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รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

รายงานผลการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตาง ๆ ภารกิจสวนใหญสามารถดำเนินการได
ตามเปาหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 

สทอภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่  2 ทั้ งหมด  
1,338,318,372.59 บาท  โดยมีผลการเบิกจ่าย สรุปดังนี้  
 

ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  (รวมทัง้หมด) ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  (ไม่รวมโครงการ THEOS-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2) 
 

หน่วย : บาท 

แหล่งเงนิ งบประมาณจัดสรร ยอดจ่ายจริง ยอดจองเงิน (ผูกพัน) ยอดคงเหลือ 
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.  1,110,070,800.00   167,436,756.31   374,601,508.29   568,032,535.40  
เงินสะสมของ สทอภ.  147,341,547.38   26,638,854.91   50,511,350.67   70,191,341.80  
เงินสำรองจ่ายกรณฉุีกเฉินหรือจำเป็น  10,000,000.00   20,714.20   -     9,979,285.80  
กองทุนภายนอก  70,906,025.21   6,687,820.94   16,663,446.94   47,554,757.33  

รวมท้ังหมด 1,338,318,372.59  200,784,146.36   441,776,305.90   695,757,920.33  
  (ร้อยละ 15.00) (ร้อยละ 33.01) (ร้อยละ 51.99) 
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2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 58 แผนงาน/โครงการ 
แบ่งเป็น 30 แผนงาน และ 28 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,338,318,372.59 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการ
เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที ่2 สรุปรายยุทธศาสตร์ และ รายโครงการ/แผนงาน สรุปดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ สทอภ. 

แผน/ผล 
การ 

ดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

แผน/ผล 
การใช้จ่าย  

(บาท / ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน (โครงการ/แผนงาน) 
กลุ่มที่ 1)  
ตามแผน  

 

กลุ่มที่ 2)  
ผลงาน 
ล่าช้า 

กลุ่มที่ 3)  
ผลเงิน 
ล่าช้า 

กลุ่มที่ 4)  
ล่าช้าทั้งหมด รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลือ่นนโยบายด้วย
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(409,736,973.00 บาท) 

53.97 / 
38.39 

116,027,041.38 (28.32) 
/   15,036,239.30 (3.67) 

0 0 1 6 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
เศรษฐกิจอวกาศของประเทศ
(55,475,000.00 บาท) 

53.50 / 
59.48 

20,985,906.00 (37.83) / 
2,778,819.30 (5.01) 

0 0 2 0 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่า
จากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม 
(330,075,708.70 บาท) 

36.60 / 
29.28 

73,960,542.00 (22.41) / 
16,896,326.13 (5.12) 

0 1 7 11 19 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างองค์ความรูแ้ละ
งานวิจัยในระดับสูงด้านอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (31,794,912.51 บาท) 

59.94 / 
57.98 

11,444,556.02 (35.99) / 
8,079,228.71 (25.41) 

3 0 4 1 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งองค์กร (465,055,821.00 บาท) 

51.70 / 
50.19 

184,981,991.02 (39.78) / 
157,993,532.92 (33.97) 

11 1 8 2 22 

รวมทั้งหมด 
(1,338,318,372.59 บาท) 

51.14 / 
47.06 

407,400,036.42 (30.44)/ 
200,784,146.36 (15.00) 

14 2 22 20 58 

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

แผนงาน : 51.14%  
  ผลงาน : 47.06% 

แผนเงิน : 30.44%  
   (407,400,036.42 บาท) 
ผลเงิน : 15.00%  
   (200,784,146.36 บาท) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (7 โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท) จองเงนิ (บาท) คงเหลือ (บาท) 
 409,736,973.00   15,036,239.30   262,151,483.82   132,549,249.88  

 (ร้อยละ 3.67) (ร้อยละ 63.98) (ร้อยละ 32.35) 
 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจรงิ 
(บาท) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 1.1 สทอภ. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนของประเทศ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1.1.1 จำนวนแผนระดับชาติ กฎหมาย 
หลักเกณฑ์ นโยบาย ท่ี สทอภ. เปน็ผู้ดำเนินการไดร้ับความ
เห็นชอบหรือเสนอในคณะกรรมการระดับชาติเพื่อนำไปใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ (2 
แผน/เรื่อง) 

ผลงาน :    
1.ปอว. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ลงวันท่ี 10 มี.ค. 
65 โดยกำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 12 
เม.ย. 65 
2. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สทอภ. นำเสนอชี้แจงเรื่อง (ร่าง) 
พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จำนวน 6 ครั้ง โดยทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กำหนดให้ สทอภ. เข้าชี้แจงในเดือนต่อๆ ไป จนกว่าจะดำเนินการ
ปรับแก้ พ.ร.บ.กิจการอวกาศแล้วเสร็จ 
3. จัดทำข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) แผนพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ
ใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทยแล้วเสร็จ 

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

แผนงาน : 53.97%  
  ผลงาน : 38.39% 

แผนเงิน : 28.32%  
    (116,027,041.38 บาท) 
ผลเงนิ : 3.67%  
    (15,036,239.30 บาท) 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจรงิ 
(บาท) 

1. 65037 - แผนงานส่งเสริมภูมิสารสนเทศแหง่ชาติ  
(สยศ./ ชาคริต)  (เงิน พ.ร.บ. 1.8000 ลบ.) 

 62.00  42.86  803,000 50,451.43 

2. 65052 - แผนงานพฒันานโยบายและกฏหมายเพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจการอวกาศ  
(สยศ./ ชาคริต)  (เงิน พ.ร.บ. 1.7136 ลบ.) 

44.85 35.60 
 

377,000 18,480 
  

3. 65053 - โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศใหม่ 
(New Space Economy) ของประเทศไทย (เงินกองทุน 
ววน.) (สยศ./ ชาคริต)  (กองทุนภายนอก 3.00 ลบ.) 

39.50 4.00 668,000 - 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 1.2 รัฐบาลนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ AIP ไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและการตัดสินใจ 

ตัวชี้วัดยทุธศาสตร์  1.2.1 พัฒนา THEOS-2 ใหสําเร็จตาม
แผนที่กําหนด (ร้อยละ 90 เทียบกบัเป้าหมาย 5 ป)ี 

ผลงาน : พัฒนา THEOS-2 ใหสําเร็จตามแผน ณ ไตรมาสที่ 2 ร้อย
ละ 84.61 (เทียบกับเป้าหมาย 5 ปี) 

4. 65022 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพ่ือการพัฒนา 
(THEOS-2) (สธอ.-2/พรเทพ) (378.1868 ลบ. ได้แก่ เงิน 
พ.ร.บ. 372.5711 ลบ., เงินสะสม สทอภ. 14.6157 ลบ.) 

71.65 46.10 108,416,474.38 13,446,779.28 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  1.2.2 จำนวนมาตรการทางนโยบายหรือ
ข้อเสนอเพื่อการตดัสินใจดำเนินนโยบายของรัฐ หรือบริหาร
จัดการพื้นที่ ทีเ่กิดจากการใช้ GI หรือ AIP Platform (4 
มาตรการ) 

ผลงาน :  
1. อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการส่งเสริมและการบูรณาการมีส่วนร่วม 
เพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง  จังหวัดลำปาง และ
พื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียง   
2. อยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบเพื่อการเฝ้าระวังเพื่อลดผลกระทบของการ
แพร่กระจายเชื้อโควดิ 19 และการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติใน
โรงงานขนาดใหญ่ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ งวด
งานท่ี 2 

5. 65031 - โครงการระบบสนับสนนุการตัดสินใจเพ่ือการ
บริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพ้ืนที่  
แบบมีส่วนร่วม (สปภ./กัมปนาท) (เงิน พ.ร.บ. 9.8193 
ลบ.) 

45.48 26.38 2,832,600.00 254,406.89 

6. 65016 - โครงการการพัฒนาต้นแบบเพ่ือการเฝ้าระวัง
เพ่ือลดผลกระทบของการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 และ
การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภยัพิบัติในโรงงานขนาด
ใหญ่ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ 
(สปภ./ธญัวรตัม์) (กองทนุภายนอก 5.7672 ลบ.) 

54.28 45.78 2,722,667.00 1,115,984.00 

7. 65045 – แผนปฏิบัติงานกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
กับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศ 
(สสพ./ณัทพร) (เงิน พ.ร.บ. 0.45 ลบ.) 

60.00 68.00 207,300.00 150,137.70 
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ (2 โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (จำนวน 2 โครงการ/แผนงาน) 
 

งบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท) จองเงิน (บาท) คงเหลือ (บาท) 
 55,475,000.00   2,778,819.30   25,096,104.00   27,600,076.70  

 (ร้อยละ 5.01) (ร้อยละ 45.24) (ร้อยละ 49.75) 
 

2. ผลการดำเนินงาน 
  

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจริง 
(บาท) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 2.1 มี Ecosystem นวัตกรรม และการบริการทีเ่อ้ือต่อการสรา้ง New Space Economy ของประเทศ 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 2.1.1 สทอภ. เป็น One stop service ใน 
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง New Space Economy (1 ศูนย์) 

ยังไม่มีโครงการรองรับ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 2.1.2 มีการบริการโครงสร้างพืน้ฐาน
นวัตกรรมอวกาศของ สทอภ. (10 ล้านบาท) 

ผลงาน : การบริการ Space Infrastructure Service 
3,247,880.25 บาท และ การถ่ายทอดองค์ความรู้ & SI 
2,746,513.13 บาท รวมทั้งหมด 5,994,393.38 บาท 

ตัวชี้วัดยทุธศาสตร์ 2.1.3 จำนวนของผู้ประกอบการไทยท่ี
สามารถผลิตชิ้นส่วนอากาศยานหรือดาวเทียมภายในประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทั้งในและภายนอกประเทศ โดยใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หรือข้อกำหนดของ สทอภ. (20 ราย) 

ผลงาน : มีผู้ประกอบการไทยที่มาใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน 
2 ราย ได้แก่ บริษัท เอ็มพาวเวอรแ์มทท์ จำกัด และ บริษัท มิว 
สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกดั  
 

1. 65041 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนอากาศยาน
และดาวเทียมแหง่ชาติ  
(สพก./บุษยมาศ) (เงิน พ.ร.บ. 38.25 ลบ.) 

