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รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  รายงานผลการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตาง ๆ ภารกิจสวนใหญสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 สทอภ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ทั้งหมด 1 387 973 213.53 บาท. , , ,
โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 691,188,376.59 บาท (ร้อยละ 49.80) และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 635,029,077.24 บาท
(ร้อยละ 45.75)

  1.2 สำหรับรายการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 
577,936,548.72 บาท (ร้อยละ 41.64) ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน และ 
รายการกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 57,092,528.52 บาท (ร้อยละ 4.11) ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากกองทุนภายนอก (อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญากับแหล่งทุนภายนอก) และโครงการเพ่ือการหา 
รายได้ของ สทอภ. (อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญากับหน่วยงานภายนอก) ซึ่งทุกโครงการต้องมีการติดตามอย่าง 
ใกล้ชิด เนื่องจากการดำเนินงานหากมีปัญหาอุปสรรค อาจส่งผลกระทบต่อโครงการที่สำคัญ  
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2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 67 แผนงาน/โครงการ 
แบ่งเป็น 30 แผนงาน และ 37 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,387,973,213.53 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผลการ
เบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565  สรุปรายยุทธศาสตร์ และ รายโครงการ/แผนงาน โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร
แนบ 1  สรุปดังนี้ 

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณจัดสรร ผลเงินจ่ายจริง กันเงินเหลื่อมป ี เงินคงเหลือ 
กรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีไม่มีหนี้ผกูพัน 

แผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบตัิการ พ.ศ. 2565 
(43 แผนงาน/โครงการ) 

 1,224,200,730.00   618,850,540.43  
(50.55%) 

550,720,025.46 
(44.99%) 

 -    54,630,164.11 
(4.46%) 

โครงการเพื่อการหารายได้ 
(1 โครงการ) 

 58,001,068.52   34,075,382.93  
(58.75%) 

 7,537,208.82  
(12.99%) 

 10,097,344.61  
(17.41%) 

 6,291,132.16  
(10.85%) 

โครงการที่ได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน
ภายนอก (23 โครงการ) 

 105,771,415.01   38,262,453.23  
(36.17%) 

 19,679,314.44  
(18.61%) 

46,995,183.91 
(44.43%) 

834,463.43 
(0.79%) 

รวมทัง้หมด 1,387,973,213.53   691,188,376.59  
(49.80%) 

577,936,548.72 
(41.64%) 

57,092,528.52 
(4.11%) 

61,755,759.70 
(4.45%) 

 

2.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้  

2.2.1 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 แผนงาน/โครงการ  

2.2.2 แผนงาน/โครงการที่ต้องกันเงนิไว้เบิกเหลื่อมป ีจำนวน 50 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย  
(1) แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565  จำนวน 27 โครงการ ซึ่ง

เป็นงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 550,720,025.46 บาท  ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้าและต้องกันเหลื่อมปีส่วนใหญ่มาจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข TOR, มีการประชาพิจารณ์ TOR , การประกวดราคา (e-
bidding) มากกว่า 1 ครั้ง, มีการอุทธรณ์เกิดข้ึน เป็นต้น 

(2) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภายนอก (อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
กับแหล่งทุนภายนอก) จำนวน 22 โครงการ ซึ่งเป็นงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี  19,679,314.44 บาท  และ 
งบประมาณท่ีกันไว้ดำเนินงานเหลื่อมปีงบประมาณ 46,995,183.91 บาท 

(3) โครงการเพ่ือการหารายได้ 1 โครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญากับหน่วยงาน
ภายนอก) ซึ่งเป็นงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี  7,537,208.82 บาท  และ งบประมาณที่กันไว้ดำเนินงานเหลื่อม
ปีงบประมาณ 10,097,344.61 บาท 

 

4



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ สทอภ. ผลการจ่ายจริง 

กันเงินเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
ผลงาน 

สถานะการดำเนินงาน 

กรณีมีหน้ี 
ผูกพัน 

กรณีไม่มีหนี ้
ผูกพัน 

แล้ว 
เสร็จทุก
กิจกรรม 

กันเงิน 
ไว้เบิกเหลื่อมป ี

อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ตามสญัญากับแหล่งทุน

ภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบาย
ด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(411,449,716.32 บาท) 

96,691,697.71 294,380,034.42 3,113,527.06 
79.35 2 3 2 (23.50%) (71.55%) (0.76%) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ 
(55,071,606.25 บาท) 

26,945,394.33 22,616,371.80 - 
92.55 - 2 - (48.93%) (41.07%) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและ
มูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม 
(344,073,058.81 บาท) 

139,598,442.28 158,805,035.53 29,393,994.66 
72.96 2 11 9 (40.57%) (46.15%) (8.54%) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างองค์ความรู้และ
งานวิจัยในระดับสูงด้านอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  (46,595,362.51 บาท) 

25,848,422.31 2,486,267.46 14,487,662.19 
78.74 2 1 11 (55.47%) (5.34%) (31.09%) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กร 
(530,783,469.64 บาท) 

402,104,419.96 99,648,839.51 10,097,344.61 
98.31 11 11 - (75.76%) (18.77%) (1.90%) 

รวมทั้งหมด 691,188,376.59 577,936,548.72 57,092,528.52 
84.38 17 28 22 

(1,387,973,213.53 บาท) (49.80%) (41.64%) (4.11%) 

แผนงาน : 100.00%  
  ผลงาน : 84.38% 

แผนเงิน : 100% (1,387,973,214 บาท) 
ผลเงิน : 49.80%  (691,188,377 บาท) 

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

รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-basd Management (ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (7 โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายจริง  กันเงินเหลื่อมปี  
กรณีมีหนี้ผูกพัน 

กันเงินเหลื่อมปี  
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

คงเหลือ 

 411,449,716.32   96,691,697.71   294,380,034.42   3,113,527.06  17,264,457.13 
  (ร้อยละ 23.50)    (ร้อยละ 71.55)   (ร้อยละ 0.76)     (ร้อยละ 4.20)  

 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 1.1 สทอภ. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศเพ่ือสร้าง
ความยั่งยนืของประเทศ 
 1. 65037 - แผนงานส่งเสริมภูมิสารสนเทศ

แห่งชาติ (สยศ./ ชาคริต)  (เงิน พ.ร.บ. 1.4030 ลบ.) 
91.00  17.88  

(0.2509 ลบ.) 
 -     82.12  

(1.1521 ลบ.) 
 2. 65052 - แผนงานพฒันานโยบายและกฏหมาย

เพ่ือขับเคลื่อนกจิการอวกาศ  
(สยศ./ ชาคริต)  (เงิน พ.ร.บ. 1.7136 ลบ.) 

99.55  16.48 
 (0.2824 ลบ.) 

 17.68  
(0.3030 ลบ.) 

 65.84  
(1.1282 ลบ.) 

แผนงาน : 100.00%  
  ผลงาน : 79.35% 

แผนเงิน : 100% (411,449,716 บาท) 
ผลเงนิ : 23.50%  (96,691,698 บาท) 
 

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

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

 3. 65053 - โครงการจดัทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
อวกาศใหม่ (New Space Economy) ของ
ประเทศไทย (เงินกองทุน ววน.) (สยศ./ ชาคริต)  
(กองทนุภายนอก 3.00 ลบ.) 

5.00  0.21  
(0.0063 ลบ.) 

 99.79  
(2.9937 ลบ.) 

 -    

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 1.2 รัฐบาลนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรมด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศ และ AIP ไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและการตัดสินใจ 

 4. 65022 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพ่ือ
การพัฒนา (THEOS-2) (สธอ.-2/พรเทพ) 
(390.1568 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 375.5411 ลบ., 
เงินสะสม สทอภ. 14.6157 ลบ.) 

77.43 22.02 
(85.9030 

ลบ.) 

74.27 
(289.7560 ลบ.) 

3.72 
(14.4977 ลบ.) 

 5. 65031 - โครงการระบบสนับสนนุการตัดสินใจ
เพ่ือการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น
ละอองเชิงพ้ืนที ่แบบมสี่วนร่วม (สปภ./กมัปนาท) 
(เงิน พ.ร.บ. 8.9680 ลบ.) 

85.30 51.47 
(4.6159 ลบ.) 

44.84 
(4.0210 ลบ.) 

3.69 
(0.3311 ลบ.) 

 6. 65016 - โครงการการพัฒนาต้นแบบเพ่ือการ
เฝ้าระวังเพือ่ลดผลกระทบของการแพร่กระจายเชื้อ
โควิด 19 และการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัย
พิบัติในโรงงานขนาดใหญ่ด้วยระบบเฝ้าระวังจาก
เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 
(สปภ./ธญัวรตัม)์ (กองทุนภายนอก 5.7672 ลบ.) 

96.72 92.72 
(5.3475 ลบ.) 

7.28 
(0.4198 ลบ.) 

- 

 7. 65045 – แผนปฏิบัติงานกิจกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศ 
(สสพ./ณัทพร) (เงิน พ.ร.บ.  0.4411 ลบ.) 

100.00 64.80 
(0.2858 ลบ.) 

- 35.20 
(0.1552 ลบ.) 
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ (2 โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายจริง  กันเงินเหลื่อมปี  
กรณีมีหนี้ผูกพัน 

กันเงินเหลื่อมปี  
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

คงเหลือ 

 55,071,606.25   26,945,394.33   22,616,371.80   -      5,509,840.12 
  (ร้อยละ 48.93)  (ร้อยละ 41.07)   -     (ร้อยละ 10.00)  

 

2. ผลการดำเนินงาน 
  

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงนิที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 2.1 มี Ecosystem นวัตกรรม และการบริการทีเ่อือ้ต่อการสรา้ง New Space Economy ของประเทศ 

 1. 65041 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วน
อากาศยานและดาวเทียมแห่งชาติ  
(สพก./บุษยมาศ) (เงิน พ.ร.บ. 37.8466 ลบ.) 

95.00  54.27  
(20.5376 ลบ.)

   

 33.17 
(12.5524 ลบ.)

  

 12.57  
(4.7566 ลบ.) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 2.2 มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอวกาศ 

 2. 65017  โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศเพ่ือการลงทุนบนพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก  (สพก./ทศวรรษ)  (เงนิ พ.ร.บ. 17.2250 ลบ.) 

90.10  37.20  
(6.4078 ลบ.) 

    

 58.43 
(10.0640 ลบ.)

   

 4.37 
(0.7532 ลบ.)  

แผนงาน : 100%  
ผลงาน : 92.55% 

แผนเงิน : 100% (55,071,606.25 บาท) 
ผลเงิน : 48.93% (26,945,394.33 บาท) 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม (22 โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายจริง  กันเงินเหลื่อมปี  
กรณีมีหนี้ผูกพัน 

กันเงินเหลื่อมปี  
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

คงเหลือ 

 344,073,058.81   139,598,442.28   158,805,035.53  29,393,994.66 16,275,586.34 
  (ร้อยละ 40.57)  (ร้อยละ 46.15)  (ร้อยละ 8.54)  (ร้อยละ 4.73)  

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.1 มี Open Platform เพ่ือให้บริการภูมิสารสนเทศ ทีส่ามารถเข้าถึงได้จากทุกภาคส่วน 

 1. 65014 - โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพ้ืนที่
แบบเปิดของคนไทยทุกคน : Open Platform Spatial Big Data 
for all Thailand (สปภ./สยาม) (เงิน พ.ร.บ. 73.0601 ลบ.) 

76.00  45.28  
(33.0783 

ลบ.)   

 48.29  
(35.2781 

ลบ.)   

 6.44  
(4.7037 ลบ.)   

 2. 65007 - แผนงานจัดหาระบบคลาวด์และโคโลเคชัน พร้อม
การบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการบริการภูมิสารสนเทศ
แบบออนไลน์ (สปภ./กมัปนาท)  (เงินสะสม สทอภ. 12.0440 ลบ.) 

82.00  62.35  
(7.5100 

ลบ.)   

 37.65  
(4.5340 

ลบ.)   

 -    

  แผนเงิน :  100% (344,073,058.81 บาท) 
  ผลเงิน :  40.57% (139,598,442.28 บาท) 

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

แผนงาน : 100%  
ผลงาน : 72.96% 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

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

 3. 65046 - โครงการสร้างคุณค่าและมลูค่าจาก GI Technology 
เพ่ือสังคมและชมุชน  (สปภ./มิ่งขวัญ) (เงินสะสม 0.665 ลบ.) 

85.00  24.52  
(0.1631 ลบ.) 

 -     75.48  
(0.5019 ลบ.) 

 4. 65051 – แผนงานประเมินมลภาวะทางอากาศด้วยนวตักรรม
เชิงพ้ืนที่จากอวกาศสูชุ่มชน  
(สปภ./สุรสัวดี) (เงินสะสม สทอภ. 0.475 ลบ.) 

100.00  92.28  
(0.4383 

ลบ.) 

 -     7.72  
(0.0367 ลบ.) 

 5. 65025 - โครงการพัฒนาระบบสรา้งและจัดการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศรายละเอียดสูงเพ่ือ Smart City Applications  
(สพก./ณัฐวัฒน์)  (เงิน พ.ร.บ. 13.9743 ลบ.) 

50.00  29.64  
(4.1426 

ลบ.) 

 68.22  
(9.5330 

ลบ.) 

 2.14  
(0.2987 ลบ.) 

 6. 65026 – โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้วงอากาศ
แบบบูรณาการ (สพก./ณัฐวัฒน์) (เงิน พ.ร.บ. 20.7230 ลบ.) 

45.20  26.08  
(5.4046 

ลบ.) 

 71.55  
(14.8280 

ลบ.) 

 2.37  
(0.4904 ลบ.) 

 7. 65027 - โครงการพัฒนาเคร่ืองมือภูมสิารสนเทศเพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศ (GISAVIA) ระยะที่ 5  
(สพก./ณัฐวัฒน)์ (เงนิ พ.ร.บ. 5.2895 ลบ.) 

