรับสัญญาณดาวเทียม Radarsat-2
มติที่ 60/151 : รับทราบตามที่เจาหนาที่ สทอภ. รายงานตอที่ประชุมวาการปรับปรุงเอกสารแนบทาย
สัญญาการรับสัญญาณดาวเทียม Radarsat-2 ของบริษัท MDA เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไว
ในสัญญาเดิม ซึ่ง สทอภ. ไดลงนามในสัญญาดังกลาวไวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาเอกสารแนบทาย
สัญญาถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา ดังนั้น การปรับปรุงแกไขสัญญาหรือเอกสารแนบทายสัญญาใดๆ
ที่ค ณะกรรมการบริหารเป นผู อนุ มัติ การลงนามไว แล ว ควรต องเสนอคณะกรรมการบริ หารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติใหมีการปรับปรุงแกไขสัญญานั้น

สพธ.

วาระที่ 4.2 รายงานความคืบหนาการขับเคลื่อนโครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ

1.
2.

ร า ง สรุ ปมติ ที่ ป ระชุ ม นี้ ยั ง ไม ไ ด ผ า นการรั บ รองโดยคณะกรรมการบริ หาร ในการนํ า ไปใช อ า งอิ ง โปรดตรวจสอบความถู ก ต อ งกั บ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกอน
คนหา/ตรวจสอบมติคณะกรรมการบริหารยอนหลังไดที่ http://eoffice.gistda.or.th/iwebform
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เรื่อง/มติ
(THEOS-2) (สืบเนื่อง) (วาระลับ)
มติที่ 60/152 : มติที่ประชุมและเนื้อหาของการประชุมวาระลับ ฝายเลขาฯ จัดทําเปนเอกสาร
แยกจัดเก็บไว และใสซองนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณารับรองรายงาน ในการประชุม
วาระลับครั้งถัดไป

ผูรับผิดชอบหลัก
ธอ.2

วาระที่ 4.3 แนวทางการเพิ่มกรอบอัตรากําลังของ สทอภ.
ที่ประชุมรับทราบ

หมายเหตุ
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สบห.

ร า ง สรุ ปมติ ที่ ป ระชุ ม นี้ ยั ง ไม ไ ด ผ า นการรั บ รองโดยคณะกรรมการบริ หาร ในการนํ า ไปใช อ า งอิ ง โปรดตรวจสอบความถู ก ต อ งกั บ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกอน
คนหา/ตรวจสอบมติคณะกรรมการบริหารยอนหลังไดที่ http://eoffice.gistda.or.th/iwebform