52.75 53.00 15,349,720.00 1,201,187.88 

แผนงาน : 53.50%  
ผลงาน : 59.48% 

แผนเงิน : 37.83%  
      (20,985,906.00 บาท) 
ผลเงิน : 5.01%  
      (2,778,819.30 บาท) 

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

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจริง 
(บาท) 

เป้าหมาย 2.2 มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอวกาศ 
ตัวชี้วัดยทุธศาสตร์ 2.2.1 มูลค่าการลงทุนในอตุสาหกรรมอวกาศ
และที่เกี่ยวข้อง จากบริษัทเอกชน Startup ที่ สทอภ. สนับสนนุ  
(40 ล้านบาท) 

ผลงาน :  
1. ประสานงานผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ ร่วมลงทุน
พัฒนาระบบ และใช้งานข้อมูลดาวเทียมระบตุำแหน่งความ
แม่นยำสูงและดาวเทียมวงโคจรตำ่  
2. อยูร่ะหว่างการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบภาคพื้นรองรับ
ธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต่ำและธุรกจิที่ต่อยอดจากระบบดาวเทียม
นำทางระบุตำแหน่ง  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 2.2.2 จำนวนต้นแบบผลิตภณัฑ์ที่พัฒนา
นวัตกรรมหรืองานวิจัยอวกาศที่มคีวามร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ระดับ Startup/SMEs ของประเทศ ท่ีเกิดจากการสนับสนนุ
ส่งเสริมของ สทอภ. (6 นวัตกรรม) 

ผลงาน : ดำเนินการแล้ว 2 ผลงาน ได้แก่ ต้นแบบ Phase Array 
และ ต้นแบบ EWS แจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า  

2. 65017  โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและ
อวกาศเพ่ือการลงทุนบนพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก  (สพก./ทศวรรษ)  (เงนิ พ.ร.บ. 17.225 ลบ.) 

54.25 65.96 5,636,186.00 1,577,631.42 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (19 โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท) จองเงิน (บาท) คงเหลือ (บาท) 
 330,075,708.70   16,896,326.13   95,414,385.04   217,764,997.53  

 (ร้อยละ 5.12) (ร้อยละ 28.91) (ร้อยละ 65.97) 

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

แผนงาน : 36.60%  
ผลงาน : 29.28% 

แผนเงิน :  22.41% (73,960,542.00 บาท) 
  ผลเงิน :  5.12% (16,896,326.13 บาท) 
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2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจริง 
(บาท) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.1 มี Open Platform เพ่ือให้บริการภูมิสารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกภาคส่วน 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  3.1.1 จำนวนการนำข้อมูลที่เป็น High Value 
Data Set ในทุก Platform ที่ให้บริการของ สทอภ. ไปใช้งานผ่านการ 
Download หรือเชื่อมโยงผ่านระบบ Application Programming 
Interface (API) (มากกว่า 500 ครั้ง) 

ผลงาน : อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมลูมห
ภาคเชิงพื้นที่แบบเปิด (Open Platform) ในงวดงานที่ 1 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  3.1.2 จำนวน Appliations ที่เกิดจากการนำ
ข้อมูลจากระบบ Open Platform ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ (ไม่
น้อยกวา่ 50 Applications) 

ผลงาน : อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมลูมห
ภาคเชิงพื้นที่แบบเปิด (Open Platform) ในงวดงานที่ 1 

1. 65014 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพ้ืนที่แบบ
เปิดของคนไทยทุกคน : Open Platform Spatial Big Data for 
all Thailand (สปภ./สยาม)  (เงนิ พ.ร.บ. 74.2536 ลบ.) 

        
45.05  

          
30.83  

          
25,707,052 

            
2,161,748.75 

2. 65007 - แผนงานจัดหาระบบคลาวด์และโคโลเคชัน พร้อมการ
บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการภูมิสารสนเทศแบบ
ออนไลน์ (สปภ./กัมปนาท)  (เงินสะสม สทอภ. 12.9867 ลบ.) 

        
51.60  

          
51.20  

            
2,479,175 

               
117,003.90  

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.2 มี Solutions ที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  3.2.1 จํานวน Solution ที่เกิดจากการความ
ร่วมมือในการพฒันาระหว่าง สทอภ. และผู้มสีว่นไดส้่วนเสีย 
(Stakeholder) ซึ่งสามารถสร้างคณุค่าและมลูค่าจากการใช้ประโยชน์ 
(4 Solutions) 

ผลงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการพฒันา Solutions ทีเ่กดิ
จากการความร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง สทอภ. และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 Solutions  

3. 65025 - โครงการพัฒนาระบบสร้างและจัดการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศรายละเอียดสูงเพ่ือ Smart City Applications  
(สพก./ณัฐวัฒน์)  (เงิน พ.ร.บ. 14.5232 ลบ.) 

11.15 6.32 443,920 316,722.58 

4. 65026 – โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้วงอากาศแบบ
บูรณาการ (สพก./ณัฐวัฒน)์ (เงิน พ.ร.บ. 24.4385 ลบ.) 

11.85 7.58 765,340 606,143.88 

5. 65027 - โครงการพัฒนาเคร่ืองมือภูมสิารสนเทศเพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศ (GISAVIA) ระยะที่ 5  
(สพก./ณัฐวัฒน)์ (เงนิ พ.ร.บ. 6.0882 ลบ.) 

19.50 15.40 606,3400 653,472.24 

6. 65028 - โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุตำแหนง่
การเผาในทีโ่ล่ง โดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์และ
อากาศยานซ่ึงไม่มีนักบนิ (Drones) 
(สพก./ณฐัวัฒน)์ (กองทุนภายนอก 8.3901 ลบ.) 

12.30 5.40 612,000 497,884.11 

7. 65032 – โครงการประเมินพ้ืนทีเ่สี่ยงภัยแล้งและความเสียหาย
ของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(สพน./วรนุช) (กองทุนภายนอก 17.6260 ลบ. / พรบ. 0.4 ลบ.) 

54.11 34.01 4,581,370 1,268,982.6 

8. 65033 – แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพ้ืนดิน 
(สปท./เสกสรร) (เงินสะสม สทอภ. 6.8675 ลบ.) 

54.60 48.80 1,432,300 1,054,428 

9. 65035 - โครงการให้บริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ดา้นสิ่งแวดล้อมและภยั
พิบัติเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน (GI Disaster Services 
for All) (สปภ./สรุัสวด)ี (เงินสะสม สทอภ. 0.76 ลบ.) 

35.00 32.24 125,000 21,206.66 

10. 65047 – โครงการพัฒนาการจัดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรมแบบพลวัต 
(สพน./ปกรณ์) (กองทุนภายนอก 6.00 ลบ.) 

38.80 32.80 2,240,460 306,790.32 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจริง 
(บาท) 

11. 65048 – แผนงานภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานแผนที่และความมัน่คง 
(สปภ./ธญัวรตัม)์ (เงินสะสม สทอภ. 3.206 ลบ.) 

25.60 25.60 1,750,428 732,219.52 

12. 65051 – แผนงานประเมินมลภาวะทางอากาศด้วยนวัตกรรมเชิง
พ้ืนที่จากอวกาศสูชุ่มชน  
(สปภ./สุรสัวดี) (เงินสะสม สทอภ. 0.475 ลบ.) 

52.80 70.80 213,000 17,819.68 

13. 65056 - โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
แสดงการจัดกลุ่มและคาดคะเนการลุกลามของไฟป่า จากขอ้มูลจดุ
ความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย 
(สพน./นันทิกร) (กองทุนภายนอก 2.85282 ลบ.) 

67.86 47.92 826,058 193,486.19 

14. 65057 – แผนงานให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์ 
(สสพ./กมลมาศ) (19.448 ลบ. ได้แก่ เงิน พร.บ. 7.27768 ลบ. และ 
เงนิสะสม สทอภ. 12.17032 ลบ.) 

38.35 15.83 4,894,064 642,183.40 

15. 65111 – โครงการการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝ่ังทะเลไทยเพ่ือการ
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง   
(สปภ./ณัทธร) (กองทุนภายนอก 2.595 ลบ.) 

7.35 7.35 - - 

ตัวชี้วัดยทุธศาสตร์  3.2.2 จำนวนพ้ืนท่ีชุมชนที่นำ Solutions ไปใช้
ประโยชน์ เพือ่แก้ไขปญัหา เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำเชิงพืน้ท่ี 
การจัดการทรัพยากร (16 พ้ืนท่ี/ชุมชน) 

ผลงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการพฒันา Solutions เพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีชุมชน 8 พื้นที/่ชุมชน  
 

16. 65038 - โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทาง
ทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือรองรับการเติบโตด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ภาคทะเลของประเทศ 
(สปภ./กมัปนาท) (เงิน พ.ร.บ. 88.40 ลบ.) 

44.76 22.65 19,294,000 2,359,207.22 

17. 65040 - โครงการเพ่ิมศักยภาพของประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวคิดการประเมินพืน้ที่สีเขียวและ
คุณค่าของระบบนิเวศเชิงพ้ืนที่ 
(สปภ./คติวิช) (เงนิ พ.ร.บ. 32.30 ลบ.) 

48.45 44.78 6,077,760 4,871,278.08 

18. 65046 - โครงการสร้างคุณค่าและมลูค่าจาก GI Technology เพ่ือ
สังคมและชุมชน  (สปภ./มิ่งขวัญ) (เงินสะสม สทอภ. 0.665 ลบ.) 

40.00 10.00 302,275 37,500 

19. 65059 - โครงการพัฒนาศักยภาพการสำรวจทางโบราณคดีด้วย
เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลขัน้สูง (LiDAR) ของประเทศไทย (ระยะ
ที่ 1 : พ้ืนที่นำร่องเมืองโบราณอูท่อง) 
(สปภ./ปิยวรรณ) (กองทุนภายนอก 8.20 ลบ.) 