78.40  90.37  
(4.7799 

ลบ.) 

 6.69  
(0.3540 

ลบ.) 

 2.94  
(0.1556 ลบ.) 

 8. 65028 - โครงการพัฒนาระบบแจง้เตือนล่วงหนา้และระบุ
ตำแหน่งการเผาในทีโ่ล่ง โดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์
เซ็นเซอร์และอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน (Drones) 
(สพก./ณฐัวัฒน)์ (กองทุนภายนอก 8.3902 ลบ.) 

45.00  38.67  
(3.2444 

ลบ.) 

 61.33  
(5.1458 

ลบ.) 

 -    

 9. 65032 – โครงการประเมินพ้ืนทีเ่สี่ยงภัยแล้งและความ
เสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(สพน./วรนุช) (กองทุนภายนอก 17.2260 ลบ. / พรบ. 0.4 ลบ.) 

83.80  42.66  
(7.5196 

ลบ.) 

 56.23  
(9.9103 

ลบ.) 

 1.11  
(0.1961 ลบ.) 

 10. 65033 – แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพ้ืนดิน 
(สปท./เสกสรร) (11.0823 ลบ. ได้แก่ เงินสะสม สทอภ. 7.6373 
ลบ. และเงนิสำรองฉุกเฉิน 3.445 ลบ.) 

95.20  50.55 
( 5.6016 

ลบ.) 

 47.22  
(5.2332 

ลบ.) 

 2.23  
(0.2476 ลบ.) 

 11. 65035 - โครงการให้บริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ดา้นสิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน (GI Disaster 
Services for All) (สปภ./สรุัสวด)ี (เงินสะสม สทอภ. 0.76 ลบ.) 

98.00  47.88  
(0.3639 

ลบ.) 

 23.68  
(0.1800 

ลบ.) 

 28.44  
(0.2161 ลบ.) 

 12. 65038 - โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือรองรับการเติบโตด้านสังคมและ
เศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ 
(สปภ./กมัปนาท) (เงิน พ.ร.บ. 85.5929 ลบ.) 

87.33  48.28  
(41.3268 

ลบ.) 

 44.80  
(38.3463 

ลบ.) 

 6.92  
(5.9198 ลบ.) 

 13. 65040 - โครงการเพ่ิมศักยภาพของประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยแนวคิดการประเมินพื้นที่สีเขียวและ
คุณคา่ของระบบนิเวศเชิงพ้ืนที่ 
(สปภ./คติวิช) (เงนิ พ.ร.บ. 31.00 ลบ.) 

96.78  43.33  
(13.4313 

ลบ.) 

 53.84  
(16.6902 

ลบ.) 

 2.83  
(0.8786 ลบ.) 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

 14. 65047 – โครงการพัฒนาการจัดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรมแบบ
พลวัต (สพน./ปกรณ์) (กองทนุภายนอก 6.00 ลบ./ พรบ. 0.2 ลบ.) 

84.60  29.87  
(1.8521 ลบ.) 

 69.39  
(4.3021 ลบ.) 

 0.74  
(0.0458 ลบ.) 

 15. 65048 – แผนงานภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานแผนทีแ่ละความ
มั่นคง (สปภ./ธัญวรัตม)์ (เงินสะสม สทอภ. 3.206 ลบ.) 

98.00  74.25  
(2.3805 ลบ.) 

 12.15  
(0.3896 ลบ.) 

 13.60  
(0.4359 ลบ.) 

 16. 65056 - โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ แสดงการจัดกลุ่มและคาดคะเนการลุกลามของไฟ
ป่า จากข้อมลูจุดความร้อน (Hotspot) ในประเทศไทย 
(สพน./นันทิกร) (กองทุนภายนอก 2.85282 ลบ.) 

98.62  43.11  
(1.2299 

ลบ.) 

 56.89  
(1.6229 

ลบ.) 

 -    

 17. 65057 – แผนงานให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์ 
(สสพ./กมลมาศ) (19.448 ลบ. ได้แก่ เงิน พร.บ. 7.27768 ลบ. 
และ เงนิสะสม สทอภ. 12.17032 ลบ.) 

48.66  5.08  
(0.9874 

ลบ.) 

 83.87  
(16.3120 

ลบ.) 

 11.05  
(2.1487 ลบ.) 

 18. 65058 - Geospatial information applications for 
agricultural monitoring in CLM (Cambodia, Lao PDR 
and Myanmar) countries (สพน./ภาณุ) (กองทุนภายนอก 
15.9689 ลบ.) 

69.90  6.00  
(0.9583 

ลบ.) 

 94.00  
(15.0106 

ลบ.) 

  - 

 19. 65059 - โครงการพัฒนาศักยภาพการสำรวจทางโบราณคดี
ด้วยเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลขัน้สงู (LiDAR) ของประเทศ
ไทย (ระยะที่ 1 : พ้ืนที่นำร่องเมืองโบราณอูท่อง) 
(สปภ./ปิยวรรณ) (กองทุนภายนอก 8.20 ลบ.) 

93.30  59.72  
(4.8968 

ลบ.) 

 40.28  
(3.3032 

ลบ.) 

- 

 20. 65111 – โครงการการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝ่ังทะเลไทยเพ่ือ
การจัดการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง   
(สปภ./ณัทธร) (กองทุนภายนอก 2.595 ลบ.) 

65.33  4.26  
(0.1106 

ลบ.) 

 95.74  
(2.4844 

ลบ.) 

- 

 21. 65117 - โครงการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์ม (Platform 
Prototype) ในการตรวจประเมินผลผลิตมันสำปะหลังใน
ระดับแปลงเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกล 
(สพน./ปฏเิวธ) (กองทุนภายนอก 1.9701 ลบ.) 

22.00  9.07  
(0.1787 

ลบ.) 

 90.93  
(1.7914 

ลบ.) 

 -    

 22. 65119 - โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำหรับวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณของกองทุนเชิงพ้ืนที่ 
(สปภ. / สุรสัวดี) (กองทุนภายนอก  2.9500 ลบ.) 

0.00  -     100.00  
(2.9500 

ลบ.) 

 -    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยในระดับสูงด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ (14 โครงการ) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายจริง  กันเงินเหลื่อมปี  
กรณีมีหนี้ผูกพนั 

กันเงินเหลื่อมปี  
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

คงเหลือ 

 46,595,362.51   25,848,422.31   2,486,267.46    14,487,662.19   3,773,010.55 
 (ร้อยละ 55.47)  (ร้อยละ 5.34)  (ร้อยละ 31.09)  (ร้อยละ 8.10)  

 

 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินทีไ่ด้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 4.1 มีงานวิจัยด้าน Earth Space System ที่อยู่ในระดบัประเทศหรือระดับนานาชาติ 

 1. 65113 - โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight Software) (โครงการต่อเนื่อง)  
(สพก. / สุวัฒน์) (กองทนุภายนอก  0.9947 ลบ.) 

100.00  99.28  
(0.9875 

ลบ.) 

 -     0.72  
(0.0071 ลบ.) 

 2. 65005 - โครงการวิจัยพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความ
ปลอดภัยจากอวกาศภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก  
(สพก./สทิธิพร) (กองทุนภายนอก 2.48 ลบ., พรบ. 0.764 ลบ.) 
 

98.00  78.10  
(2.5337 

ลบ.) 

 6.13  
(0.1988 ลบ.) 

 15.77  
(0.5115 ลบ.) 

แผนเงิน : 100% (46,595,362.51 บาท) 
ผลเงิน : 55.47% (25,848,422.31 บาท) 

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

แผนงาน : 100%  
ผลงาน : 78.74% 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินทีไ่ด้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

 3. 65006 - แผนงานศึกษาความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อชีพ
ลักษณ ์สมดุลนำ้ สมดุลคาร์บอนในระบบนิเวศเกษตรและบริหาร
จัดการน้ำท่วม (สพก./รุ่งนภา) (กองทนุภายนอก 3.00 ลบ.) 

99.50  93.40  
(2.8021 

ลบ.) 

 1.67  
(0.0500 ลบ.) 

 4.93  
(0.1479 ลบ.) 

 4. 65107 – โครงการการพัฒนาพ้ืนที่ป่าสงวนสะแกราชรองรับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ  
(สคร./จันทิมา) (กองทุนภายนอก 0.3404 ลบ.) 

98.00  69.85  
(0.2378 

ลบ.) 

 30.15  
(0.1026 ลบ.) 

 -    

 5. 65108 - โครงการนวัตกรรมการใช้ข้อมลูระยะไกลทางการเกษตร:
บูรณาการข้อมูลเชิงพ้ืนที่กับข้อมลูระยะไกลเพ่ือหาดัชนจีาก
ดาวเทียมสามารถติดตามผลผลิตข้าวในประเทศไทย (โครงการ
ต่อเนื่อง 64048) (สพน./ปฏิเวธ) (กองทนุภายนอก 0.8854 ลบ.) 

72.70  57.26  
(0.5070 

ลบ.) 

 42.74  
(0.3784 ลบ.) 

  

 6. 65114 -  โครงการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และ
แบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดบัภูมิภาคสำหรับการพยากรณ์ค่า
ดัชนีความแห้งแล้งในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สพก. / ประ
เมศ) (กองทนุภายนอก  0.400 ลบ.) 

5.00  -     100.00  
(0.4000 ลบ.) 

 

 7. 65115 - โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานระบบ
สายอากาศ (FINN) (สปท./วรินทร์ธร) (กองทุนภายนอก 0.25 ลบ.) 

75.80  -     100.00  
(0.2500 ลบ.) 

 -    

 8. 65116 - โครงการประเมินพ้ืนที่ปลูกข้าวด้วยเทคนิค L-band 
Synthetic Aperture Radar เพ่ือใหป้ระเทศเป็นครัวของโลก 
(สพน./ธนะพัฒน์) (กองทนุภายนอก 0.25 ลบ.) 

82.30  51.08  
(0.1277 

ลบ.) 

 48.92  
(0.1223 ลบ.) 

 

 9. 65118 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอากาศยานไร้คนขับ 
(UTM) (สพก. / สิทธพิร)  (กองทนุภายนอก   10.9218 ลบ.) 

10.00  0.23  
(0.0256 ลบ.) 

 99.77  
(10.8962 ลบ.) 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 4.2 ประเทศมีบุคลากรพร้อมใช้สำหรับอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอนาคตในด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 10. 65004 แผนงานพัฒนากำลังคนดา้นเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (สคร./จันทิมา) (9.385 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 6 ลบ.  
เงนิสะสม สทอภ. 3.325 ลบ. กองทุนภายนอก 0.06 ลบ.) 

100.00  85.12  
(7.9885 

ลบ.) 

 -     14.88  
(1.3965 ลบ.) 

 11. 65036 โครงการการพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม 
Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) 
(สพก./อโณทัย) (กองทุนภายนอก 7.829 ลบ.) 

94.08  62.74  
(4.9122 

ลบ.) 

 37.26  
(2.9168 ลบ.) 

- 

 12. 65112 โครงการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำ
และการเพาะปลูกข้าวด้วยข้อมูลดัชนีเสี่ยงความแห้งแล้งเชิงพ้ืนที ่
(สคร./เคลือวัลย์) (กองทุนภายนอก 0.500 ลบ.) 

93.75  43.06 
(0.2153 

ลบ.) 

 56.94  
(0.2847 ลบ.) 

 - 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 4.3 ประชาชนมีองค์ความรูด้้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่สามารถใช้ประโยชน์อยา่งแพร่หลาย 

 13. 65001 แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ Space 
Inspirium  (สคร./จันทิมา) (เงนิ พ.ร.บ. 5.5952 ลบ.) 

94.80  74.87  
(4.1893 ลบ.) 

 1.33  
(0.0744 ลบ.) 

 23.80  
(1.3315 ลบ.) 

 14. 65002 โครงการยกระดับขีดความสามารถศูนยก์ลางการเรียนรู ้
Space Inspirium (สคร./จันทิมา) (กองทุนภายนอก 3.00 ลบ.) 

76.46  44.06  
(1.3218 ลบ.) 

 43.32  
(1.2997 ลบ.) 

 12.62  
(0.3785 ลบ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและสร้างความเข้มแขง็องค์กร (22 โครงการ) 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายจริง  กันเงินเหลื่อมปี  
กรณีมีหนี้ผูกพัน 

กันเงินเหลื่อมปี  
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

คงเหลือ 

 530,783,469.64   402,104,419.96    99,648,839.51  10,097,344.61  18,932,865.56 
 (ร้อยละ 75.76)  (ร้อยละ 18.77)  (ร้อยละ 1.90)  (ร้อยละ 3.57)  

 
 
 
 

2. ผลการดำเนินงาน 

ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5.1 เป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value Based Organization) ทีเ่ป็นที่รับรู้แกส่ังคม 

 1. 65008 - แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมัน่ภาพลักษณ์องค์กร 
(สสพ./สรทัศน)์ (4.6296 ลบ ได้แก ่เงิน พ.ร.บ.  4.5089 ลบ.และ 
เงินสะสม สทอภ. 0.1206 ลบ.) 

99.60  65.51 
 (3.0326 

ลบ.) 

 34.13  
(1.5799 

ลบ.) 

 0.37  
(0.0170 ลบ.) 

 2. 65009 - โครงการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงาน 
THEOS-2 ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุก  
(สสพ./สรทัศน)์  (เงินสะสม สทอภ. 9.3294 ลบ.) 

99.20  30.58  
(2.8530 

ลบ.) 

 69.33  
(6.4680 

ลบ.) 

 0.09  
(0.0084 ลบ.) 

แผนเงิน : 100% (530,783,469.64 บาท) 
ผลเงนิ : 75.76% (402,104,419.96 บาท) 

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

แผนงาน : 100%  
ผลงาน : 98.31% 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

 3. 65015 - แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและรายได้ 
(สสพ./กมลมาศ)  (เงินสะสม สทอภ.  58.0011 ลบ.) 

90.73  58.75 
 (34.0754 

ลบ.) 

 30.40  
(17.6346 ลบ.) 

 10.85  
(6.2911 ลบ.) 

 4. 65039 - แผนงานขับเคลื่อนการบริหารโครงการ (PBM)  
(สยศ./ชาคริต)  (4.3333 ลบ. ได้แก่ เงนิ พ.ร.บ.  2.8977 ลบ. และ
เงินสะสม สทอภ.  1.4357 ลบ.) 

95.14  43.28 
 (1.8754 

ลบ.) 

 52.48  
(2.2740 

ลบ.) 

 9.81  
(0.1839 ลบ.) 

 เป้าหมายยทุธศาสตร์ 5.2 มีทรัพยากรบุคคลทีม่ีศักยภาพตอบสนองเป้าหมายองค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก 

 5. 65018 - แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(สจก./สุกนัยา)  (เงิน พ.ร.บ.  2.8177 ลบ.) 

98.50  68.04 
 (1.9172 
ลบ.) 

 24.11  
(0.6795 

ลบ.) 

 7.84  
(0.2210 ลบ.) 

 6. 65042 – แผนงานพัฒนาองค์กรและพฒันาบคุลากร 
(สยศ./วรณัฐ)  (4.9668 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ.  4.5025 ลบ. และเงิน
สะสม สทอภ.  0.4643 ลบ.) 

95.30  79.14  
(3.9309 

ลบ.) 

 17.42  
(0.8653 

ลบ.) 

 3.44  
(0.1706 ลบ.) 

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5.3 มีขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์รองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และรักษาบทบาทนำขององค์กร 

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

89.50  39.11  
(0.4343 

ลบ.) 

 -     60.89  
(0.6763 ลบ.) 

 8. 65044 - แผนงานยกระดับความสามารถของ สทอภ. ด้วยความ
ร่วมมือต่างประเทศ  (สสพ./รักษิณา)  (เงนิ พ.ร.บ. 4.2122 ลบ.) 

98.88  69.02 
(2.9071 

ลบ.) 

 21.24 
(0.8948 

ลบ.)  

 9.74  
(0.4103 ลบ.) 

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5.4 มีระบบบริหารจัดการทีน่ำไปสู่องค์กรดิจิทัล 

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

100.00  99.76  
(18.7774 

ลบ.) 

 -     0.24  
(0.0445 ลบ.) 

 10. 65013  แผนงานการปฏิบัติงานเลขานกุารของคณะกรรมการ 
สทอภ.  (สจก./ณัฐนนัท์)  (2.8 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 2.78 ลบ. และ
เงินสะสม สทอภ. 0.020 ลบ.) 

100.00  93.06  
(2.6056 

ลบ.) 

 -     6.94  
(0.1944 ลบ.) 

 11. 65019  แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา 
(สจก./เชรษฐา)  (เงนิ พ.ร.บ. 0.495 ลบ.) 

100.00  97.34  
(0.4818 

ลบ.) 

 -     2.66  
(0.0132 ลบ.) 

 12. 65020  แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
(สจก./วไิลพร)  (7.8709 ลบ. ได้แก่ เงนิ พ.ร.บ. 7.55088 ลบ. และ
เงนิสะสม สทอภ. 0.320 ลบ.) 

100.00  95.09  
(7.4845 

ลบ.) 

 -     4.91  
(0.3864 ลบ.) 

 13. 65021  แผนงานบริหารจัดการงานคลัง 
(สจก./พนิดา)  (230.8738 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ.  228.7353 ลบ. 
และเงนิสำรองด้านบุคลากร  2.1385 ลบ.) 

100.00  99.88  
(230.593
2 ลบ.) 

 -     0.12  
(0.2806 ลบ.) 
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ชื่อแผนงานโครงการ /  
ผู้รับผิดชอบ / วงเงินที่ได้รับ 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละ 
คงเหลือ 

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

100.00  97.19  
(0.2394 

ลบ.) 

 -     2.81  
(0.0069 ลบ.) 

 15. 65043  แผนบริหารงานฝ่ายพัสด ุ(ศรีราชา) 
(สจอ./ณอาภา)  (เงนิ พ.ร.บ. 0.540 ลบ.) 

100.00  99.89  
(0.5394 

ลบ.) 

 -     0.11  
(0.0006 ลบ.) 

 16. 65049  แผนงานสนับสนุนและขบัเคลื่อนนโยบายของ ผสทอภ. 
(สผอ./เวียรเธียร)  (เงิน พ.ร.บ. 1.3468 ลบ.) 

100.00  82.17  
(1.1067 

ลบ.) 

 -     17.83  
(0.2401 ลบ.) 

 17. 65054  โครงการเงินสำรองเผ่ือเหลือเผ่ือขาด 
(สยศ./ชาคริต)  (2.1916 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 1.2489 ลบ. และ 
เงินสะสม สทอภ. 0.9427 ลบ.) 

100.00  -     -     100.00  
(2.1916 ลบ.) 

 18. 65055  โครงการงบกลาง สทอภ. เพ่ือ สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น (สผอ./เวียรเธยีร)  (เงนิสำรองฉุกเฉิน 6.5550 ลบ.) 

100.00  0.64  
(0.0421 

ลบ.) 

 -     99.36  
(6.5129 ลบ.) 

 19. 65024 แผนงานเลขานุการ และบริหารงานทั่วไป 
(สจก./สรุางค์)  (1.00 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 0.90 ลบ. และเงินสะสม 
สทอภ. 0.10 ลบ.) 

98.00  54.23  
(0.5423 

ลบ.) 

 19.26  
(0.1926 

ลบ.) 

 26.51  
(0.2651 ลบ.) 

 20. 65029  แผนงานฝา่ยจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศกลาง 
(สจก./ปฐมพงศ)์  (36.3030 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ.  3.8478 ลบ.และ
เงินสะสม สทอภ. 32.4552 ลบ.) 

95.00  79.36  
(28.8097 

ลบ.) 

 20.34  
(7.3856 ลบ.) 

 0.30  
(0.1077 ลบ.) 

 21. 65030  โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ทีท่ันสมยั 
มั่นคงปลอดภัย อย่างเพียงพอและคุ้มค่า 
(สจก./ปฐมพงศ์)  (เงิน พ.ร.บ.  107.3070 ลบ.) 

97.00  34.92 
 (37.4749 

ลบ.) 

 64.90  
(69.6400 

ลบ.) 

 0.18  
(0.1921 ลบ.) 

 22. 65034  แผนงานฝ่ายจัดการพ้ืนที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(สจอ./อภิชา)  (25.0316 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 23.1864 ลบ. และ
เงินสะสม สทอภ. 1.84517 ลบ.) 

99.07  89.41  
(22.3816 

ลบ.) 

 8.52  
(2.1320 ลบ.) 

 2.07  
(0.5180 ลบ.) 
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3. ผลการดำเนินงานตามตัวชีวั้ด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงาน ได้แก่ ได้ผลขั้นสูง 10 ตัวชี้วัด, ขั้นมาตรฐาน 2 
ตัวชี้วัด, ขั้นต่ำ 3 ตัวชี้วัด และน้อยกว่าขั้นต่ำ 2 ตัวชี้วัด  โดยมีผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 สทอภ. ได้ระดับด ี(83.20 คะแนน) 

 

ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขัน้สูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล 

1.1 ตัวชี้วัดทีส่อดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจดัตัง้ที่แสดงใหเ้ห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรช์าติ นโยบายและแผนระดับชาติ 

1.1.1 ความสำเร็จในการใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศนำมาแก้ไขปัญหา
ระดับประเทศ 

7 มี
ฐานข้อมูล

ภูมิ
สารสนเทศ 
เพื่อการ
บริหาร

จัดการไฟ
ป่า หมอก
ควัน และ
ฝุ่นละออง 

มีระบบ
สนับสนุน

การตัดสินใจ 
เพื่อการ
บริหาร

จัดการไฟป่า 
หมอกควัน 
และฝุ่น

ละอองเชิง
พื้นที่แบบมี
ส่วนร่วม 
จำนวน 1 

ระบบ 

จัดทำรายงาน
ประเมินผลการ
ใช้ประโยชน์
ของระบบ

สนับสนุนการ
ตัดสินใจฯ โดย
ต้องจัดทำเป็น
รายหน่วยงาน

ครบทุก
หน่วยงาน ที่
แสดงถึงความ
ต้องการ/ความ

คาดหวัง
เพิ่มเติมจากที่มี
ระบบ และการ
ใช้งานที่แสดง
ถึงผลลพัธ์ที่ดี 
และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์
ของ สทอภ. 

จัดทำรายงาน
ประเมินผลการใช้

ประโยชน์ของระบบ
สนับสนุนการ

ตัดสินใจฯ โดยต้อง
จัดทำเป็นราย

หน่วยงานครบทุก
หน่วยงาน ทีแ่สดงถึง
ความต้องการ/ความ
คาดหวังเพิ่มเติมจาก
ที่มีระบบ และการใช้
งานที่แสดงถึงผลลัพธ์
ที่ดี และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซด์ของ สทอภ. 

100 7 

1.1.2 ความสำเร็จการเตรียมการรองรับ
การใช้ประโยชนจ์ากโครงการพัฒนา

8       
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขัน้สูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

ระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่การพัฒนา 
(THEOS-2) 

1) การพัฒนาดาวเทียมและระบบ
ภาคพื้นดิน 

(2) ระบบ
ภาคพื้นดิน
ดาวเทียม
ดวงหลัก
และดวง
เล็กติดต้ัง 
ณ SKP 

แล้วเสร็จ 

ดาวเทียม
ดวงหลัก

และ
ดาวเทียม
ดวงเล็ก
ประกอบ

และทดสอบ
แล้วเสร็จ 

พร้อมนำส่ง
ขึ้นสู่วงโคจร 

ระบบ
ดาวเทียมดวง
เล็ก (ดาวเทียม

และระบบ
ภาคพื้นดิน) 

พร้อมนำส่งขึ้น
สู่วงโคจร 

ดาวเทยีมดวงหลัก
และดาวเทียมดวงเล็ก
ประกอบและทดสอบ
แล้วเสร็จ พร้อมนำสง่

ขึ้นสู่วงโคจร 

75 
 

1.50 

2) การพัฒนากระบวนงานการใช้
ประโยชน์ระบบ Solution 

(2) การพัฒนา
กระบวนงา
นการใช้

ประโยชน์
ระบบ 

Solution  
ทั้ง 3 

Solution 

การพัฒนา
กระบวนงาน

การใช้
ประโยชน์

ระบบ 
Solution  

ทั้ง 5 
Solution 

การพัฒนา
กระบวนงาน

การใช้
ประโยชน์

ระบบ 
Solution  

ทั้ง 6 
Solution 

การพัฒนา
กระบวนงานการใช้

ประโยชน์ระบบ 
Solution  

ทั้ง 6 Solution 

100 
 

2 

3) จัดหาอปุกรณ์เครื่องมือสำหรับ
อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม 
พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น 
และฝุ่น 

(2) ส่งมอบ 
ติดต้ัง และ

จัด
ฝึกอบรม
อุปกรณ์
ครบตาม
สัญญา 

ดำเนิน
กิจกรรมแล้ว
เสรจ็และมี
ความพร้อม

ในการ
ประกอบ

และทดสอบ
ดาวเทียม

ตามกำหนด 

ดำเนนิกิจกรรม
แล้วเสร็จและมี
ความพร้อมใน
การประกอบ
และทดสอบ

ดาวเทียมก่อน
กำหนด 

ส่งมอบ ติดตั้ง และจัด
ฝึกอบรมอุปกรณ์ครบ

ตามสญัญา 

50 1 

4) จัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่
นำซอฟต์แวร์มาบริหารจัดการเครื่อง
แม่ข่าย (HCI : Hyper-converged 
Infrastructure) เครื่องแม่ข่ายและลกู
ข่ายประมวลผลเสมือนระบบ (Virtual 
Desktop Infrastructure) 
(ปรับเป้าหมายตัวชีว้ัด) 

(2) เกณฑ์ขอ
ปรับใหม ่
ดำเนินการ

ตาม
ระเบียบฯ 
และลง

นามสัญญา
แล้วเสร็จ 

 

 
 

ส่งมอบและ 
ติดต้ังระบบ
แล้วเสร็จ 

 
 

มีการอบรม
การใช้งาน

ระบบแม่ข่าย-
ลูกข่ายกับ
หน่วยงาน

ภายนอกที่เป็น 
Stakeholder 
ของ Solution 

ปรับเกณฑ์/แผนส่งให้
สำนักงาน ก.พ.ร. 

เนื่องจากการจัดทำ
ร่าง TOR มี

รายละเอียดการ
พิจารณาด้านเทคนิค 
ซึ่งระบบจำเป็นต้อง
ทำงานได้กบัระบบฯ 
ที่บริษัท AIRBUS 

ออกแบบไว้ จึงทำให้
เกิดความลา่ช้าในการ
ออกแบบข้อกำหนด
ดังกล่าว  อย่างไรก็
ตาม สามารถที่จะ
ดำเนินการลงนาม

สัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 
28 ก.ย. 65 สัญญา

เลขที่ 25/2565 

NA - 

เกณฑ์เดิม 
ส่งมอบ

และ ติดต้ัง
ระบบแล้ว
เสร็จ ร้อย

ละ 80 

 
ส่งมอบและ 
ติดตั้งระบบ
แล้วเสร็จ 

 
มีการอบรม
การใช้งาน

ระบบแม่ข่าย-
ลูกข่ายกับ
หน่วยงาน

ภายนอกที่เป็น 
Stakeholder 
ของ Solution 

1.1.3 ระบบสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารหว้งอากาศ 
และแนวทางการรองรับการใช้งาน

5 ระบบ
สนับสนุน

การ
ตัดสินใจ

จัดทำ
รายงานการ
ประเมินผล

ของ

จัดทำแผนงาน
การขยายผลใน
การสนับสนุน
การดำเนินการ

จัดทำแผนงานการ
ขยายผลในการ
สนับสนุนการ

ดำเนินการดา้นการ

100 5 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขัน้สูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

เทคโนโลยีศักยภาพสูงในอนาคต  และ
บริหาร
จัดการ
พื้นที่

บริเวณเขต
ปลอดภัย
สนามบิน 
(LANKA) 
แล้วเสรจ็ 
จำนวน 1 

ระบบ 

หน่วยงานที่
นำระบบ
หรือข้อมูล
ไปใชเ้พือ่

วางแผนและ
เพิม่ความ

ปลอดภัยใน
การจราจร
ทางอากาศ  
และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์
ของ สทอภ. 