        
36.18  

          
46.82  

            
1,610,000 

            
1,038,249 

ตัวชี้วดัยทุธศาสตร์  3.2.3 จำนวนต้นแบบผลิตภณัฑ์ที่เกดิขึ้นใหม่จาก
การพฒันาโครงการ THEOS-2 (6 ผลิตภัณฑ์) 
 

ผลงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบพัฒนา 
(Roadmap Definition) ของ AIP สำหรับพ้ืนท่ีใหม่ โดย
ประชุมหารือแนวทางการศึกษาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มผีลต่อการเกษตรของประเทศไทย เพื่อ
สนับสนุนการแต่งตั้งคณะทำงานของ AIP ภายใต้
โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การพัฒนา (THEOS-
2) เมื่อวันท่ี 24 ม.ีค. 65  และร่างแต่งตั้งคณะทำงานการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีม่ี
ผลกระทบต่อการเกษตรของประเทศไทย (AIP) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยในระดับสูงด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ (8 โครงการ) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

งบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท) จองเงิน (บาท) คงเหลือ (บาท) 
 31,794,912.51   8,079,228.71   8,303,239.25   15,412,444.55  

 (ร้อยละ 25.41) (ร้อยละ 26.11) (ร้อยละ 48.47) 
 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินทีไ่ด้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจริง 
(บาท) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 4.1 มีงานวิจัยด้าน Earth Space System ที่อยู่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  4.1.1 จำนวนบทความวชิาการด้าน Earth Space 
System ที่ตพีิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (8 บทความ) 

ผลงาน :  ได้รับการตีพมิพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติงานประชุมวิชาการ The 2022 
International Electrical Engineering Congress 
(iEECON 2022) ระหว่างวันท่ี 9 – 11 ม.ีค. 65 จำนวน 2 
เรื่อง (Proceedings) และอยูร่ะหว่างจัดทำร่างบทความ
อีกจำนวน 6 บทความ 

1. 65006 - แผนงานศึกษาความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อชีพ
ลักษณ ์สมดุลนำ้ สมดุลคาร์บอนในระบบนิเวศเกษตรและบริหาร
จัดการน้ำท่วม (สพก./รุ่งนภา) (กองทุนภายนอก 3.00 ลบ.) 

46.01 48.38 920,160.00 772,820.00 

2. 65107 – โครงการการพัฒนาพ้ืนที่ป่าสงวนสะแกราชรองรับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ  
(สคร./จันทิมา) (กองทุนภายนอก 0.34 ลบ.) 

50.00 50.00 - - 

โครงการที่อยู่ในยทุธศาสตร์อื่น และจัดทำบทความวิชาการ เพื่อตอบตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 4.1.1. ได้แก ่ 
65032 (4 บทความ), 65005 (2 บทความ), 65006 (2 บทความ) 

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

แผนงาน : 59.94%  
ผลงาน : 57.98% 

แผนเงิน : 35.99% (11,444,556.02 บาท) 
ผลเงิน : 25.41% (8,079,228.71 บาท) 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินทีไ่ด้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจริง 
(บาท) 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  4.1.2 จำนวนงานวิจัยท้ังในดาน Hardware 
(วัสดุ/อุปกรณ/์sensors) และ Software (coding/programming) ที่
ถูกนำมาใช้ประโยชน์ภายใน สทอภ. หรือ หน่วยงานภายนอกนำไปใช้
ประโยชน์ (4 ผลงาน) 

ผลงาน :  
1. อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบจำลองการไหลของน้ำ  
2. มีการพัฒนาระบบแบบ Advanced Parallel Processing 
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดซ้ือ Hardware ของระบบการ
ปฏิบัติระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความปลอดภัยจากอวกาศ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอวกาศ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  4.1.3 จำนวนงานวิจัยท่ีเกิดจากการวจิัยและ
พัฒนาด้วยบุคลากร สทอภ. เพื่อสง่เสริมการพึ่งพาตนเองในด้าน
เทคโนโลยี (4 ผลงาน) 

1. อยูร่ะหว่างการพัฒนาแบบจำลองการไหลของน้ำ  
2. มีการพัฒนาระบบแบบ Advanced Parallel Processing แล้ว
เสร็จ และอยู่ระหว่างการจัดซ้ือ Hardware ของระบบการปฏิบัติ
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความปลอดภัยจากอวกาศภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกอวกาศ 

3. 65005 - โครงการวิจัยพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความ
ปลอดภัยจากอวกาศภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก  
(สพก./สทิธิพร) (กองทุนภายนอก 2.48 ลบ.) 

55.70 59.60 602,000.00 515,514.34 

4. 65108 - โครงการนวัตกรรมการใช้ข้อมลูระยะไกลทางการเกษตร:
บูรณาการข้อมูลเชิงพ้ืนที่กับข้อมลูระยะไกลเพ่ือหาดัชนจีาก
ดาวเทียมสามารถตดิตามผลผลิตข้าวในประเทศไทย (โครงการ
ต่อเนื่อง 64048) (สพน./ปฏิเวธ) (กองทุนภายนอก 0.225 ลบ.) 

100.00 100.00 225,369.68   182,737.52  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  4.1.4 มี Satellite Development Ecosystem 
และผลงานวิจัยด้าน Space exploration กับสถาบันการศึกษา  
ภาคเอกชน และหนว่ยงานของรัฐ (1 ดวง / 1 เรื่อง) 
 

มโีครงการทีย่ื่นของบประมาณจากกองทุน ววน. ปี 65 
แต่ไมไ่ดร้ับอนุมัต ิ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 4.2 ประเทศมีบุคลากรพร้อมใช้สำหรับอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอนาคตในด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  4.2.1 จำนวนคนที่ผ่านการฝึกอบรม ที่เกดิจาก
ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. และสถาบันอุดมศึกษาภาครฐั/เอกชน 
เพือ่ผลิตบุคลากร คุณภาพสูงรองรบั ความต้องการและเปน็ที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและสากล (250 คน) 

ผลงาน : มีการจัดหาบริษัทพันธมติร ผูร้่วมดำเนินการวิจยั 
ได้ครบถ้วนตามแผน และอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลการผลติ
ช้ินส่วนอากาศยานโดยเครื่อง CNC เพื่อจัดทำ Software 
สำหรับจัดอบรมพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม 
Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) 

5. 65036 โครงการการพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม 
Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) 
(สพก./อโณทัย) (กองทนุภายนอก 7.829 ลบ.) 

54.11 62.80 2,497,150.00 790,372.86 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  4.2.2 จำนวนนักเรียน นักศกึษาทีเ่ข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาดาวเทียมขนาดเลก็หรือพัฒนาช้ินส่วนอุปกรณ์
ดาวเทียม (100 คน) 

ผลงาน : จำนวนนักเรียน นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโปรแกรม
พัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กหรือพัฒนาช้ินส่วนอุปกรณ์
ดาวเทียม ผา่นกิจกรรมทั้งหมด 446 คน ดังนี ้ 
1. Thailand CANSAT-ROCKET Competition 
2020/2021 จำนวนผู้เข้าร่วม 29 คน 
2. กิจกรรม Know-How Transfer and Training 
(KHTT) การพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพืน้ดิน 
ภายในโครงการ THEOS - 2 จำนวนผู้เข้าร่วม 417 คน 

6. 65004 แผนงานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (สคร./จันทิมา) (9.325 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 6 ลบ. 
และเงนิสะสม สทอภ. 3.325 ลบ.) 
 

58.70 58.70 4,313,522.00 3,926,378.39 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินทีไ่ด้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจริง 
(บาท) 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 4.3 ประชาชนมีองค์ความรูด้้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศท่ีสามารถใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  4.3.1 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรูผ้่านการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ (500,000 คน) 

ผลงาน : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรูผ้่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหลง่เรียนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning ณ ไตรมาสที่ 2 
จำนวนทั้งสิ้น 245,123 คน (สะสม) 

7. 65001 แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space 
Inspirium  (สคร./จันทิมา) (เงิน พ.ร.บ. 5.595169 ลบ.) 

63.29 61.29 2,303,254.34 1,886,405.60 

8. 65002 โครงการยกระดับขีดความสามารถศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
Space Inspirium (สคร./จันทิมา) (กองทุนภายนอก 3.00 ลบ.) 

51.70 23.08 583,100.00 5,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแขง็องค์กร (22 โครงการ) 
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

งบประมาณทัง้หมด ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท) จองเงิน (บาท) คงเหลือ (บาท) 
 511,235,778.38   157,993,532.92   50,811,093.79   302,431,151.67  

 (ร้อยละ 30.90) (ร้อยละ 9.94) (ร้อยละ 59.16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

แผนงาน : 51.70%  
ผลงาน : 50.19% 

แผนเงิน : 36.18% (184,981,991.02 บาท) 
ผลเงนิ : 30.90% (157,993,532.92 บาท) 
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2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจริง 
(บาท) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5.1 เป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value Based Organization) ทีเ่ป็นที่รับรู้แก่สังคม 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร์  5.1.1 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจากผลการดำเนินงานของ สทอภ. (3,500 ล้านบาท) 

ผลงาน : อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา
โครงการประเมินมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
ภาระกิจของ สทอภ. ประจำปี 2564 รอบท่ี 2  

1. 65039 - แผนงานขับเคลื่อนการบริหารโครงการ (PBM)  
(สยศ./ชาคริต)  (4.34765 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.89765 ลบ. และ
เงินสะสม สทอภ. 1.45 ลบ.) 

42.00 40.20 671,000.00 667,613.00 

ตัวชี้วัดยทุธศาสตร์  5.1.2 รายได้จากดำเนินงานของ สทอภ. และ
เพียงพอต่อการสร้างความยั่งยืนให้องคกร (รายได้ 153.40 ล้านบาท / 
Margin ทีเ่พียงพอต่อการดำเนินงาน 40 ล้านบาท) 

ผลงาน : รายไดร้วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  เป็นเงิน 
62,425,045.97 บาท โดยจำแนกเป็น 
1) ข้อมูลจากดาวเทียม 12,003,725.40 บาท 
2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ & SI 2,746,513.13 บาท 
3) การบริการ Solution  39,864,657.92 บาท 
4) การบริการ Space Infrastructure Service  
3,247,880.25 บาท 
5) อืน่ๆ  4,562,269.27 บาท 

2. 65015 - แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้ 
(สสพ./กมลมาศ)  (เงินสะสม สทอภ. 46.179957 ลบ.) 