ด้านการ
คมนาคมทาง
อากาศของ

ประเทศให้กับ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคเอกชนที่
เกี่ยวขอ้ง ใน
พื้นที่อื่นต่อไป 

คมนาคมทางอากาศ
ของประเทศให้กบั
หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่อื่น

ต่อไป 

1.1.4 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการพื้นที่สีเขียวทั้งประเทศ  

5 มี
ฐานข้อมูล 

และ
แบบจำลอ

งการ
วิเคราะห์
พื้นที่สี
เขียวทั้ง
ประเทศ 

มีระบบบริหาร
จัดการพื้นที่สี

เขียวทั้ง
ประเทศ ใน

รูปแบบ Web 
และ Mobile 
Application 

จัดทำรายงาน
การใช้

ประโยชน์ของ
รายหน่วยงาน
ที่ได้นำข้อมูล

และระบบฯ ไป
ใช้เพื่อการดูแล
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
เผยแพร่ผา่น
เว็บไซด์ของ 

สทอภ. 

จัดทำรายงานการใช้
ประโยชน์ของราย
หน่วยงานที่ได้นำ

ข้อมูลและระบบฯ ไป
ใช้เพื่อการดแูล
อนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และเผยแพร่ผ่านเวบ็

ไซด์ของ สทอภ. 

100 5 

1.1.5 ระดับความสำเร็จในการมี
ฐานข้อมูลการวิจัยดา้น Earth Space 
System Frontier Research 

5 มี
ผลงานวิจยั

ตาม
เป้าหมาย
ระยะสั้น

ของ 
National 
Roadmap 
การวิจยัขั้น
แนวหน้า
ระบบโลก

และ
อวกาศ

อย่างน้อย 
1 เร่ือง 

คณะกรรมก
ารส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

(กสว.) 
เห็นชอบ 
National 
Roadmap  
การวิจยัขั้น
แนวหน้า
ระบบโลก
และอวกาศ 

(Earth 
Space 
System 
Frontier 

Research) 

คณะกรรมการ
ส่งเสรมิ

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

(กสว.) 
เห็นชอบ

โครงการและ 
จัดสรร

งบประมาณ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานตาม 

Roadmap 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(กสว.) เห็นชอบ
โครงการและ 

จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการ

ดำเนินงานตาม 
Roadmap 

100 5 

1.2 ตัวชี้วัดทีส่อดคลอ้งกับนโยบายสำคัญหรือแผนปฏิบตัิการของกระทรวงที่มุ่งเน้นการขบัเคลื่อนการบูรณาการการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อ
บรรลุเปา้หมายร่วมกัน 

1.2.1 อันดับความสามารถการแข่งขัน
ด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD 
(ภาพรวม) 

5 อันดบัที่ 
38 

อันดับที่ 37 อันดับที่ 36 อันดับที่ 38 50 2.5 

1.2.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มขอ้มูลมห
ภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน 

5 1. มีระบบ
เพื่อจัดการ
ข้อมูลให้มี

ความ

1. มี
แพลตฟอร์ม

ข้อมูลแบบเปิด
ที่มีส่วน

1. มีจำนวน
ผูใ้ช้งาน ณ 

วันที่ 30 ก.ย. 
2565 ไม่น้อย

1. มีจำนวนผู้ใช้งาน 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 
2565 จำนวน 

100 5 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขัน้สูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

พร้อมและ
มีมาตรฐาน
ในการใช้
งานข้อมูล 
2. มีระบบ 

Data 
Cube ที่
พร้อม

ให้บริการ 

ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล
พร้อมให้บริการ 
2. ขับเคลื่อน
กับหน่วยงาน

ภาครัฐ 
สถาบันการศึก

ษาอยา่ง 3 
หน่วยงาน 

กว่า 10,000 
คน 

2. มีร้อยละ
ความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งานไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ 80 

20,849 คน 
2. มีร้อยละความพึง
พอใจจากผู้ใช้งาน 

ร้อยละ 80.10 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธภิาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน 

2.1 ตัวชี้วัดทีแ่สดงถึงประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการ
ดำเนินงาน 

 
      

2.1.1 ความสามารถในการหารายได้เพือ่
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
(ปรับเป้าหมายตัวชีว้ัด) 

5 เกณฑ์ขอ
ปรับใหม ่

80.47 
ล้านบาท 

 
 

123.50 
ล้านบาท 

 
 

139.46  
ล้านบาท 

ปรับเกณฑ์/แผนส่งให้
สำนักงาน ก.พ.ร. 

เนือ่งจาก (1) 
สถานการณ์และการ

ปรับตัวของ
ผู้ประกอบการมีผลต่อ
การตลาดและคูแ่ข่ง

ภายนอก ซึ่งกระทบต่อ
การให้บริการของ 

สทอภ. (2) โครงการ
บางส่วนมีการทำสญัญา

ปลายปีงบประมาณ 
และจะมีการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2566 

โดยจะนับเป็นรายไดใ้น
ปีงบ 2566 

(3) ผลการหารายได้ 
ปีงบประมาณ 2564 
สูงมาก เนื่องจาก 

สทอภ. ได้รับ
งบประมาณเบิกจ่าย
แทนกัน จึงส่งผลต่อ

เกณฑ์การตั้งค่า
เป้าหมายของ

ปีงบประมาณ 2565 
(รายได้รวม  

ณ 30 ก.ย. 65 จำนวน  
113.4547 ลบ.) 

NA - 

เกณฑ์เดิม 
123.50 
ล้านบาท 

 
139.46 
ล้านบาท 

 
153.40  
ล้านบาท 

2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าการ
ดำเนินโครงการ 

10 จัดทำรายงาน
ผลการ
ประเมิน

ความคุ้มค่า
ของแต่ละ

โครงการ โดย
มีประเด็นการ
ประเมินและ

ชุดข้อมูล
ครบถ้วน

เป้าหมายขั้น
ต่ำ +  

เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อ
นำเสนอ 
ผลการ
ประเมิน 

ความคุ้มค่า
ในการนำ
ดำเนิน

เป้าหมายขั้น
ต่ำ +  

เข้ารว่มการ
ประชุมเพื่อ
นำเสนอ 

ผลการประเมิน 
ความคุ้มค่าใน
การนำดำเนิน

โครงการ  
และได้รับผล

จัดทำรายงานผลการ
ประเมินความคุ้มค่า
ของแต่ละโครงการ
โดยมีประเด็นการ

ประเมินและชุดข้อมูล
ครบถ้วนตามที่

สำนักงาน ก.พ.ร. 
กำหนด 

50 5 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขัน้สูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

ตามที่
สำนักงาน 

ก.พ.ร. 
กำหนด  

และ ส่งมายัง
สำนักงาน 

ก.พ.ร.  
ภายในวันที่ 
14 ตุลาคม 

2565 

โครงการ  
และได้รับผล
การประเมิน 

เฉลี่ย 75 
คะแนน 

การประเมิน 
เฉลี่ย 95 
คะแนน 

 
(สำนักงาน ก.พ.ร. 

กำหนดวันนำเสนอฯ 
ช่วงต้นเดือน พ.ย. 

65) 

2.1.3 กระบวนงานที่มีการนำ IT มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน  

10 ความสําเร็จ
ในการนำ IT 

มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ของ
กระบวนงาน 
จำนวน 5 

กระบวนงาน  

ความสําเร็จ
ในการนำ IT 

มาเพิ่ม
ประสิทธิภา

พของ
กระบวนงาน  
จำนวน 8 

กระบวนงาน 

ความสําเร็จใน
การนำ IT มา

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ของ
กระบวนงาน  
จำนวน 12 

กระบวนงาน 

ความสําเร็จในการนำ 
IT มาเพิ่ม

ประสิทธภิาพของ
กระบวนงาน  
จำนวน 12 
กระบวนงาน 

100 10 

2.2 ร้อยละค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน 

5 - ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย

ด้าน
บุคลากรไม่
เกินกรอบ

วงเงินรวมฯ 
ที่

คณะรัฐมนต
รีกำหนด 

1) ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ 
ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด 
2) ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ไม่สูง
กว่าร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรตามแผน
ที่เสนอ
คณะกรรมการ
องค์การมหาชน 
ณ ต้น
ปีงบประมาณ 

1) ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร 24.19 
ไม่เกินกรอบวงเงิน

รวมฯที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด 

2) ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร ไม่สูง
กว่าร้อยละค่าใช้จา่ย
ด้านบุคลากรตามแผน
ที่เสนอคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ณ 
ต้นปีงบประมาณ 

100 5 

Potential  Perspective 
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน 

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

     3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  

              1) การพัฒนาระบบบัญชี

ข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) : การประมวลผลข้อมูลพื้นที่น้ำ

ท่วมรายวัน 

10 มีรายชื่อชุด
ข้อมูล (Data 

Set) ที่
สัมพันธ์กับ

กระบวนการ
ทำงานตาม
ประเด็นการ
ดำเนินงาน

ภายใต้ 
Focus Area 

• มีคำอธิบาย
ข้อมูล 

(Metadata) ที่
สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ 

สพร. กำหนด 
(14 รายการ) 

ของทุกชุดข้อมูล 
(15 คะแนน)  
• มีระบบบญัชี

ข้อมูลของ
หน่วยงาน  

• นำขึ้นชุดขอ้มูล 
metadata และ
ระบุแหล่งข้อมูล 

สำหรับชุดข้อมูลที่
ถูกจัดในหมวดหมู่
สาธารณะ ร้อยละ 
100 ของชุดข้อมูล

เปิดทั้งหมดบน
ระบบบัญชีข้อมูล
ของหน่วยงาน  
เพื่อให้สามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้ ตาม

ผลการประเมิน
ตัวชี้วดัการพัฒนา
ระบบบัญชีข้อมูล 

(Data Catalog) เพื่อ
นำไปสู่การเปิดเผย

ข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) ของ สทอภ. 

เท่ากับ 92.00 
คะแนน 

92 9.2 
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ตัวชี้วดั 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขัน้สูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

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

คะแนน) 

มาตรฐาน
คุณลักษณะแบบ

เปิดที่ สพร.กำหนด 
(20 คะแนน) 

• นำขอ้มูลเปิด
ไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็น

รูปธรรม ตอบ
โจทย์ตาม

ประเด็นภายใต้
ของ focus 

area อย่างน้อย 
1 ชุดข้อมูล (5 

คะแนน) 

3.1.2 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) 

10 330 
คะแนน 

 - 400  
คะแนน 

436.01 คะแนน 100 10 

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

4.1 ร้อยละความสำเร็จของ 
     การพัฒนาด้านการควบคุมดูแล 
     กจิการของคณะกรรมการ    
     องค์การมหาชน 

10 50 
คะแนน 

75  
คะแนน 

100  
คะแนน 

100 คะแนน 100 10 

คะแนนรวม 83.20 

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ดี 

 

3.2 รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ.  (ตัวชี้วัด สงป.) 

ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ได้แก่ สูงกว่าเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด, ตามเป้าหมาย 8 
ตัวชี้วัด และน้อยกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ไตรมาส 1-4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.  มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึ้น
จากการบริการด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศ  

1,600 
ล้านบาท 

2,005.95 
ล้านบาท 

ผลการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการ
บริการด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ  2,005.95 ลบ. 

65039 

ตัวชี้วดัเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน         
2.  จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการ
ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศ  

15 
ราย 

10 
ราย 

มีจำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการทดสอบมาตรฐาน
อุตสาหกรรมอวกาศ 10 ราย จำนวน 19 ชนิดการ
ทดสอบ ดังน้ี 

65041 
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ตัวชี้วัด ไตรมาส 1-4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

1) Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) 
จำนวน 1 ชนิดการทดสอบ (vibration) 
2) Senior Aerospace (Thailand) Limited จำนวน 1 
ชนิดการทดสอบ 
3) Aeroworks composite (Asia) Ltd. จำนวน 2 
ชนิดการทดสอบ 
4) EmpowerMatt.Co., Ltd จำนวน 2 ชนิดการทดสอบ 
5) Triumph Aviation Services Asia จำนวน 2 ชนิด
การทดสอบ 
6) Fameline products Co.,Ltd จำนวน 1 ชนิดการ
ทดสอบ 
7) MU Space & Advance Technology Co., Ltd. 
จำนวน 1 ชนิดการทดสอบ 
8) PTT Global Chemical จำนวน 3 ชนิดการทดสอบ 
9) Gencon Engineering co.ltd จำนวน 3 การทดสอบ 
10) A-ALICE CO.LTD  จำนวน 2 การทดสอบ 

3.  จำนวนหน่วยงานระดับนโยบายที่ใช้งาน 
AIP เป็นเครื่องมือสนับสนุนการกำหนด
นโยบาย  

1 
หน่วยงาน 

1 
หน่วยงาน 

มกีารพฒันา AIP Dashboard เพือ่สนับสนุนการ
ตัดสินใจหรือเสนอแนะมาตรการทางนโยบายในด้าน
การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ี EEC เสร็จสิ้น พร้อมใช้
งานจริง และมีการให้ สทนช. ทดลองใช้งานแล้ว  

65022 

ตัวชี้วัดผลผลิต         
4.  จำนวนเรื่องการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ  

500 
เรื่อง 

548 
เรื่อง 

จำนวนเรื่องฯ ระหว่างเดือนตลุาคม - กันยายน 2565 
จำนวน 548 เรื่อง 

65015  

5.  จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภมูิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพือ่พัฒนา
หน่วยงานและบคุลากรในทุกระดบั  

10 
หลักสตูร 

26 
หลักสตูร 

มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
จำนวน 26 หลักสูตร  

65015 

6.  ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อ
คุณภาพขอ้มลูหรือสารสนเทศท่ีนำไปใช้
ประโยชน ์

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

87.00 ดำเนินการสำรวจความพงึพอใจและพัฒนาการ
ให้บริการ จากกลุ่มผูร้ับบริการในด้านต่างๆ จำนวน 
269 ราย ผลการสำรวจพบว่าผู้ใช้บริการของ 
สทอภ. มีความพงึพอใจโดยรวมตอ่การบริการของ 
สทอภ. อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เฉลี่ย 4.35 
คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.00 

65015 

7.  จำนวนเรื่องด้านการจดัทำฐานข้อมูล 
พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศ  

25 เรื่อง 25 เรื่อง   1. ศูนย์ภูมิภาคฯ ไดม้กีารจดัทำบทความ/งานวิจัย 
จำนวน 7 เรื่อง  

65004 

  2. มกีารจัดทำฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้
ภูมิสารสนเทศ จำนวน 5 เรื่อง 

65015 

  3. มกีารออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลทางทะเล
และชายฝั่งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทัง้ 5 

65038 
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ตัวชี้วัด ไตรมาส 1-4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

เรื่อง ได้แก่ 1) ฐานขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ 2) ฐานขอ้มูล
ด้านสังคม 3) ฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 4) ฐานข้อมลู
ด้านทรัพยากร 5) ฐานขอ้มูลด้านความม่ันคง 

 4. ฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวท้ังประเทศ 1 เรื่อง  65040 
 5. มีการจัดทำฐานข้อมลู พัฒนา และประยุกต์ใช้ภมูิ
สารสนเทศ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) พืน้ที่เหมาะสม
ในการปลูก 2)พ้ืนท่ีเพาะปลูก 3) พื้นที่ภัยแล้งซ้ำซาก 
4) พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 5) สถานท่ีสำคัญ 

65014 

  6. ฐานข้อมูลการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้งและ
การประเมินความเสยีหายของพชืเกษตรรายแปลง 2 
เรื่อง  

65032 

ตัวชี้วัดโครงการ         
8.  ระดบัความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
ดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา  

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90.10 

ความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจ
เพื่อการพฒันา ณ ไตรมาสที ่4 เท่ากับ รอ้ยละ 
90.10 (เทียบกบัการดำเนินงาน 5 ปี) 

65022 

9.  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้ับการ
เพิ่มประสิทธิภาพ  

6  
ระบบ 

 6  
ระบบ 

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้ับการ
เพิ่มประสิทธิภาพ 6 ระบบ ดังน้ี 
1. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM Ware) 
2. ระบบจัดเก็บและวเิคราะห์ข้อมลูความปลอดภยั
ของระบบเครือข่ายขององค์กร (SIEM) 
3. อุปกรณ ์Access Control พรอ้มติดตั้ง 
4. ระบบศูนย์กลางข้อมูล (DATA Center) 
5. ระบบ Disaster Recovery Site 
6. แพลตฟอร์มการบริหารจัดการองค์กร (ERP) 

65030 

10.  หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง มกีารนำข้อมูล
และระบบฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการดูแล
อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

5 
หน่วยงาน 

7 
หน่วยงาน 

มีหน่วยงานนำข้อมลูนำ Service ข้อมูลภาพ
ดาวเทียม 40 ปี รวมทั้งขอ้มูลภมูสิารสนเทศพ้ืนท่ีสี
เขียวไปใช้พัฒนาต่อยอดงานของหน่วยงาน จำนวน 
7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสรมิคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม/องค์การอตุสาหกรรมป่าไม/้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากกรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม /กรมป่าไม/้ สำนักงานสวนสาธารณะ 
สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. / องค์การบริหารจัดการ
ก๊าชเรือนกระจก(องค์การมหาชน) และกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพชื 

65040 

11.  จำนวนฐานข้อมลูทางทะเลเพือ่
ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ  

5 
ฐานข้อมูล 

5 
ฐานข้อมูล 

มกีารจัดทำฐานข้อมูลทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ฐานขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ 2) ฐานขอ้มูลด้านสังคม 3) 

65038 
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ตัวชี้วัด ไตรมาส 1-4 รายละเอียดผลการดำเนินงาน โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

ฐานขอ้มูลด้านส่ิงแวดล้อม 4) ฐานข้อมูลดา้น
ทรัพยากร 5) ฐานขอ้มูลด้านความมั่นคง  

12.  โครงสร้างพื้นฐานการทดสอบช้ินส่วน
อากาศยานและดาวเทียมทีไ่ดร้ับการรับรอง
มาตรฐานการบินและอวกาศในระดับสากล  

1 ศนูย ์ 1 ศนูย ์ มีโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบช้ินส่วนอากาศยาน
และ ดาวเทยีมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบิน
และอวกาศใน ระดับสากล 1 ศูนย ์และมีการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพห้องปฏบิัติการ 2 ระบบ 
คือ ISO/IEC 17025 และ AS9100 D 

65041 

13.  ระบบสนับสนุนการตดัสินใจและ
บริหารจดัการพื้นท่ีบริเวณเขตปลอดภัย
สนามบิน (LANKA) 

1  
ระบบ 

1  
ระบบ 

มีระบบภูมสิารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ (ระบบสนับสนุนการตดัสินใจและบริหาร
จัดการพื้นที่ บริเวณเขตปลอดภัยสนามบิน 
(LANKA)) 1 ระบบ 

65027 

14.  ระบบขออนุญาตใช้งานหว้งอากาศ
สำหรับกจิกรรมภายใต้ NOTAM Class-J 
เพือ่ความปลอดภัยในการเดนิอากาศ  

1  
ระบบ 

1  
ระบบ 

มีระบบขออนุญาตใช้งานห้วงอากาศสำหรับกิจกรรม
ภายใต้ NOTAM Class-J เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ และนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
พัฒนานวัตกรรมได้ จำนวน 1 ระบบ 

65026 

15.  มูลค่าการลงทนุในอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศหรือทีเ่กี่ยวข้อง  

40  
ล้านบาท 

40.90 
ล้านบาท 

มมีูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
หรือทีเ่กี่ยวข้อง จำนวน 40.90 ล้านบาท 

65017 

16.  มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึน้ และ
รองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงาน
เทยีบเทา่   

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

แพลตฟอร์มเปิดดา้นแผนที่สำหรบัคนไทย หรือ 
“sphere” มีจำนวนผู้ใช้งาน 20,000 คน จาก
เป้าหมาย 100,000 คน (ภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน) 

65014 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
100 

Platform บูรณาการข้อมลูสำหรบั Smart City  
 มีผู้ใช้จากจริง 4 หน่วยงาน จากมเีป้าหมายผู้ใช้งาน 
4 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยามหิดล สำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องค์การมหาชน)  

65025 

17.  ระบบบริหารจัดการเช้ือเพลิงแบบมี
ส่วนร่วม   

1  
ระบบ 

1  
ระบบ 

มรีะบบสนับสนุนการตดัสินใจในการบริหารจัดการ
ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นทีแ่บบมีส่วน
ร่วม 1 ระบบ และสง่เสรมิการใช้งานให้แกห่น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ีของ 17 จังหวัดภาคเหนอื 

65031 
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3.3 รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว.  (ตัวชี้วัด อว.) 
 

ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  โดยดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด, ตาม
เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด สรุปดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ไตรมาส 1-4 

ผลการดำเนินงาน 
โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

1.  จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้
และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรม/
ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong 
Learning  

80,000 
คน  

350,494 
คน 

 ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ระหว่างเดือน ต.ค.-
ก.ย. 65 จำนวนทั้งสิ้น 350,494 คน 

 65001 / 
65002  

2. จำนวนผู้ประกอบการทีม่าใช้
ประโยชน์ในเขตนวตักรรม   

5 ราย 5 ราย มีผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ศูนย์ทดสอบฯ 5 
ราย ได้แก่  
1) Senior Aerospace (Thailand) Limited  
2) Aeroworks composite (Asia) Ltd.  
3) EmpowerMatt.Co., Ltd 
4) Triumph Aviation Services Asia  
5) Flameline products Co.,Ltd 

65041 

3. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสรา้งความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  

4 เรื่อง 5 เรื่อง จำนวนความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 5 เรื่อง 
ไดแ้ก่ (1) ความร่วมมือกับหน่วยงานอวกาศของยูเครน 
(การสร้าง spaceport) (2) ความร่วมมือกับ UNOSAT 
ในการเป็น Affiliated Centre (แห่งแรกของ UNOSAT)  
(3) ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา เรือ่งการจัดทำ 
Workshop series เพือ่ช่วยการทำ National Space 
Master Plan (4) ความร่วมมือกับ KARI เกาหลีใต้ 
(ภาพรวมงานขององค์กร) และ (5) ความร่วมมือกับ 
KOICA เกาหลีใต้ (โครงการ PAPKAPI) 

65044 

4. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
และคณุภาพชีวิตที่เกดิจากการนำ
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ 

1,300 
ล้านบาท 

1,576.85 
ล้านบาท 

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคณุภาพชีวิต
ที่เกดิจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ จำนวน 1,576.85 ล้านบาท 

65039 

5. จำนวนบทความทีต่ีพิมพแ์ละ
เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  

8 
บทความ  

8 
บทความ 

  

มีผลงานวิชาการทีไ่ดร้ับการเผยแพร่แล้ว จำนวน 8 
บทความ 

65005 / 
65006 / 
65032 

6. ร้อยละผลงานวิจยัและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ทีถู่กนำไปใช้ในการสร้างมูลค่า 
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและ
บริการ และภาคธรุกิจ  

ร้อยละ 
21.43 

ร้อยละ 
28.57 

มีจำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยพีร้อมใช้ทีถู่ก
นำไปใช้ในการสรา้งมูลค่าเชิงพาณชิย์ให้กับภาคการ
ผลติและบริการ และภาคธุรกิจ จำนวน
8 ผลงาน  (จากทั้งหมด 28 ผลงาน) 

65015 
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ตัวชี้วัด 
ไตรมาส 1-4 

ผลการดำเนินงาน 
โครงการ
ที่รองรับ เป้าหมาย ผลงาน 

7. มูลค่าการลงทุนวจิัยของบริษัทที่มา
ใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม  

5  
ล้านบาท 

8.1  
ล้านบาท 

มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัททีม่าใช้ประโยชน์ใน
เขตนวัตกรรม จำนวน 8.1 ล้านบาท 

65017 

8. ความสำเร็จในการผลักดันโครงการ
ขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณ 
ตั้งแต ่500 ลบ.ขึน้ไป)  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
87.29 

ความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจ
เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 3
เท่ากับ ร้อยละ 79.00  

65022 

9. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้า
ไปช่วยพัฒนา  

4  
ชุมชน/
ท้องถิ่น 

4 
ชุมชน/
ท้องถิ่น 

ชุมชนมีการนำเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศไปใช้เพื่อการ
จัดการไฟป่าเชิงพืน้ที่  ได้แก่ จังหวัดลำพูน เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก 

65031 

10. จำนวนระบบสนับสนุนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ  

1  
ระบบ 

1  
ระบบ 

มีการพัฒนาระบบประเมินและติดตามคุณภาพระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง (Marine GI Portal) พร้อม
เช่ือมโยงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 1 ระบบ 

65038 

11. ร้อยละการนำแผน/ นโยบาย/
มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับ
แก้ไขปัญหาของประเทศ  

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

มีการจัดทำแผน/มาตรการ/กฎหมายที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแกไ้ขปัญหาของ
ประเทศสำเร็จ 1 เรื่อง ได้แก่ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจดัการไฟป่า หมอกควัน 
และฝุ่นละอองเชิงพื้นทีแ่บบมีส่วนร่วม  

65031  

12. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน
ของ อว.  