41.08 39.17 12,196,149.53 10,215,498.23 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  5.1.3 มีการรับรู้การสรา้งคุณค่าของ สทอภ. 
(Brand Awareness) ที่เพ่ิมขึน้ 

ผลงาน : สรุปผลการสร้างความรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชน 
1) PR Value ทั้งหมด 276,644,990 บาท  
   รวมผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 : สื่อออนไลน์  
1,150 ครั้ง / สื่อหนังสือพิมพ์  146 ครั้ง / สื่อโทรทัศน์   
58 ครั้ง / สื่อวิทยุ 3 ครั้ง รวมผลทั้งสิ้น 1,357 ครั้ง 
2) web visitors 1,639,716 ครั้ง 
3) ยอด follow ในช่องทาง social media  : สิ้นสุดเดือน
กันยายน 2564 จำนวน 63,027 คน  สิ้นสุดเดือนมีนาคม 
2565 จำนวน  69,991 คน เพิม่ขึ้นจำนวน 6,964 คน คิด
เป็น 11.05% 

3. 65008 - แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมัน่ภาพลักษณ์องค์กร 
(สสพ./สรทัศน)์ 4.5475 ลบ  (เงิน พ.ร.บ. 4.500 ลบ.และ เงินสะสม 
สทอภ. 0.0475 ลบ.) 

40.03 40.78 615,450 651,083.10 

4. 65009 - โครงการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงาน 
THEOS-2 ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุก  
(สสพ./สรทัศน)์  (เงินสะสม สทอภ. 9.4525 ลบ.) 

65.25 50.25 992,500 45,000 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 5.2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพตอบสนองเป้าหมายองค์กรและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5.2.1 ระดับความสําเร็จในการคัดเลือก สรรหา
บุคลากรทีส่อดคล้องและเหมาะสมตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเปน 
องคกรแห่งคุณค่า 

ผลงาน : มีกระบวนการสรรหาคดัเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องและเหมาะสมตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังน้ี 
1. กระบวนการขอสรรหาเจ้าหน้าท่ี ตำแหน่งท่ีขอสรรหา
จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กร และจะต้อง
เน้นการบริหารงานในลักษณะ Project Based 
Management บุคลากรทำงานแบบ cross function  รวมถึง
จะต้องสอดคล้องกับแผนลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามท่ีเสนอ 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจริง 
(บาท) 

ก.พ.ร. 
2. กระบวนการสรรหา มีการประกาศท้ังภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ไปยังท่ีต่างๆเช่น กรม
แรงงาน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
3. กระบวนการคัดเลอืกมีท้ังการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจน 
4. มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ เพ่ือแสดง
ถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

5. 65018 - แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(สจก./สุกันยา)  (เงิน พ.ร.บ. 3.276 ลบ.) 

45.00 45.50 1,210,000 732,275.79 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5.2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ตามแผน 

ผลงาน :  
1. การพัฒนาบุคลากรระหว่างเดือน ต.ค. 64-มี.ค. 65 ท้ังใน
ส่วน Inhouse และ Public Training รวม 220 คน 
2. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ในการดำเนนิงานของ อว. :  มรีายงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( IIT/EIT/OIT) ตอ่
คณะทำงานพัฒนาศักยภาพองค์กร ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 11 
มีนาคม 2565 

6. 65042 – แผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบคุลากร 
(สยศ./วรณัฐ)  (3.06 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.66 ลบ. และเงินสะสม 
สทอภ. 0.40 ลบ.) 

        
47.82  

          
45.72  

               
873,000 

            
1,254,831.66  

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5.3 มีขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์รองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และรักษาบทบาทนำขององค์กร 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  5.3.1 ประเด็นกลยุทธจากการวิเคราะหด์้วย
เครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่นำไปสูก่ารสร้างคุณค่า (5 เรื่อง) 

ผลงาน : 1. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นจากการ 
scanning แล้วจำนวน 3 เรื่อง ไดแ้ก่ (1) เศรษฐกิจอวกาศ
ใหมข่องประเทศฟนิแลนด์ (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับท่ี 14 (2021-2025) 
(3) องค์การอวกาศ LAPAN ประเทศอินโดนีเซีย 
2. นำเสนอรายงานการศึกษาและแลกเปลีย่นข้อคิดเห็นต่อ 
ผู้บริหารและได้มีการสรปุผลการประชุมหารือ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องแล้ว 

7. 65011 – แผนงานบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
(สยศ./ดิศพัฒน์)  (เงิน พ.ร.บ. 1.1106 ลบ.) 

56.80 46.68 210,100 195,300 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  5.3.2 จํานวนความรวมมือภายในประเทศและ/
หรือระหวางประเทศ ที่มผีลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
(จำนวน 4 ความร่วมมือ) 

ผลงาน :   
1. จำนวนความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ ความร่วมมือกับหน่วยงานอวกาศของยูเครน (การ
สร้าง spaceport) และ ความร่วมมือกับ UNOSAT ใน
การเป็น Affiliated Centre (แห่งแรกของ UNOSAT) 
2. จำนวนความร่วมมือภายในประเทศ ลงนาม MOU 
เรียบร้อยแล้ว 4 ความร่วมมือ และอยู่ระหว่างดำเนนิการ 
3 ความร่วมมือ 

8. 65044 - แผนงานยกระดับความสามารถของ สทอภ. ด้วยความ
ร่วมมือต่างประเทศ  (สสพ./รักษณิา)  (เงิน พ.ร.บ. 2.00 ลบ.) 

46.50 53.90 1,058,500 187,198.16 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

แผนงาน 
(ร้อยละ) 

ผลงาน 
(ร้อยละ) 

แผนเงิน 
(บาท) 

ผลจ่ายจริง 
(บาท) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5.4 มีระบบบริหารจัดการทีน่ำไปสู่องค์กรดิจิทัล 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  5.4.1 เป็นองค์กรดิจิทัลโดยบรูณาการข้อมลู
บริหารจดัการผ่านระบบดิจิทลัอัจฉริยะ เช่ือมโยงกันทุกระบบงาน  
ลดกระบวนการทำงานในระบบที่ซ้ำซ้อน  
 

ผลงาน : 
1. กระบวนงานท่ีเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานด้านบริหารจัดการ
องค์กร : ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 
2. การจัดทำ Standard Operating Procedure (SOP) ของ
กระบวนงาน :  ทุกแผนงานอยู่ระหว่างจัดทำ SOP ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ทุกแผนงานมกีารจัดทำแผนการปฏิบัติงานในระบบ PBM 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน  
4. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ Project-based 
management ใหเ้ป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

9. 65010  แผนงานบริหารจัดการฝ่ายการคลังและบริหารงานทั่วไป 
(สจอ./วรรณวรี์)  (เงิน พ.ร.บ. 16.18344 ลบ.) 

52.00 52.00 6,592,000 6,580,162.84 

10. 65013  แผนงานการปฏิบัติงานเลขานกุารของคณะกรรมการ 
สทอภ.  (สจก./ณัฐนนัท์)  (2.7 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.68 ลบ. และ
เงินสะสม สทอภ. 0.020 ลบ.) 

44.74 45.12 1,401,650 1,246,322.50 

11. 65019  แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา 
(สจก./เชรษฐา)  (เงิน พ.ร.บ. 0.45 ลบ.) 

39.20 36.25 216,000 226,700 

12. 65020  แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
(สจก./วไิลพร)  (6.9675 ลบ. ได้แก่ เงนิ พ.ร.บ. 6.6475 ลบ. และเงิน
สะสม สทอภ. 0.320 ลบ.) 

52.88 57.38 3,676,622.4 3,161,241.37 

13. 65021  แผนงานบริหารจัดการงานคลัง 
(สจก./พนิดา)  (เงิน พ.ร.บ. 224.2353 ลบ.) 

46.28 46.90 116,289,500 112,130,789 

14. 65023  แผนงานตรวจสอบภายใน 
(สตส./ศิญาภสัร์)  (เงิน พ.ร.บ. 0.24633 ลบ.) 

55.54 52.24 123,165.00 124,790.00 

15. 65024 แผนงานเลขานุการ และบริหารงานทั่วไป 
(สจก./สรุางค์)  (1.00 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.90 ลบ. และเงินสะสม 
สทอภ. 0.10 ลบ.) 

50.00 50.00 342,000.00 238,292.00 

16. 65029  แผนงานฝา่ยจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง 
(สจก./ปฐมพงศ)์  (34.0495 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ.1.5943 ลบ.และ
เงินสะสม สทอภ. 32.4552 ลบ.) 

54.00 59.87 13,614,431.99 12,414,129.34 

17. 65030  โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ทีท่ันสมยั 
มั่นคงปลอดภัย อย่างเพียงพอและคุ้มค่า 
(สจก./ปฐมพงศ์)  (เงิน พ.ร.บ. 108.00 ลบ.) 

71.28 57.80 10,300,000 - 

18. 65034  แผนงานฝ่ายจัดการพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(สจอ./อภิชา)  (22.47017 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 20.625 ลบ. และ
เงินสะสม สทอภ. 1.84517 ลบ.) 

69.08 72.58 8,482,379.10 7,409,897.58 

19. 65043  แผนบริหารงานฝ่ายพัสดุ (ศรีราชา) 
(สจอ./ณอาภา)  (เงิน พ.ร.บ. 0.540 ลบ.) 

72.00 66.00 265,000.00 275,242.79 

20. 65049  แผนงานสนับสนุนและขบัเคลื่อนนโยบายของ ผสทอภ. 
(สผอ./เวียรเธียร)  (เงิน พ.ร.บ. 1.76715 ลบ.) 

55.00 55.00 883,200.00 216,451.36 

21. 65054  โครงการเงินสำรองเผ่ือเหลือเผ่ือขาด 
(สยศ./ชาคริต)  (เงิน พ.ร.บ. 8.652181 ลบ.) 

40.00 40.00 - - 

22. 65055  โครงการงบกลาง สทอภ. เพ่ือ สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น (สผอ./เวียรเธียร)  (เงนิสำรองฉุกเฉิน 10.00 ลบ.) 

50.90 50.90 4,969,343.00 20,714.20 
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3. ผลการดำเนินงานตามตัวชีวั้ด 

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรบัรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชีวั้ด ก.พ.ร.) 

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงาน ได้แก่ ได้ผลขั้นต่ำ 5 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 12 ตัวชี้วัด โดยสรุปดังนี้ 

ที่ ชื่อตัวชี้วดั 
เกณฑ์การประเมิน โครงการ 

ผลการดำเนินงาน ขั้นต่ำ 
50 คะแนน 

ขั้นมาตรฐาน 
75 คะแนน 

ขั้นสูง 
100 คะแนน 

ที่รองรับ 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน (น้ำหนักร้อยละ 40) 
1.1 ตัวชี้วัดทีส่อดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจดัตัง้ที่แสดงใหเ้ห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรช์าต ินโยบายและแผนระดับชาติ (น้ำหนักร้อยละ 30) 
1.1.1 ความสำเร็จในการใช้ข้อมูลภูมิ

สารสน เทศนำมาแก้ไขปัญหา
ระดับประเทศ 
(น้ำหนัก 7) 

มีฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ เพื่อ

การบริหาร
จัดการไฟป่า 

หมอกควัน และ
ฝุ่นละออง 

มีระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ เพื่อ

การบริหาร
จัดการไฟป่า 

หมอกควัน และ
ฝุ่นละอองเชิง

พื้นที่แบบมีส่วน
ร่วม จำนวน 1 

ระบบ 

จัดทำรายงานประเมินผล
การใช้ประโยชนข์องระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจฯ 
โดยต้องจัดทำเป็นราย

หน่วยงานครบทุก
หน่วยงาน ที่แสดงถึงความ
ต้องการ/ความคาดหวัง

เพิ่มเติมจากที่มีระบบ และ
การใช้งานที่แสดงถึง

ผลลัพธ์ที่ดี และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์ของ สทอภ. 

65031  
(สปภ.) 

 ขั้นต่ำ : มีฐานข้อมูลภูมิสาร
สน เทศ เพื่อการบริหารจัดการ
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 
โดยมีการหารือหนว่ยงานในพื้นที ่
17 จังหวัด และ คพ. เพื่อ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า 
 ขั้นมาตรฐาน : อยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดจา้งพัฒนาระบบ 
 ขั้นสูง :  มีการหารือแนว
ทางการรายงานผลสถานการณ์
ไฟป่า ร่วมกับ คพ. อส. และ ปม.  

1.1.2 ความสำเร็จการเตรียมการรองรับการใชป้ระโยชน์จากโครงการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการ
พัฒนา (THEOS-2) 

65022  
(สธอ.-2) 

 

  1) การพัฒนาดาวเทียมและ
ระบบภาคพื้นดิน 
(น้ำหนัก 2) 

ระบบภาคพื้นดิน
ดาวเทียมดวง

หลักและดวงเล็ก
ติดต้ัง ณ SKP 

แล้วเสร็จ 

ดาวเทียมดวง
หลักและ

ดาวเทียมดวงเล็ก
ประกอบและ

ทดสอบแล้วเสร็จ 
พร้อมนำส่งขึ้นสู่

วงโคจร 

ระบบดาวเทียมดวงเล็ก 
(ดาวเทียมและระบบ

ภาคพื้นดิน) พรอ้มนำส่ง
ขึ้นสู่วงโคจร 

 

 ขั้นต่ำ : ระบบภาคพื้นดิน
ดาวเทียมดวงหลกัติดตั้งแล้วเสรจ็ 

   ขั้นมาตรฐาน: อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
- ดาวเทียมดวงหลักประกอบและ
ทดสอบด้าน Environment แลว้
และถูกจัดเกบ็จนกว่าจะนำส่ง 
- ดาวเทียมเล็กประกอบและ
ทดสอบด้าน Environment โดย
ทดสอบ MOI แลว้เสร็จคงเหลือ
การทดสอบ SEET test 

  2) การพัฒนากระบวนงานการ
ใช้ประโยชน์ระบบ Solution 
(น้ำหนัก 2) 

การพัฒนา
กระบวนงานการ

ใช้ประโยชน์
ระบบ Solution  
ทั้ง 3 Solution 

การพัฒนา
กระบวนงานการ

ใชป้ระโยชน์
ระบบ Solution  
ทั้ง 5 Solution 

การพัฒนากระบวนงาน
การใช้ประโยชน์ระบบ 

Solution  
ทั้ง 6 Solution 

 อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
 - ประชุมหารือเพือ่กำหนดโจทย์
และพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 - ได้ร่างขอบเขตการพัฒนา
ระบบทั้ง 3 Solutions ได้แก ่
Mapping, Agriculture และ 
National Resource 

  3) จัดหาอปุกรณ์เครื่องมือ
สำหรับอาคารประกอบและ
ทดสอบดาวเทียม พร้อมระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และ
ฝุ่น  (น้ำหนกั 2) 

ส่งมอบ ติดตั้ง 
และจัดฝึกอบรม
อุปกรณ์ครบตาม

สัญญา 

ดำเนินกิจกรรม
แล้วเสร็จและมี
ความพร้อมใน

การประกอบและ
ทดสอบดาวเทียม

ตามกำหนด 

ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
และมีความพร้อมในการ
ประกอบและทดสอบ
ดาวเทียมก่อนกำหนด 

 อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
อยู่ระหว่างการส่งมอบและติดต้ัง
อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคาร
ประกอบและทดสอบดาวเทียม 
ในงวดงานที่ 11,12,13 และ 15 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 
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  4) จัดหาและติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีที่นำซอฟต์แวร์มา
บริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย 

ส่งมอบและ 
ติดต้ังระบบแล้ว

เสร็จ  

ส่งมอบและ 
ติดต้ังระบบแล้ว

เสร็จ 

มีการอบรมการใช้งาน
ระบบแม่ข่าย-ลูกข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกที่เป็น 

 อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพือ่
จัดหาและติดต้ังระบบ 
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ที่ ชื่อตัวชี้วดั 
เกณฑ์การประเมิน โครงการ 

ผลการดำเนินงาน ขั้นต่ำ 
50 คะแนน 

ขั้นมาตรฐาน 
75 คะแนน 

ขั้นสูง 
100 คะแนน 

ที่รองรับ 

(HCI : Hyper-converged 
Infrastructure) เครื่องแม่ข่าย
และลูกข่ายประมวลผลเสมือน
ระบบ (Virtual Desktop 
Infrastructure) 
(น้ำหนัก 2) 

ร้อยละ 80 Stakeholder ของ 
Solution 

1.1.3 ระบบสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ห้วงอากาศ และแนวทางการ
รองรับการใช้งานเทคโนโลยี
ศักยภาพสูงในอนาคต  
(น้ำหนัก 5) 

ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจและ
บริหารจัดการ

พื้นที่บริเวณเขต
ปลอดภัย
สนามบิน 

(LANKA) แล้ว
เสร็จ จำนวน 1 

ระบบ 

จัดทำรายงาน
การประเมินผล
ของหน่วยงานที่
นำระบบหรือ

ข้อมูลไปใช้เพื่อ
วางแผนและเพิ่ม
ความปลอดภยั

ในการจราจรทาง
อากาศ และ

เผยแพร่ผ่านเว็บ
ไซดข์อง สทอภ. 

จัดทำแผนงานการขยายผล
ในการสนับสนุนการ
ดำเนินการด้านการ

คมนาคมทางอากาศของ
ประเทศให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนที่

เกี่ยวขอ้ง ในพื้นที่อื่นตอ่ไป 

65027 
(สพก.) 

 อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
ได้ตรวจรับงานงวดที่ 1-2 ของ
การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจและบริหารจัดการพื้นที่
บริเวณเขตปลอดภัยสนามบิน 
(LANKA) เรียบร้อยแลว้ (จาก 3 
งวด) 

1.1.4 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการพื้นที่สเีขียวทั้ง
ประเทศ  
(น้ำหนัก 5) 
 

มีฐานข้อมูล และ
แบบจำลองการ
วิเคราะห์พื้นที่สี
เขียวทั้งประเทศ 

มีระบบบริหาร
จัดการพื้นที่สี

เขียวทั้งประเทศ 
ในรูปแบบ Web 
และ Mobile 
Application 

จัดทำรายงานการใช้
ประโยชน์ของราย

หน่วยงานที่ได้นำขอ้มูล
และระบบฯ ไปใช้เพื่อการ

ดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของ 

สทอภ. 

65040 
(สปภ.) 

 ขั้นต่ำ : มีฐานข้อมูล และ
แบบจำลองการวิเคราะหพ์ื้นที่สี
เขียวทั้งประเทศ 
 ขั้นมาตรฐาน : อยู่ระหว่าง
พัฒนาระบบ โดยมีการประชุม
กับบริษัทผู้พัฒนาเวบ็ไซต์  พร้อม
ทั้งรวบรวมชั้นข้อมูลภาพ
ดาวเทียมจำนวน 1 ชั้นปีเพื่อ
ทดสอบนำเข้าสูร่ะบบ และชั้น
ข้อมูลภูมิสารสนเทศจำนวน 30 
ชั้นข้อมูล  

1.1.5 ระดับความสำเร็จในการมี
ฐานข้อมูลการวิจัยดา้น Earth 
Space System Frontier 
Research 
(น้ำหนัก 5) 

มีผลงานวิจัยตาม
เป้าหมายระยะ

สั้นของ 
National 

Roadmap การ
วิจัยขั้นแนวหน้า
ระบบโลกและ

อวกาศอย่างน้อย 
1 เร่ือง 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(กสว.) เห็นชอบ 

National 
Roadmap  การ
วิจัยขั้นแนวหน้า
ระบบโลกและ
อวกาศ (Earth 
Space System 

Frontier 
Research) 

คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม (กสว.) เห็นชอบ
โครงการและ 

จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดำเนนิงาน

ตาม Roadmap 

65005 
(สพก.) 