84 
คะแนน 

95 
คะแนน 

สทอภ. ไดร้ับคะแนนจากการประเมินระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จำนวน 95 
คะแนน 

65042 
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4. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบกิจ่ายในปงีบประมาณ 2565 
 

แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมด 36 แผนงาน/โครงการ   
โดยมผีลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

สทอภ. มีแผนงาน/โครงการที่ผูกพันงบประมาณข้ามปีมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565ทั้งหมด 
1,331,252,456.82 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง 258,605,674.21 บาท (ร้อยละ 19.43) และมีการกันเงินเหลื่อมปีไว้
เบิกจา่ยในปี 2566 ต่อ จำนวน 1,069,958,451.67 บาท (ร้อยละ 80.37)  

แหล่งเงิน 
วงเงิน 

กันเงินเหล่ือมปี 
เบิกจ่ายจริง  

กันเงินเหล่ือมปี ไว้เบิกจ่าย
ในปี 2566  คงเหลือ 

101 - เงนิงบประมาณ พ.ร.บ.  1,140,421,418.64   88,781,064.64   1,051,640,354.00   -    
102 - เงินรายได ้  560,280.00   560,280.00   -     -    
106- เงินทุน สทอภ.  14,910,591.36   14,338,180.00   572,411.36  -  
109 - เงินเบิกจา่ยแทนกัน  451,000.00   451,000.00   -     -    
114 - เงินสะสมของ สทอภ.  36,709,587.38   24,745,080.82   11,053,756.50   910,750.06  
115 - เงินสำรองจ่ายกรณี
ฉกุเฉินหรอืจำเป็น 

 465,450.00   465,450.00   -     -    

116 - กองทุนภายนอก  137,734,129.44   129,264,618.75   6,691,929.81   1,777,580.88  
รวมทัง้หมด  1,331,252,456.82   258,605,674.21   1,069,958,451.67   2,688,330.94  

    ร้อยละ 19.43 ร้อยละ 80.37 ร้อยละ 0.20 

แผนงาน : 100%  
ผลงาน : 90.12%  

แผนเงิน : 100% (1,331,252,456.82 บาท) 
  ผลเงนิ : 19.43% (258,605,674.21 บาท) 

 แผน    ผล (<60%)   ผล (60%-90%)   ผล (>90%) 
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4.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้  

 สถานะผลการดำเนนิงาน 
แผนงาน/โครงการ 

จำนวนแผนงาน/
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. ดำเนนิการแล้วเสร็จ 21 กันเงินเหลื่อมปีต่อโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพฒันา 
THEOS-2  :   

1) การพัฒ นาดาวเทียมหลัก  MS-14 และ MS-15 วงเงินรวม 
1 ,040 .62  ลบ . : ยั ง ไม่ ส าม ารถตรวจรับ งาน  MS-14 ได้  โด ย
คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เดินทางไปประชุม PM17 ณ เมืองตูลูส 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันท่ี 11-17 ก.ย. 65 ท่ีผ่านมา ได้ข้อสรุปว่า 
จะมีการดำเนินการทำ LRR Close Out ในสัปดาห์แรกของเดือน
ตุลาคม 65 หากการทำ LRR Close Out ไม่มีประเด็นปัญหาใดๆ จะ
นำเข้าการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณา หากมีมติ
เห็นชอบจะสามารถดำเนินการตรวจรับ MS14 ต่อไปได้ และในส่วน
ของ Milestone 15 งานด้าน AIP (EEC) มีความคืบหน้ามากกว่า 70% 
โดยทาง AIRBUS จะเริ่มทดลองใช้งานจริงในพ้ืนท่ี EEC แล้ว 

2) การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบ
ดาวเทียม พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และฝุ่น : งวดที่ 13 
ติดตั้ ง ทดสอบ อุปกรณ์  Mass Properties Measurement (MOI) 
เรียบร้อยแล้ว และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ในวันที่ 6 
ตุลาคม 2565 

 

2. อยู่ระหว่างระดำเนินการและ  
ต้องกันเหลื่อมปี  ไว้ เบิกจ่ายในปี 
2566 

15 

รวม 36  
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5. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) เนื่องจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ จึงทำให้
การจัดประชุมสัมมนา การเข้าชม Space Inspirium 
การเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือการสร้างความร่วมมือ
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 าร ป 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 
 

3. ผู้ จั ด ก า ร โค ร ง ก า ร  (Project Manager) แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังขาดทักษะหรือความรู้
ความ เข้ าใจในการบ ริหารโครงการส่ งผลให้ การ
ดำเนินงานล่าช้าหรือไม่ประสบความสำเร็จตามที่
กำหนด 

4) จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์  หลักสูตร Project 
Management Professional ส ำ ห รั บ ผู้ จั ด ก า ร
โครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (เพ่ิมเติม) เพ่ือให้
เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ 
และเรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ  วงเงินทั้งหมด 411,449,716.32 บาท 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 1.1 สทอภ. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศเพ่ือสร้างความยั่งยืนของประเทศ 

1 65037 
 

แผนงานส่งเสริมภูมสิารสนเทศ
แห่งชาติ 
(สยศ./ ชาคริต)   
(เงิน พ.ร.บ. 1.403 ลบ.) 

จ่ายจริง 250,856.63 บาท 
คงเหลือ 1,152,143.37 บาท 

17.88 91.00 1. สทอภ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กภช. ดำเนินการตดิตามผลการดำเนินงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการภูมสิารสนเทศแห่งชาติ และอนุกรรมการฯ หรือคณะทำงาน
ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จจำนวน 28 มติ จาก 31 มติ คิดเป็น 90.32 % อาทิเช่น 
     - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภมูิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2564 
     - คำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ ที่ 1/2565 เรื่อง คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทภมูิสารสนเทศ
แห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบตัิการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน
แม่บทภูมสิารสนเทศแห่งชาต ิ
     - จัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2566- 2570) 
     - จัดทำ (ร่าง) แผนการส่งเสรมิ และผลักดันการนำมาตรฐานภมูิสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์  
2. คณะทำงานฯ แจ้งรับรอง (ร่าง) แผนแม่บทภูมสิารสนเทศ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2566 – 
2570 ) โดยไมม่ีข้อแก้ไข จำนวน 23 หน่วยงาน และ รับรองโดยมีขอ้คิดเห็น/แกไ้ข 
จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม และ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ  และคาดว่าจะสามารถประชุม
คณะกรรมการภมูิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บท
ภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 

2 65052 
 

แผนงานพัฒนานโยบายและ
กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจการ
อวกาศ (สยศ./ ชาครติ)   

จ่ายจริง  282,365.80 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 303,000  บาท 

คงเหลือ 1,128,234.20  บาท 

16.48 100.00 1. ร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฏีกา : 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กิจการ
อวกาศ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี สทอภ. นำเสนอช้ีแจงเรื่อง (ร่าง) 

เอกสารแนบ 1 
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

(เงิน พ.ร.บ. 1.7136 ลบ.) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้งท่ี 
1 - 35 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา กำหนดให้ สทอภ. เข้า
ช้ีแจงในเดือนต่อๆไป จนกว่าจะดำเนินการปรบัแก้ พ.ร.บ.กิจการอวกาศ แล้วเสร็จ 
2. กรอบโครงสร้างสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ สำหรับชว่งบทเฉพาะกาล : 
อยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้าง อัตรากำลัง สำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาติ
และการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อออกแบบโครงสร้าง อัตรากำลัง เพื่อรองรับ สทอภ. 
ปฏิบัติหน้าท่ีสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแห่งชาต ิ
3. แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ : ดำเนินการปรบัปรุงแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติแล้ว
เสร็จ  และอยูร่ะหว่างการเวียนใหผู้้เชี่ยวชาญพิจารณา 

3 65053 
 

โครงการจดัทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจอวกาศใหม่ (New 
Space Economy) ของประเทศ
ไทย (สยศ./ ชาคริต)   
(กองทุนภายนอก 3.00 ลบ.) 

จ่ายจริง 6,270.00  บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 2,993,730 บาท 

คงเหลือ 0 บาท 

0.21 5.00 แผน New Space Economy ที่ได้รับความเห็นชอบในระดับองค์กรเพื่อนำไปเสนอใน
คณะกรรมการระดับชาติ : รอการปรับปรุง ร่าง แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติให้แล้วเสร็จ 
เพื่อใช้เป็นกรอบของ TOR 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 1.2 รัฐบาลนําองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศ และ AIP ไปใช้ในการขับเคลือ่นนโยบายและการตัดสินใจ 
4 65022 

 
โครงการระบบดาวเทียมสำรวจ
เพื่อการพัฒนา (THEOS-2)  
(สธอ.-2/พรเทพ)  
(390.1568 ลบ. ได้แก่ พ.ร.บ. 
375.5411 ลบ., เงินสะสม 
สทอภ. 14.6157 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 85,903,035.33 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 289,756,034.46 

บาท 
คงเหลือ 14,497,730.21 บาท 

22.02 77.43 1. การจัดหาระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดิน และระบบแอพพลิเคชั่นภูมิ
สารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) : ล่าช้า
เนื่องจากไมส่ามารถตรวจรับและเบิกจ่าย Milestone 14  จากกรณคีวามเชื่อมั่นของ
จรวดนำส่ง VEGA-C ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจรับและเบิกจ่าย 
Milestone 15/Milestone 16 ดว้ย 
2. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม พร้อม
ระบบควบคมุอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น  : งานงวดที่ 13 (อุปกรณ์ MOI) ผลการ
ทดสอบไม่ผ่าน ขณะนี้ ดำเนินการแก้ไขและทดสอบผ่านเรยีบร้อยแล้ว และบริษัทส่ง
มอบงานวันที่ 30 ก.ย. 65 ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะมีการประชุมตรวจ
รับฯ ในวันที่ 6 ต.ค. 65 ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่องานงวดที่ 15 ด้วย 
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยสีารสนเทศฯ จัดซื้อระบบโครงสร้างด้าน
การประยุกต์และให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 : ล่าช้าเนือ่งจากลงนาม
สัญญาล่าช้า โดยลงนามสญัญาจ้างเมื่อวันท่ี 28 ก.ย. 65 (ดำเนินการ 3 งวดงาน) 

5 65031 
 

โครงการระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหารจดัการไฟ
ป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิง
พื้นที่ แบบมีส่วนร่วม (สปภ./
กัมปนาท) (เงิน พ.ร.บ. 8.9680 
ลบ.) 

จ่ายจริง 4,615,891.97  บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 4,021,000 บาท 

คงเหลือ 331,100.35 บาท 

51.47 85.30 1. มีการออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพื่อการบริหารจดัการไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ : ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันท่ี 7 มี.ค. 65 ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 กำหนดส่งมอบวันที่ 2 พ.ย. 65  
2. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมลูไฟป่าแบบอัตโนมตัิ จากเซนเซอร์ภาคพื้น : ลงนาม
สัญญาจ้างล่าช้า โดยลงนามเมื่อวนัท่ี 26 ส.ค. 65 เนื่องจากติดปัญหาทางด้านเทคนิค 
และการนำเข้าอุปกรณ์จากสถานการณโ์ควิด-19 ระบาด โดยดำเนนิการ 3 งวดงาน 
กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 23 ธ.ค. 65 
3. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการตดัสินใจเพื่อการ
บริหารจดัการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริม 
อบรม สรา้งความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศและการบรูณาการใช้
ข้อมูลเพื่อการแกไ้ขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง และระบบริหารจดัการ
เชื้อเพลิงในที่โล่ง ให้กับเจ้าหน้าที ่ทั้งหมด 4 กลุ่มจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ 

6 65016 
 

โครงการการพัฒนาต้นแบบเพื่อ
การเฝา้ระวังเพื่อลดผลกระทบ
ของการแพร่กระจายเช้ือโควิด 19 
และการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่
ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ  
(สปภ./ธญัวรตัม์)  
(กองทุนภายนอก 5.7672 ลบ.) 

จ่ายจริง 5,347,475.98 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 299,999.96 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 119,797.06 

บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

92.72 96.72 1. มีการพัฒนาต้นแบบเพื่อการเฝา้ระวังเพื่อลดผลกระทบของการแพร่กระจายเช้ือโค
วิด 19 และการเกดิสถานการณ์ฉกุเฉินจากภัยพิบตัิในโรงงานขนาดใหญ่ด้วยระบบเฝ้า
ระวังจากเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ 
2. มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ วนัท่ี 6 -12 ก.ค. 65 พืน้ที่เป้าหมาย 9 จังหวัด และ
สัมมนาโครงการฯ วันที่ 4 ส.ค. 65 แล้วเสรจ็ 
3. การเช่า cloud server : สั่งซื้อ/สั่งจ้างวันท่ี 11 ม.ค. 65 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 
360 วัน  (ส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันท่ี 5 ก.พ. 2566) 
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

7 65045 
 

แผนปฏิบัติงานกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายกับหน่วยงาน
พันธมิตรในประเทศ  
(สสพ./ณัทพร)  
(เงิน พ.ร.บ.  0.4411 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 285,802.00  บาท 
คงเหลือ 155,249.00 บาท 

64.80 100.00 มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 9 MOU ดังนี ้
1. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ระหว่าง 
สทอภ. กับ มูลนิธสิถาบันอนาคตไทยศึกษา (TFF) เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ ์2565 
2. ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่าง กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) กับ สทอภ. เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2565  
3. ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกระชับความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยงานเพื่อสร้างความร่วมมือดา้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ระหว่าง กรมราชทณัฑ์ กับ สทอภ. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565  
4. ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการ
วิจัยพัฒนา ทดสอบช้ินส่วนอากาศยาน ระหว่าง บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลติไทย สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย และ สทอภ. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565  
5. ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิง
พื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับ สทอภ. เมื่อ
วันท่ี 1 มิถุนายน 2565  
6. ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ระหว่าง กองทัพไทย กับ สทอภ. เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 
7. ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และ สทอภ. เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2565  
8. ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศและภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ 
ระหว่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กับ สทอภ. เมื่อวันพุธท่ี 7 กันยายน 2565 
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

9. ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ ระหว่าง กองทัพอากาศ และ สทอภ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 
2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ วงเงินทั้งหมด 55,071,606.25 บาท 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 2.1 มี Ecosystem นวัตกรรม และการบริการที่เอื้อต่อการสร้าง New Space Economy ของประเทศ 

8 65041 
 

โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ช้ินส่วนอากาศยานและดาวเทียม
แห่งชาติ (สพก./บุษยมาศ)  
(เงิน พ.ร.บ. 37.8466 ลบ.) 

 

จ่ายจริง  20,537,604.64 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 12,552,371.80 

บาท 
คงเหลือ  4,756,629.81 บาท 

54.27 95.00 1. มีระบบรับรองมาตรฐานในการให้บริการทดสอบช้ินส่วนอากาศยานและดาวเทียม
แห่งชาติตามมาตรฐานสากล 4 มาตรฐาน 
2. มีการขยายความสามารถการให้บริการทดสอบช้ินส่วนอากาศยานและดาวเทียม 
ดังนี ้    

- การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัตทิางความร้อนฯ : กำหนดการส่งมอบงานงวดที่ 3 
(งวดสุดท้าย) วันท่ี 14 พ.ย. 65    

 - การจัดซื้อเครื่องมือทดสอบเพื่อยกระดับความขีดสามารถด้านการผลิตและ
ทดสอบฯ : กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 วันท่ี 17 ธ.ค. 65 และส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวด
สุดท้าย) วันท่ี 15 ก.พ. 66     

- การจัดซื้อเครื่องมือทดสอบทางกลวัสดุอากาศยานพร้อมติดตั้ง : กำหนดส่งมอบ
งานท่ี 2 วันท่ี 11 พ.ย. 65   

 - ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของอาคาร AIT เพือ่รองรับการ
ทดสอบดาวเทียม : อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน ทั้งนี้ตามสั่งจา้ง สจอ.151/2565 
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน  27 ต.ค. 65 
3. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมลู และการคาดการณเ์ทคโนโลยสีำหรบัอุตสาหกรรมการ
บินและอวกาศ     

- การจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล และวเิคราะห์ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยส่งมอบงาน
งวดที่ 3 (งวดสุดท้ายวันท่ี 13 ธ.ค. 65) 
4. มีการให้บริการของศูนย์ทดสอบมาตรฐานช้ินส่วนอากาศยานและดาวเทียมแห่งชาต ิ
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 2.2 มีการส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอวกาศ 
9 65017 

 
โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศเพื่อการลงทุน
บนพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก  
(สพก./ทศวรรษ)  
(เงิน พ.ร.บ. 17.2250 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 6,407,789.69  บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 10,064,000 บาท 

คงเหลือ 753,210.31  บาท 

37.20 90.10 1. ต้นแบบผลติภณัฑ์ที่พัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยอวกาศที่มีความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการระดับ Startup/SMEs ของประเทศ ท่ีเกิดจากการสนับสนุนส่งเสริมของ 
สทอภ. 5  ผลงาน ได้แก่    

1) ต้นแบบ Phase Array 1 ผลงาน  (สถานะดำเนินการแล้วเสรจ็ อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงต้นแบบ 1 ผลงาน   

2) ต้นแบบระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าบรเิวณชายฝั่งและการสญัจรทางทะเล 
ในพื้นที่ชายฝั่งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 1 ผลงาน    

3) ต้นแบบระบบเสริมการระบุพิกดัด้วยดาวเทียมค้างฟ้า Satellite Based 
Augmentation Systems (SBAS) รองรับการ ระบตุำแหน่ง ติดตามและบริหาร
จัดการทางทะเล และอากาศยาน ในพื้นที่ EEC 1 ผลงาน        

ต้นแบบ Pilot Project 2 ผลงาน ได้แก่  
4) ร่วมกับ BIO HUB asia และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ การพฒันาระบบ

ติดตามในพ้ืนท่ีไร่มันสัมปะหลัง จำนวน 1 ผลงาน    
5) ร่วมกับ QUANTUM MOTUS ได้แก่ การพัฒนาระบบ tilization of National 

CORS Data Center Application in Agriculture ด้วยหุ่นยนต์ จำนวน 1 ผลงาน   
2. มีการหารือการจัดฝึกอบรม (Training และ workshop) การประยุกต์ใช้งานด้าน
เทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS และ GNSS CORS Network) ในวันท่ี 
26 เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน และมีการกำหนดการจดั
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ สทอภ. บางเขน ภายในวันท่ี 28 กันยายน 2565 
3. จัดซื้ออุปกรณส์ำหรับตรวจวดัคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Survey) (ล่าช้า 
1,761,800 บาท) : ลงนามสัญญาล่าช้า ลงนามเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 และกำหนดส่ง
มอบอุปกรณ์ 1 งวดงาน ในวันที่ 7 ม.ค. 66 
4. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม : JICA ประเทศ
ญี่ปุ่น ได้จดัสรรงบประมาณรวมให้กับบริษัท (ลงนามในสญัญา JICA-บริษัท) มูลค่า
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

กว่า  3 ล้านบาท ในพ้ืนท่ีเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ส่งเสริมการ
วิจัยและการใช้ข้อมูล National CORS Data Center ในระดับ 1-2 Cm เพื่อผลักดัน
นวัตกรรมต้นแบบ Pilot Project ดังนี้ 1) บริษัท Topcon Corporation  2) บริษัท 
Impress Green Energy Co., Ltd. และ 3) บริษัท Asia Technology Industry 
Co.,Ltd  4.6 ล้านบาท  รวมมูลค่าสะสม  8.1 ล้านบาท 
5. มีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศหรือที่เกี่ยวข้อง : 1) สทอภ. 
ได้รับเงินรายได้จากโครงการ จากการลงทุนเช่าสถานีบริการ Ground Space 
Segment จากโครงการ รวมกว่า 18.7 ล้านบาท ในปี 2565  2) JICA ประเทศญี่ปุ่น 
ได้จัดสรรงบประมาณรวมให้กับบริษัท ดังกล่าว (ลงนามในสญัญา JICA-บริษัท) มูลค่า
กว่า 20.3 ล้านบาท 3) สทอภ. ร่วมกับ คณะผู้แทนจาก Cabinet Office สนับสนุนการ
ลงทุน แก่ Startup ประเทศไทย โดยบริษัท AIS  เพื่อรับเงินรางวลัและส่งเสรมิการ
ลงทุน และพัฒนาต้นแบบ Low Power Wide Area เพื่อทำการเกบ็ข้อมูลและจัดส่ง 
Hotspot และ Heat/PM.2.5 เพื่อทำการพัฒนาต้นแบบจริงดา้นการตรวจจับไฟป่า ใน
พื้นที่ประเทศไทย และศึกษาต้นแบบการใช้งานระบบแจ้งเตือน พรอ้มส่งมอบอุปกรณ์
ในการติดตั้งต้นแบบดังกล่าวรวมมลูค่ากว่า 1.9 ล้านบาท รวมเป็น 40.9 ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมสิารสนเทศองค์รวม วงเงินทั้งหมด 344,073,058.81 บาท 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.1 มี Open Platform เพ่ือให้บริการภูมิสารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกภาคส่วน 
10 65014 

 
 โครงการแพลตฟอร์มข้อมลูมห
ภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทย
ทุกคน (Open Platform 
Spatial Big Data for all 
Thailand)  
(สปภ./สยาม)  
(เงิน พ.ร.บ. 73.0601 ลบ.) 

จ่ายจริง  33,078,266.47 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 35,278,133.41  

บาท 
คงเหลือ 4,703,666.12  บาท 

45.28 76.00 1. มีแพลตฟอร์มเปิดดา้นภูมสิารสนเทศ หรือ sphere : The Open Geospatial 
Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดา้นแผนที่ครบวงจร มีวตัถุประสงค์เพื่อให้เป็น
แพลตฟอร์มด้านแผนท่ีของคนไทยที่เพียบพร้อมไปด้วยข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่
จำเป็นของประเทศไทย พร้อมเครือ่งมือในการจัดการตา่งๆ สามารถเข้าถึงได้ผา่น URL 
https://sphere.gistda.or.th ซึ่งที่มีองค์ประกอบท้ังข้อมูลและเครือ่งมือ (Data & 
APIs) รองรับการเชื่อมโยงและพัฒนา Application ของผู้ใช้งาน แพลตฟอร์มมี 4 
ผลิตภณัฑ์หลักๆ ดังต่อไปนี้   
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1) APIs ได้แก่ Map APIs, Basemap APIs, Routing APIs, Place Search APIs 
และ Information APIs (elevation, disasters, crop, land suitability)  

2) Map Maker สร้างแอปลิเคชันได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  
3) Data Cube แพลตฟอรม์ดาต้าคิวบ์ท่ีรองรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
4) Solutions ระบบการค้นหาเสน้ทางแบบ Turn by turn navigation 

2. มีลูกบาศก์ข้อมูล (Data Cube) และ ข้อมูลภูมิสารสนเทศพร้อมใช้ (ARD) รองรับ
การประมวลผลแบบอัตโนมตัิและ Big Data ให้อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการนำไปใช้งาน 
สามารถเข้าถึงผ่าน  
url https://datacube.gistda.or.th/ 
3. ขับเคลื่อนโครงการกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส่งเสรมิ
เศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อน
โครงการฯ  โดยมีการลงนาม MOU 1 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  
4. มีจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บน้ำท่วมที่ได้นำ basemap APIs Sphere ไปใช้ให้บริการ 
จำนวน 19,649 ผู้ใช้งาน และมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการแพลตฟอรม์กลาง 1,200 ผู้ใช้งาน 
5. สรุปความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของ Platform Sphere โดยทำการสำรวจจาก
ฐานข้อมูลของผู้ทดลองใช้บริการระบบ จำนวน 146 ราย สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบ พบว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จำนวน 117 ราย (ร้อยละ 80.1)  
กิจกรรมทีล่่าช้า 
1. จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิด (Open Platform) (ล่าช้า 
24,360,000 บาท) : ดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดงานที่ 3 และ
ดำเนินงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) 
2. จัดจ้างพัฒนาระบบภาพถ่ายดาวเทียม SPOT รูปแบบดิจิทลัพร้อมใช้ (ล่าช้า 
3,437,000 บาท) : ล่าช้าเนื่องจาก กระบวนการตรวจรับต้องใช้ระยะเวลาในการพื
จารณาอย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลแตล่ะงวดงานมีจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงวดที่ 2 จึงทำให้งวดที่ 3 ล่าช้าตามไปด้วย 
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3. จัดอบรมการใช้งานระบบแพลตฟอร์มข้อมูลฯ (ล่าช้า 1,000,000 บาท), จัดงาน
เปิดตัวระบบแพลตฟอร์มข้อมลูฯ (ล่าช้า 1,973,500 บาท), จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีการ
ดำเนินโครงการแพลตฟอร์มข้อมลูฯ (ล่าช้า 1,610,000 บาท) : เนื่องการจัดกิจกรรม
ต้องดำเนินการหลังจากการพัฒนาระบบ Open Platform แล้วเสรจ็ 

11 65007 
 

แผนงานจัดหาระบบคลาวด์และ
โคโลเคชัน พร้อมการบำรุงรักษา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
บริการภมูิสารสนเทศแบบ
ออนไลน์  
(สปภ./กมัปนาท)  
(เงินสะสม สทอภ. 12.0440 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 7,510,016.17  บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 4,533,983.83  

บาท 

62.35 82.00 1. เช่าบริการคลาวด์และโคโลเคชันเพื่อการให้บริการระบบภูมสิารสนเทศแบบออนไลน์ 
: ดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) 
2. บำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลภูมสิารสนเทศและเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ : 
ดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 (จากท้ังหมด 4 งวดงาน) 
3. บำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal : ดำเนินการตามสญัญา อยูร่ะหว่างดำเนินงาน
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) 
4. บำรุงรักษาระบบให้บริการคา่ปรับแก้ตำแหน่งพิกัด ด้วยโครงข่ายสถานีฐาน GNSS 
CORS  : ดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 (จากท้ังหมด 4 งวด
งาน) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.2 มี Solutions ที่ตอบโจทย์ประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสอดคลอ้งกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
12 65046 

 
แผนงานสร้างคณุค่าและมูลค่า
จาก GI Technology เพื่อสังคม
และชุมชน  
(สปภ./มิ่งขวัญ)  
(เงินสะสม 0.665 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 163,070.00 บาท 
คงเหลือ 501,930.00 บาท 

24.52 85.00 1. จัดประชุมเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ณ จังหวัดปราจีนบรุี - 
สระแก้ว วันท่ี 20 พ.ย. 2564 และจังหวัดชุมพร - ระนอง วันท่ี 12 ก.พ. 2565 จำนวน 
2 ครั้ง 
2. มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและแนวทางด้านความร่วมมือกับพันธ์มิตรในปี 
2566 
3. เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับศลิปวัฒนธรรม เรือ่ง สืบสานงานศิลป์
สู่นวัตกรรมชุมชน 
4. มีการวางแผนจัดกจิกรรมสร้างคุณค่าและมลูค่าจาก GI Technology เพื่อสังคมและ
ชุมชน 
5. ลงพื้นที่เตรียมนิทรรศการสร้างการรับรู้การใช้เทคโนโลยีอวกาศทางด้านวัฒนธรรม 
สังคม เศรษฐกิจ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ต.ค. 2565 
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6. การประชุมคณะอนุกรรมการสวุรรณภูมฯิ เพื่อขับเคลื่อนระดับนโยบาย : ล่าช้า
เนื่องจากไม่มีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการฯ อยูร่ะหว่างหารือประธาน
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อหารือระเบียบวาระการประชุมในครั้งต่อไป 

13 65051 
 

แผนงานประเมินมลภาวะทาง
อากาศด้วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่
จากอวกาศสู่ชุมชน 
 (สปภ./สุรสัวดี)  
(เงินสะสม สทอภ. 0.475 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 438,308.91 บาท 
คงเหลือ 36,691.09 บาท 

92.28 100.00 1. การนำเข้าเครื่องตรวจวัด Pandora เพื่อใช้งานตรวจเทียบกับข้อมูล GEMS : 
ดำเนินการนำเข้าเครื่องตรวจวัดแล้วเสร็จทั้ง 3 ชุด และการจดัเตรียมสถานท่ีติดตั้ง ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลาแล้ว 
2. ดำเนินการตดิตามและประเมินผลการใช้งานเครื่องตรวจวดั Pandora อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้เครื่องสามารถดำเนินการได้เป็นปกติ  
3. การบูรณาการความร่วมมือด้านการติดตามและประเมินคุณภาพอากาศในระดับ
ปฏิบัติและระดับพ้ืนท่ี : อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างรายงานการฝึกอบรมการติดตั้ง
เครื่อง Pandora และรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
สงขลา 

14 65025 
 

โครงการพัฒนาระบบสร้างและ
จัดการข้อมลูภูมสิารสนเทศ
รายละเอียดสูงเพื่อ Smart City 
Applications (สพก./ณัฐวัฒน์)  
(เงิน พ.ร.บ. 13.9743 ลบ.) 