 ขั้นต่ำ : อยู่ระหว่างดำเนิน
งานวิจัยตามเป้าหมายระยะสั้น
ของ National Roadmap การ
วิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและ
อวกาศแล้ว 2 เร่ือง  
 ขั้นมาตรฐาน : อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดทำขอ้มูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการจัดทาํ (ร่าง) 
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วจิัยและ
นวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) พ.ศ. 
2566 - 2570 

1.2 ตัวชี้วัดทีส่อดคล้องกับนโยบายสำคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงที่มุ่งเน้นการขบัเคลื่อนการบูรณาการการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง
เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  (น้ำหนกัรอ้ยละ 10) 
1.2.1 อันดับความสามารถการ

แข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศ
ไทยตามการจัดอันดบัของ IMD 
(ภาพรวม) 
(น้ำหนัก 5) 

อันดับที่ 38 อันดับที่ 37 อันดับที่ 36  - 

1.2.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูล
มหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของ
คนไทยทุกคน 

1. มีระบบเพื่อ
จัดการข้อมูลให้มี
ความพร้อมและ

1. มีแพลตฟอร์ม
ข้อมูลแบบเปิดที่

มีส่วน

1. มีจำนวนผู้ใช้งาน ณ 
วันที่ 30 ก.ย. 2565 ไม่
น้อยกว่า 10,000 คน 

65014 
 (สปภ.) 

  ขั้นต่ำ : อยู่ระหวา่งจัดทำ
ระบบเพื่อจัดการข้อมูลให้มีความ
พร้อมและมีมาตรฐานในการใช้
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ที่ ชื่อตัวชี้วดั 
เกณฑ์การประเมิน โครงการ 

ผลการดำเนินงาน ขั้นต่ำ 
50 คะแนน 

ขั้นมาตรฐาน 
75 คะแนน 

ขั้นสูง 
100 คะแนน 

ที่รองรับ 

(น้ำหนัก 5) มีมาตรฐานใน
การใช้งานข้อมูล 
2. มีระบบ Data 
Cube ที่พร้อม

ให้บริการ 

ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล
พร้อมให้บริการ 
2. ขับเคลื่อนกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา

อย่าง 3 
หน่วยงาน 

2. มีร้อยละความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

งานข้อมูล และจัดทำระบบ Data 
Cube ที่พร้อมให้บริการ 
 ขั้นมาตรฐาน : อยู่ระหว่าง
พัฒนาแพลตฟอร์มขอ้มูลมหภาค
เชิงพื้นที่แบบเปิด (Open 
Platform) งวดงานที ่1 
 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธภิาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน  (น้ำหนักร้อยละ 30) 
2.1 ตัวชี้วัดทีแ่สดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน 
2.1.1 ความสามารถในการหารายได้

เพื่อลดภาระงบประมาณ
ภาครัฐ 
(น้ำหนัก 5) 

123.50 ล้าน
บาท 

139.46 ล้านบาท 153.40 ล้านบาท 65015 
(สสพ.) 

 อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
รายได้รวม ณ วันที ่31 มีนาคม 
2565  เป็นเงิน 62,425,045.97 
บาท โดยจำแนกเป็น 
1) ข้อมูลจากดาวเทียม 
12,003,725.40 บาท 
2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ & SI 
2,746,513.13 บาท 
3) การบริการ Solution  
39,864,657.92 บาท 
4) การบริการ Space 
Infrastructure Service  
3,247,880.25 บาท 
5) อื่นๆ  4,562,269.27 บาท 

2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าการ
ดำเนินโครงการ 
(น้ำหนัก 10) 

จัดทำรายงานผล
การประเมินความ
คุ้มค่าของแต่ละ
โครงการ โดยมี

ประเด็นการประเมิน
และชุดข้อมูล
ครบถ้วนตามที่

สำนักงาน ก.พ.ร. 
กำหนด  

และ ส่งมายัง
สำนักงาน ก.พ.ร.  

ภายในวันที่  
14 ต.ค. 65 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
+  

เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อ
นำเสนอ 

ผลการประเมิน 
ความคุ้มค่าใน
การนำดำเนิน

โครงการ  
และได้รับผลการ

ประเมิน 
เฉลี่ย 75 คะแนน 

เป้าหมายขั้นต่ำ +  
เข้าร่วมการประชุมเพือ่

นำเสนอ 
ผลการประเมิน 

ความคุ้มค่าในการนำ
ดำเนินโครงการ  

และได้รับผลการประเมิน 
เฉลีย่ 95 คะแนน 

65039 
(สยศ.) 

 อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างที่
ปรึกษาโครงการประเมิน
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคมจากภาระกิจของ สทอภ. 
ประจำป ี2564 รอบที่ 2  ดว้ยวิธี
ประกาศเชิญชวน 

2.1.3 กระบวนงานที่มกีารนำ IT มา
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน  
(น้ำหนัก 10) 

ความสําเร็จใน
การนำ IT มา

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ของกระบวนงาน 
จำนวน 5 

กระบวนงาน  

ความสําเร็จใน
การนำ IT มา

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ของกระบวนงาน  
จำนวน 8 

กระบวนงาน 

ความสําเร็จในการนำ IT 
มาเพิ่มประสิทธภิาพของ

กระบวนงาน  
จำนวน 12 กระบวนงาน 

65030 
(สจก.) 

 อยู่ระหว่างดำเนินงาน 
การพัฒนาแพลตฟอร์มการ
บริหารจัดการองค์กร (ERP) 
เดือน มี.ค. 2565 อยู่ในขั้นตอน
การศึกษาระบบงานปัจจุบันและ
การเก็บความตอ้งการผู้ใช้งาน 
เพื่อวิเคราะห์ออกแบบระบบการ
ทำงานใหม่ 

2.2 ร้อยละคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากร
ขององค์การมหาชน  
(น้ำหนัก 5) 

- ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่
เกินกรอบวงเงิน

รวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี

กำหนด 

1) ร้อยละค่าใช้จา่ยด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบวงเงิน 
รวม ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

2) ร้อยละค่าใช้จา่ยด้าน
บุคลากร ไม่สูงกว่าร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตาม

65018 
(สจก.) 

- 



 

18 

 

ที่ ชื่อตัวชี้วดั 
เกณฑ์การประเมิน โครงการ 

ผลการดำเนินงาน ขั้นต่ำ 
50 คะแนน 

ขั้นมาตรฐาน 
75 คะแนน 

ขั้นสูง 
100 คะแนน 

ที่รองรับ 

แผนที่เสนอคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ณ ต้น

ปีงบประมาณ 
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 20) 
3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (ตวัชี้วดับังคบั) 
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล      

 1) การพัฒนาระบบบัญชีขอ้มูล 
(Data Catalog) เพื่อนำไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Data) 
ประเด็นการดำเนินงาน : การ
ประมวลผลข้อมูลพื้นที่นำ้ท่วม
รายวัน 
(น้ำหนัก 10) 

มีรายชื่อชุด
ข้อมูล (Data 
Set) ที่สัมพันธ์
กับกระบวนการ

ทำงานตาม
ประเด็นการ
ดำเนินงาน

ภายใต้ Focus 
Area 

1) มีคำอธบิาย
ข้อมูล 

(Metadata) ที่
สอดคล้องตาม

มาตรฐานที่ สพร. 
กำหนด (14 

รายการ) ของทุก
ชุดข้อมูล (15 

คะแนน)  
2) มีระบบบญัชี

ข้อมูลของ
หน่วยงาน  

(Agency Data 
Catalog) พรอ้ม
แจ้ง URL ระบบ
บัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน  (10 

คะแนน) 

1) นำขึ้นชุดข้อมูล 
metadata และระบุ

แหล่งข้อมูล สำหรับชุด
ข้อมูลที่ถูกจัดในหมวดหมู่
สาธารณะ ร้อยละ 100 

ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด
บนระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะแบบ
เปิดที่ สพร. กำหนด (20 

คะแนน) 
2) นำข้อมูลเปดิไปใช้
ประโยชน์ได้อยา่งเป็น
รูปธรรม ตอบโจทย์ตาม

ประเด็นภายใต้ของ focus 
area อย่างน้อย 1 ชุด

ข้อมูล (5 คะแนน) 

65029 
(สจก.) 

 ขั้นต่ำ : ดำเนินการส่ง
เอกสารชุดข้อมูล (Template 1 
: Dataset) ที่สัมพันธ์กับ Focus 
Area ภารกิจหลัก กระบวนงาน
หลักและกระบวนงานย่อยให้
สำนักงานสถิติแห่งชาติแลว้ ตาม
หนังสือที่ อว 5305/530 ลว. 28 
กุมภาพันธ์ 2565 
 

3.1.2 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) 
(น้ำหนัก 10) 

330 คะแนน  - 400 คะแนน 65042 
(สยศ.) 

 ขั้นต่ำ : 1. ผลการประเมิน
สถานะของหนว่ยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) 
รอบที่ 1 ได้เฉลี่ย 362.74 และมี
การแจ้งให้สำนกัทราบและปรับแก้
ไข เพื่อเตรียมสำหรับแก้ไขกรอ
กรอบที่ 2 
2. กำหนดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
"การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ราย
หมวดประจำปีงบประมาณ 
2565" วันที่ 11 เมษายน 2565 

องค์ประกอบ 4 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 10) 
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการ

พัฒนาด้านการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน (ตวัชี้วดั
บังคับ) น้ำหนัก 10 

50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน  กำหนดประเมินความสำเร็จ
ในช่วงไตรมาสที่ 4 
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3.2 รายงานผลตามตวัชี้วัดตาม พ.ร.บ.  (ตัวช้ีวัด สงป.) 

ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด พิจารณาเป้าหมายทั้งปี โดยดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด และอยู่
ระหว่างดำเนินการตามเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด โดยสรุปดังนี้ 

ตัวชี้วัด ไตรมาส 1-2 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.  มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึ้น
จากการบริการด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศ 
(เป้าหมายทั้งป ี1,600 ล้านบาท)   

0 0 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภาระกิจ
ของ สทอภ. ประจำปี 2564 รอบที ่2  

65039 

ตัวชี้วดัเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน         
2.  จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศ 
(เป้าหมายทั้งปี 15 ราย)   

0 3 มีการให้บริการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม
อวกาศ จำนวน 3 ราย 6 ชนิดการทดสอบ ดังนี ้
1. Surrey Satellite Technology Limited 
(SSTL) /1 การทดสอบ  
2. บริษัท เอ็มพาวเวอร์แมทท์ จำกัด /2 การทดสอบ 
3. บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี 
จำกัด /3 การทดสอบ  

65041 

3.  จำนวนหน่วยงานระดับนโยบายที่ใช้งาน 
AIP เป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำหนด
นโยบาย (เป้าหมาย 1 หน่วยงาน)   

0 0 อยูร่ะหว่างการเริ่มต้นพฒันา AIP Dashboard เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจหรือเสนอแนะมาตรการทาง
นโยบาย 

65022 

ตัวชี้วัดผลผลิต         
4.  จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ 
(เป้าหมายทัง้ปี 500 เรื่อง)   

150 167 จำนวนเรื่อง ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 2565 
จำนวน 167 เรื่อง 

65015 / 
65057 

5.  จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรในทุกระดบั  
(10 หลักสูตร) 

0 12 ดำเนินการแล้วจำนวน 12 หลักสตูร  65015 

6.  ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อ
คุณภาพข้อมลูหรือสารสนเทศท่ีนำไปใช้
ประโยชน์ (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)   

0 0 อยู่ระหว่างให้บริการข้อมูล ซึ่งยังไม่ถึงช่วงระยะเวลา
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(มีแผนดำเนินการในไตรมาสที ่4) 

65015 

7.  จำนวนเรื่องด้านการจดัทำฐานข้อมูล 
พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศ 
(เป้าหมายทั้งปี 25 เรื่อง)   

0 0   1. ศูนย์ภูมิภาคฯ อยู่ในข้ันตอนการจัดทำแผน
งานวิจัยภาพรวม โดยจะมีการจัดทำบทความ/
งานวิจัย จำนวน 7 เรื่อง และจะมกีารรายงานร้อย
ละความสำเร็จ ในไตรมาส 4  

65004 

  2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูล
ชุมชนขนาดใหญ่ (community big data) กลุ่มแปร
รูปผลไม้  และการประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศ ในการ
ดาํเนินการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
สู่เมืองอัจฉริยะ 

65015 

  3. อยูร่ะหว่างดำเนินการออกแบบและจดัทำ
ฐานข้อมูลทางทะเลและชายฝั่งเพือ่ขับเคลื่อน
นโยบายของประเทศ ทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ฐานข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ 2) ฐานข้อมูลด้านสังคม 3) ฐานข้อมูล

65038 
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ตัวชี้วัด ไตรมาส 1-2 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

ด้านสิง่แวดลอ้ม 4) ฐานขอ้มูลด้านทรัพยากร 5) 
ฐานขอ้มูลด้านความม่ันคง  
 4. ฐานข้อมูลพืน้ท่ีสีเขียวท้ังประเทศ 1 เรื่อง ท้ังนี้ 
จำนวนช้ันข้อมลูด้านภมูิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานโครงการพื้นที่สีเขียวไดร้วบรวมแล้วเสร็จ 
80%  โดยยังมีช้ันข้อมูลผลการวเิคราะห์ %  
การปกคลมุเรือนยอด และพื้นที่ป่าไม้เสี่ยงถูกบุกรุก 
อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ผล  

65040 

  5. ฐานข้อมูลการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้งและการ
ประเมินความเสียหายของพชืเกษตรรายแปลง 2 เรื่อง 
โดยได้สำรวจพ้ืนท่ีและประชุมหารอืร่วมกับเกษตร
อำเภอ และเกษตรกร ในพื้นที่ จ.สกลนคร ร้อยเอด็ 
สุรินทร์ กำแพงเพชร อุทัยธานี นครราชสมีา  

65032 

ตัวชี้วดัโครงการ         
8.  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
ดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา  
(เป้าหมาย ร้อยละ 90) 

0 0 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจ
เพื่อการพัฒนา ณ ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ รอ้ยละ 
84.61 (เทียบกับการดำเนินงาน 5 ปี) 

65022 

9.  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้ับการ
เพิ่มประสิทธิภาพ  
(เปา้หมาย 6 ระบบ) 

0  0 อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ  6 ระบบ ดังนี ้
1. ระบบศูนย์กลางข้อมูล (DATA Center) 
2. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM Ware) 
3. ระบบ Disaster Recovery Site 
4. ระบบจัดเก็บและวเิคราะห์ข้อมลูความปลอดภยั
ของระบบเครือข่ายขององค์กร (SIEM) 
5. แพลตฟอร์มการบริหารจัดการองค์กร (ERP) 
6. อุปกรณ์ Access Control พรอ้มติดตั้ง 

65030 

10.  หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง มกีารนำข้อมูล
และระบบฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการดูแล
อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
(เป้าหมาย 5 หน่วยงาน) 

0 0 อยูร่ะหว่างพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียวท้ัง
ประเทศ โดยมีแผนการเผยแพร่การใช้งานระบบช่วง
ประมาณเดือน ส.ค. - ก.ย. 65 

65040 

11.  จำนวนฐานข้อมลูทางทะเลเพือ่
ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ  
(เป้าหมาย 5 ฐานข้อมูล) 

0 0 อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและจัดทำฐานข้อมลู
ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ
ประเทศ ทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ 2) ฐานข้อมูลด้านสังคม 3) ฐานข้อมูลด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 4) ฐานข้อมลูด้านทรัพยากร 5) ฐานข้อมลู
ด้านความม่ันคง 

65038 

12.  โครงสร้างพื้นฐานการทดสอบช้ินส่วน
อากาศยานและดาวเทียมทีไ่ดร้ับการรับรอง
มาตรฐานการบินและอวกาศในระดับสากล 
(เป้าหมาย 1 ศูนย์) 

0 0 ศูนย์ทดสอบฯ มีเป้าหมายการตรวจประเมินรับรอง
ภายใน Internal Audit ทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน โดย
ปัจจุบันทำการตรวจประเมินแล้ว 3 ครั้ง/มาตรฐาน 
ได้แก่ Internal Audit AS 9100D / Internal 
Audit NADCAP AC 7101 /Internal Audit 
NADCAP AC 7122 

65041 

13.  ระบบสนับสนุนการตดัสินใจและ
บริหารจดัการพื้นที่บริเวณเขตปลอดภัย
สนามบิน (LANKA) (เป้าหมาย 1 ระบบ) 

0 0 ได้มีการศึกษาและกำหนดความตอ้งการผู้ใช้งานเพื่อ
ทบทวนขอบเขตงานของการพัฒนาระบบฯ และมี
ร่างการเช่ือมต่อและการทำงานของระบบฯ แล้ว 

65027 



 

21 

 

ตัวชี้วัด ไตรมาส 1-2 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

14.  ระบบขออนญุาตใช้งานหว้งอากาศ
สำหรับกจิกรรมภายใต้ NOTAM Class-J 
เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
(เป้าหมาย 1 ระบบ) 

0 0 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขออนญุาตใช้งาน
ห้วงอากาศสำหรับกจิกรรมภายใต ้NOTAM Class-J 

65026 

15.  มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศหรือท่ีเกี่ยวข้อง  
(เป้าหมาย 40 ล้านบาท) 

0 0 1. มีการรวบรวมข้อมูลรายชื่อบรษิัทในอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศหรือท่ีเกี่ยวข้อง /SSC/Muspace 
/ มหาวิทยาลัยในประเทศ  
2. อยู่ระหว่างการประสานงานเชิงพื้นที่ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัต่างๆ ทั่วประเทศ ในการลงทุน
อุตสาหกรรม Ground Network  

65017 

16.  มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึน้ และ
รองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า  
(เป้าหมาย ร้อยละ 10) 

0 0 อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิง
พื้นที่แบบเปิด (Open Platform) งวดงานที่ 1 

65014 

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Platform บูรณาการ
ข้อมูลสำหรับ Smart City  

65025 

17.  ระบบบริหารจัดการเช้ือเพลิงแบบมี
ส่วนร่วม  
(เป้าหมาย 1 ระบบ) 

0 0 อยู่ระหว่างพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารจดัการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิง
พื้นที่แบบมีส่วนร่วม โดยหารือแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้งานแบบเบ็ดเสรจ็ 
ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง เช่น คพ. อส. ปม. ปภ. 
กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดบัพ้ืนท่ีของ 17 
จังหวัดภาคเหนือ 

65031 

 

 

3.3 รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว.  (ตัวชี้วัด อว.) 
 

ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด พิจารณาเป้าหมายทั้งปี โดยดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด และอยู่
ระหว่างดำเนินการตามเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด  โดยสรุปดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ไตรมาส 1-2 

ผลการดำเนินงาน 
โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

1.  จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถงึสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 
(เป้าหมายทั้งปี 80,000 คน)   

30,000  56,326  ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ระหว่างเดือน ต.ค.-
มี.ค. 65 จำนวนทั้งสิ้น 56,326 คน  

 65001 / 
65002  

2. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม  
(เป้าหมายทั้งปี 5 ราย) 

0 3 มีผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ศูนย์ทดสอบฯ 3 ราย 
ได้แก่ Surrey Satellite Technology Limited 
(SSTL), บริษัท เอ็มพาวเวอร์แมทท์ จำกัด และ  
บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด  

65041 

3. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสรา้งความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  
(เป้าหมายทัง้ปี 4 เรื่อง)   

2 2 มีเป้าหมายทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก ่ Space Economy, 
GI, Space Tech, ESS โดยกำหนดไว้แล้ว 6 เวที 
ได้แก่ ยูเครน CEOS ออสเตรเลีย SCOSA จีน ESCAP  
ซึ่งสถานะการดำเนินงานปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว 2 
เวท ีได้แก่ ยเูครน (รอลงนาม) และ UNOSAT (รอลง
นาม) 

65044 
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ตัวชี้วัด 
ไตรมาส 1-2 

ผลการดำเนินงาน 
โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

4. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
และคณุภาพชีวิตที่เกดิจากการนำ
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ (เป้าหมาย 1,300 ลา้นบาท) 

0 0 อยู่ระหว่างกระบวนการจดัจ้างท่ีปรึกษาโครงการ
ประเมินมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและสังคมจาก
ภาระกิจของ สทอภ. ประจำปี 2564 รอบท่ี 2 

65039 

5. จำนวนบทความทีต่ีพิมพแ์ละเผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  
(เป้าหมายทั้งปี 8 บทความ)   

0 2 1. ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติงานประชุมวิชาการ The 
2022 International Electrical Engineering 
Congress (iEECON 2022) ระหวา่งวันท่ี 9 – 11 
มีนาคม 2565 จำนวน 2 เรื่อง (Proceedings) 

65005 

      2. อยู่ระหว่างจัดทำรา่งบทความวชิาการเพื่อเตรยีม
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ แล้วเสร็จ 6 เรื่อง 

65006 / 
65032 

6. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่า 
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและ
บริการ และภาคธรุกิจ  
(เป้าหมาย ร้อยละ 21)   

0 0 มีจำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูก
นำไปใช้ในการสรา้งมูลค่าเชิงพาณชิย์ให้กับภาคการ
ผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ จำนวน 
4 ผลงาน  (คิดเป็นร้อยละ 14) 

65015 

7. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม  
(เป้าหมายทัง้ปี 5 ล้านบาท)   

0 3 มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ใน
เขตนวัตกรรม จำนวน 3 ล้านบาท (JICA-สทอภ., 
บริษัท QM, และ IGE ) 

65017 

8. ความสำเร็จในการผลักดันโครงการ
ขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณ 
ตั้งแต ่500 ลบ.ขึน้ไป)  
(เป้าหมาย ร้อยละ 80)   

0 0 ความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจ
เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2565 ณ ไตรมาสที ่2 
เท่ากับ ร้อยละ 77.00  

65022 

9. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที ่อววน. เข้า
ไปช่วยพัฒนา  
(เป้าหมายทัง้ปี 4 ชุมชน/ท้องถิน่)   

0 0 หารือและทดสอบการใช้งานระบบบริหารจัดการ
เช้ือเพลิงแนวทางการดำเนินงานและความต้องการ 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 22 ธ.ค. 64   
และ จ.เชียงราย วันที่ 23 ธ.ค. 64  

65031 

10. จำนวนระบบสนับสนุนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การพฒันา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ  
(เป้าหมาย 1 ระบบ)   

0 0 1. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพื่อเป็นแนว
ทางการออกแบบระบบประเมินและติดตามคุณภาพ
ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง (Marine GI Portal) 
2. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์การจดัทำฐานข้อมูลเชิง
พื้นทีท่ี่เกี่ยวข้อง เพือ่พัฒนาระบบประเมินและติดตาม
คุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 
3. อยูร่ะหว่างการพัฒนาระบบประเมินและตดิตาม
คุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 

65038 

11. ร้อยละการนำแผน/ นโยบาย/
มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับ
แก้ไขปัญหาของประเทศ  
(เป้าหมายร้อยละ 25)   

0 0 มีการจัดทำแผน/มาตรการ/กฎหมายที่สามารถนำไป 
ใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปญัหาของประเทศ
สำเรจ็อย่างน้อย 1 เรื่องจาก 4 เรือ่งที่กำหนดไว้ ได้แก ่  
65037 : ผล ร้อยละ 38.10 / แผน ร้อยละ 70.00  
65052 : ผล ร้อยละ 54.00 / แผน รอ้ยละ 83.33  
65031 : ผล ร้อยละ 26.38 / แผน รอ้ยละ 45.48  
65045 : ผล ร้อยละ 68.00 / แผน ร้อยละ 60.00  
เฉลี่ย : ผลงาน ร้อยละ 46.62 / แผนงาน ร้อยละ 64.70 

65037 
65052 
65031 
65045 
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ตัวชี้วัด 
ไตรมาส 1-2 

ผลการดำเนินงาน 
โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

12. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน
ของ อว.  
(เป้าหมาย 84 คะแนน)   

0 0 1. รายงานการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปี
งบประมาณ 65 ( IIT/EIT/OIT) ต่อคณะทำงานพัฒนา
ศักยภาพองค์กร ครั้งท่ี 2/65 วันท่ี 11 มี.ค. 65  
2. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เน้นในส่วนที่ 3 แบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 
2565 ในวันที่ 22 มี.ค. 65 

65042 

 
4. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปงีบประมาณ 2565 

 

แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมด 36 แผนงาน/โครงการ   
โดยมผีลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน  สรุปดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการที่ผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565ทั้งหมด  
1 ,331 ,252 ,456.82 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 157,063,445.37 (ร้อยละ 11.80) และผูกพันคงเหลือ   
1,174,189,011.45 บาท (ร้อยละ 88.20)  

 

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

แผนงาน : 79.95%  
ผลงาน : 76.50%  

แผนเงิน : 84.75%  
    (1,128,229,109.33 บาท) 
ผลเงิน : 11.80%  
    (157,063,445.37 บาท) 
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แหล่งเงิน 
วงเงินผูกพันงบประมาณ

ข้ามปทีั้งหมด 
ยอดเบิกจ่ายจริง  ยอดผูกพันคงเหลือ 

101 - เงนิงบประมาณ พ.ร.บ.  1,140,421,418.64   68,226,291.64   1,072,195,127.00  
102 - เงินรายได้   560,280.00   560,280.00   -    
106- เงินทุน สทอภ.  14,910,591.36   13,655,680.00   1,254,911.36  
109 - เงินเบิกจา่ยแทนกัน  451,000.00   451,000.00   -    
114 - เงนิสะสมของ สทอภ.  36,709,587.38   15,640,780.41   21,068,806.97  
115 - เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  465,450.00   465,450.00   -    
116 - กองทุนภายนอก  137,734,129.44   58,063,963.32   79,670,166.12  

รวมทัง้หมด  1,331,252,456.82   157,063,445.37   1,174,189,011.45  
    ร้อยละ 11.80 ร้อยละ 88.20 

 

4.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้  

 สถานะผลการดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ 

จำนวนแผนงาน/
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
 

13 กิจกรรมที่ล่าช้าส่วนใหญ่มาจากโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการ
พัฒนา THEOS-2  :   

1) การพัฒ นาดาวเที ยมหลัก  MS-14 และ MS-15 วงเงินรวม 
1,040.62 ลบ. : ยังไม่สามารถตรวจรับงาน MS-14 ได้ เนื่องจากความ
เชื่อมั่นของจรวดที่จะนำส่งดาวเทียมหลัก ในสัญญาระบุว่าต้องมากกว่า 
90% ซึ่งตามที่บริษัท AIRBUS เสนอมาคือเวกก้า ซึ่งมีความเช่ือมั่นที่ 
90% โดยในเดือน พ.ค. 65 จะมีการส่งจรวดจากเวกก้าซี หากสำเร็จ
ความเช่ือมั่นจะอยู่ที่ 100% และจากการประชุม PM 15 ในส่วนของ 
MS-15 งานด้าน AIP (EEC) มีความคืบหน้ามากกว่า 70% โดยทาง 
AIRBUS จะเริ่มทดลองใช้งานจริงต่อไป 

2) การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบ
ดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และฝุ่น : งานงวดที่ 
11 , 12 , 13 อุปกรณ์  จำนวน 2 รายการ Mass Properties และ 
Thermal Vacuum จัดส่งมามายังประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้
มีผลกระทบต่องานงวดที่ 15 ด้วย  โดยอุปกรณ์ Thermal Vacuum มี
การจัดส่งมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ติดตั้งและทดสอบ ณ อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม และ 
อุปกรณ์ Mass Properties มีกำหนดส่งถึงประเทศไทย วันที่ 11 เม.ย. 
65 เพื่อติดตั้งและทดสอบต่อไป    

 

2. ดำเนินการได้ตามแผน 18 
3. ดำเนนิการล่าช้ากว่าแผน 5 

รวม 36  
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5. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1) เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงทำให้การจัด
ประชุมสัมมนา การเข้าชม Space Inspirium การ
เดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมถึงการขนส่งอุปกรณ์มายังประเทศ
ล่าช้า/ไม่สามารถดำเนินการได้ และบางส่วนต้องเลื่อน
การดำเนินงานออกไปในช่วงไตรมาสที ่3-4 
 

1) ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบการ
ประชุมและให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดอบรม
รูปแบบออนไลน์ จัดประชุมออนไลน์ จัดให้ความรู้
รูปแบบ Streaming Live เป็นต้น รวมทั้งติดตามการ
ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 

2) การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่
สามารถลงนามในสัญญาได้ตามแผน ได้แก่ มีการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข TOR ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค
และให้สอดคล้องกับ  requirement, มีการประชา
พิ จ า รณ์  TOR /ก ารป ระก ว ด ร าค า  (e-bidding) 
มากกว่า 1 ครั้ง, มีการอุทธรณ์เกิดขึ้น เป็นต้น 
 

2) ประชุมทีม ติดตามอย่างสม่ำเสมอ และเร่งรัดการ
ดำเนินงานให้สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด/เร็ว
กว่ากำหนด และผลงานที่ได้รับต้องเป็นไปตามสัญญา
และสอดคล้องกับประโยชน์ที่ สทอภ. จะได้รับ 
3) ให้ผู้ อำนวยการ สทอภ . และรองผู้อำนวยการ 
สทอภ . มีบทบาทในการบริหารโครงการร่วมกับ
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) โดยจะต้อง
ติดตามและรับรู้สถานภาพของทุกโครงการที่อยู่ภายใต้
ภารกิจที่กำกับดูแลว่ามีความล่าช้าหรือเกิดปัญหา
อุปสรรคขึ้นที่จุดใดหรือไม่ มีแนวทางแก้ปัญหาและ
เตรียมการรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร เพ่ือ
ช่ วย เพ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ การท ำงาน ของ Project 
Manager 
 

 