 

จ่ายจริง  4,142,593.54 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 9,533,000.00 บาท 

คงเหลือ 298,689.04  บาท 

29.64 50.00 1. การพัฒนาระบบ Platform บูรณาการข้อมูลสำหรับ Smart City (ล่าช้า 2,680,000 
บาท) : อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 2 (ส่งมอบวันที่ 5 ธ.ค. 65) และ งวดที่ 3 (ส่ง
มอบวันที่ 5 ม.ค. 66)  
2. การศึกษาและวิจยัเครื่องมือสำรวจและประมวลผล สำหรับ Smart City (ล่าช้า 
6,853,000 บาท) : อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 2 (ส่งมอบ 30 ก.ย. 65), งวดที่ 
3 (ส่งมอบ 29 ธ.ค. 65) และ งวดที่ 4 (ส่งมอบ 28 ม.ค. 66) 
3. มีการส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระบบสร้างและจัดการ
ข้อมูลภูมสิารสนเทศรายละเอียดสงูเพื่อ Smart City Applications โดยการจัด smart 
city hackathon เมื่อวันท่ี 12 ก.ค. 65 เป็นที่เรียบร้อย  

15 65026 
 

โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการห้วงอากาศแบบบรูณาการ 
(สพก./ณัฐวัฒน์)  
(เงิน พ.ร.บ. 20.7230 ลบ.) 

จ่ายจริง 5,404,551.64  บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 14,828,000.00  

บาท 
คงเหลือ 490,432.24 บาท 

26.08 45.20 1. การพัฒนาระบบขออนุญาตใช้งานห้วงอากาศสำหรับกจิกรรมภายใต้ NOTAM 
Class-J (ล่าช้า 5,520,000 บาท) : อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดงานที่ 3 (ส่งมอบ 19 
ม.ค. 66) และ งวดที่ 4 (ส่งมอบ 18 ก.พ. 66) 
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 2. การพัฒนาต้นแบบเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรบั
การเป็นห้วงอากาศแบบบรูณาการ (ล่าช้า 6,704,000 บาท) :  อยู่ระหว่างดำเนินการ
ในงวดงานที่ 2 (ส่งมอบ 26 พ.ย. 65) และ งวดที่ 3 240 วัน (ส่งมอบ 24 ก.พ. 66)   
3. การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเครือข่ายผู้ใช้งานห้วงอากาศฯ (ล่าช้า 2,604,000 
บาท) : ผู้รับจ้างขอขยายการส่งมอบงานงวดที่ 2 (จากเดิมกำหนดส่งมอบวันที่ 29 ก.ย. 
65) และงวดที่ 3 ดำเนินงาน 180 วัน (ส่งมอบ 28 ธ.ค. 65)  
4. มีการส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดพัฒนานวัตกรรมจากระบบเชื่อมต่อ
และสนบัสนุนการบริหารจัดการหว้งอากาศแบบพิเศษ ได้แก่     

- เข้าร่วมงาน Galaxy Forum Southeast Asia 2022 แบบ In person ใน
ระหว่างวันท่ี 26 - 27 กรกฎาคม 2565 ณ ArtScience Museum/Marina Bay 
Sands ประเทศสิงคโปร์   

 - เข้าร่วมงานประชุม AsiaFlux 2002 และเยี่ยมชมพื้นที่ ในระหว่างวันท่ี 19-25 
กันยายน 2565 ณ Sarawak tropical peat research institute,Kuching,Sarawak 
ประเทศมาเลเซีย 

16 65027 
 

โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิ
สารสนเทศเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินอากาศ ระยะที่ 5  
(สพก./ณัฐวัฒน์)  
(เงิน พ.ร.บ. 5.2895 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 4,779,918.00  บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน  
354,000.00 บาท 

คงเหลือ 155,567.20 บาท 

90.37 78.40 1. มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและบริหารจัดการพื้นท่ีบริเวณเขตปลอดภัย
สนามบิน (LANKA) 1 ระบบ 
2. การพัฒนาระบบและอัลกอริทึมในการประมวลผลและอัพเดตข้อมูล eTOD ตามการ
เปลี่ยนแปลงจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS-2 : อยู่ระหวา่งดำเนินการตาม
สัญญางวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)  270 วัน (ส่งมอบวันท่ี 17 ก.พ. 66) 
3. เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “The 2022 World Satellite Business Week: 
WSBW 25th” ระหว่างวันท่ี 12 – 16 กันยายน 2565 ณ The Westin Paris 
Vendôme ประเทศฝรั่งเศส ในรปูแบบ Online access เพื่อส่งเสริมการนำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดพัฒนานวัตกรรมจากระบบภูมสิารสนเทศเพื่อความปลอดภัย
ในทางเดินอากาศ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการจดัเตรียมและวางแผน
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

และวิเคราะห์ข้อมลูสำหรับการพฒันาโครงสร้างพื้นด้านการจัดการการคมนาคมทาง
อากาศ 
4. จัดทำรายงานประเมินผลของหน่วยงานท่ีนำระบบหรือข้อมลูไปใช้เพื่อวางแผนและ
เพิ่มความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ และเผยแพรผ่่านเว็บไซต์ของ สทอภ. มี
การจัดทำรายงานประเมินผลของการใช้ข้อมูล Ground base lidar เพื่อวางแผนและ
เพิ่มความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศจากบริษัท เดลว์ แอโรสเปซ จำกัด ซึง่เป็น
ภาคเอกชนท่ีมีผลิตภัณฑ์ในการทำข้อมูลภูมสิารสนเทศในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา และหลังจากใช้งานแล้วเสร็จจึงได้มีการ
จัดทำรายงานประเมินผลข้อมูลดังกล่าว 
5. จัดทำแผนงานการขยายผลในการสนับสนุนการดำเนินการด้านการคมนาคมทาง
อากาศของประเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่อ่ืนต่อไปไดม้ี
การแผนงานการขยายผลในการสนับสนุนการดำเนินการด้านการคมนาคมทางอากาศ
ของประเทศให้กับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่อ่ืนเป็นท่ีเรียบร้อย 

17 65028 
 

โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือน
ล่วงหน้าและระบตุำแหน่งการเผา
ในที่โล่ง โดยใช้โครงข่ายสื่อสาร 
อุปกรณ์เซ็นเซอร์และอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบิน (Drones)  
(สพก./ณัฐวัฒน์)  
(กองทุนภายนอก 8.3902 ลบ.) 
 

จ่ายจริง 3,244,350.95 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 3,835,200 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 1,310,637.75 

บาท 

38.67 45.00 1. การพัฒนาระบบเซ็นเซอรต์รวจสภาพแวดล้อม (IoT) (ล่าช้า 2,624,000 บาท) : 
ดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 2 และดำเนินงานงวดที่ 3 (งวด
สุดท้าย) 
2. การพัฒนาระบบโดรนตรวจการณ์แบบปีกตรึงพิสัยไกลและการพฒันาระบบสื่อสาร
ภาคพื้นภายในป่า (ลา่ช้า 1,211,200 บาท) : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสญัญางวดที่ 2 
กำหนดส่งมอบ 120 วัน (27 ต.ค. 65) 
3. ได้มีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากเหตไุฟป่าและไดร้ับผลกระทบจาก PM 
2.5 ต่อเนื่อง จำนวนผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 50 คน ณ จังหวัดเชียงใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
ในวันท่ี 4-5 เม.ย. 65 
4. คาดการณ์วา่จะส่งเสริมการนำระบบและนวัตกรรมที่ สทอภ. ทำการพัฒนาไปใช้งาน
ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือจัดการประกวดการแก้ปญัหา (Hackathon) เพื่อพัฒนา
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

ประสิทธิภาพและแนวทางการขยายโครงข่ายระบบฯ และการประชาสัมพันธ์เพื่อ
นำไปใช้งาน แล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 1/2566  

18 65032 
 

โครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย
แล้งและความเสียหายของพืช
เกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ  
(สพน./วรนุช)  
(กองทุนภายนอก 17.2260 ลบ. / 
พรบ. 0.4 ลบ.) 

 

จ่ายจริง  7,519,642.42 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 6,824,940.03 บาท
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 3,085,365.17 

บาท 
คงเหลือ 196,052.38 บาท 

42.66 83.80 1. สรุปและจัดทำฐานข้อมลูการสำรวจความเสียหายของพืชจากแบบสอบถามในพ้ืนท่ี 
6 จังหวัด 
2. จัดทำระบบประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของพืชเกษตรรายแปลงจากแบบจำลอง ด้วย
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ : ท่ีปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลดัชนีพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยแล้งและการประเมินความเสียหายของพืช พร้อมผลการตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบจำลอง และดำเนินการสง่เสริมการให้บริการฐานข้อมลูผ่านเว็บไซด์ 
http://cropsdrought.gistda.or.th โดยขณะนี้อยูร่ะหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 การ
พัฒนาแพลตฟร์อมการให้บริการขอ้มูล 
3. จัดซื้อเครื่องเครือข่าย อุปกรณค์อมพิวเตอร์จดัเก็บข้อมลู ซอฟแวร์วาดแปลง
อัตโนมัติ (ลา่ช้า 3,325,000 บาท) : ล่าช้าเนื่องจากรายละเอียดชุดอปุกรณ์บางประเภท
ไม่มีจำหน่ายแล้ว บริษัทจึงมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์บางรายการทีม่ีคุณสมบัตดิีกว่า
หรือเทียบเท่า 
4. จ้างท่ีปรึกษาประเมินโครงการเชิงคุณค่าและมูลคา่ : ประชุมร่วมกับนักวิจัยใน
โครงการและที่ปรึกษา แนวทางการจัดกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ประชุมกลุม่ย่อยสร้างความ
เข้าใจและเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน SROI  กลุ่มย่อย 6 จังหวัด ได้แก่  จ.สกลนคร  จ.
ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธาน ี

19 65033 
 

แผนงานปฏิบัติการดาวเทียม
ภาคพื้นดิน (สปท./เสกสรร) 
(11.0823 ลบ. ได้แก่ เงินสะสม 
สทอภ. 7.6373 ลบ. และเงิน
สำรองฉุกเฉิน 3.445 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 5,601,597.82 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 5,233,160.00 บาท 

คงเหลือ 247,582.18 บาท 

50.55 95.20 1. มีภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต และ ภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจโลกท่ี สทอภ. 
เป็นพันธมิตร สำหรับการบริการ  จำนวน 117,304 ภาพ 
2. มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสำหรับการปฏิบัติการดาวเทียม 
(ประสิทธิภาพและการทำงานอย่างความต่อเนื่องของระบบ) ดังนี้    

2.1 ซ่อมเครื่อง Signal Analyzer พร้อมสอบเทียบ จำนวน 2 เครื่องแล้วเสรจ็    
2.2 ซื้ออะไหล่จานสายอากาศ X-Band VIASAT (ASSY. AC100+) (ล่าช้า 

2,980,000 บาท) : คณะกรรมการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

จัดซื้ออะไหล่จานฯ เมื่อวันท่ี 22 ก.ย. 65 ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทวางบิล เพื่อเบิกจ่าย
ต่อไป    

2.3 จัดซื้ออะไหลจ่านรับสัญญาณดาวเทียมยา่นความถี่ X-band ขนาด 13 เมตร : 
บริษัทฯ อยู่ระหวา่งดำเนินการนำเข้าอะไหลจ่านรับสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ X-
band คาดว่าจะนำเข้าอะไหล่ฯ ภายในเดือน พ.ย. 65 และสามารถเริ่มตดิตั้งได้ในเดือน 
ธ.ค. 65 

20 65035 
 

แผนงานให้บริการข้อมลูเชิงพื้นที่
ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบตัิเพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชน (GI 
Disaster Services for All) 
(สปภ./สุรสัวดี) (เงินสะสม 
สทอภ. 0.76 ลบ.) 

จ่ายจริง  363,869.01 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 180,000.00  บาท 

คงเหลือ 216,130.99 บาท 

47.88 98.00 1. จัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่/แผนที่เฉพาะเรื่อง/รายงานสำหรับให้บริการผ่านเว็บไซด์ 
(ตามปฏิทินฤดูกาลของประเทศไทย) ปัจจุบันดำเนินภารกิจการตดิตามน้ำท่วม ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
2. การพัฒนาการสกดัข้อมูลโดยใช้ AI จัดหาแผนที่ฐาน (Base Map) พร้อมการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบแสดงผลการให้บริการระบบให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้าน
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (GI Disaster Services for 
All) : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบฯ และตรวจรบังานงวดที่ 3 ของการพัฒนา
ระบบแสดงผลภัยแล้ง (ภายใน พ.ย. 65) 
3. มีการตรวจสอบเครื่องตรวจวดั Pandora พร้อมกับการติดตั้งชุดใหม่เรยีบร้อยแล้ว 
4. อุปกรณ์วัดระดับน้ำ (ultrasonic sensor) : เมื่อวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2565 การ
สำรวจและตรวจสอบอุปกรณ์วดัระดับน้ำ (ultrasonic sensor)  ซึ่งได้มีการตดิตั้ง
บริเวณลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะในพื้นที่แก้มลิง บริเวณจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้สามารถตรวจวดัระดับน้ำในฤดูฝน
ปี 2565  
5. การวางแผนการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับพื้นท่ี โดยการฝึกอบรมการ
ติดตั้งเครื่องตรวจวัดภาคพื้นดิน Pandora และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ
ด้านคุณภาพอากาศ ให้กับเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่แล้วเสร็จ ใน
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ระหว่างวันท่ี 2-4 สิงหาคม 2565 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ใน
ระหว่างวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2565  

21 65038 
 

โครงการประเมินและติดตาม
คุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝั่ง เพื่อรองรับการเติบโตด้าน
สังคมและเศรษฐกิจภาคทะเลของ
ประเทศ (สปภ./กมัปนาท)  
(เงิน พ.ร.บ. 85.5929 ลบ.) 
 

จ่ายจริง 41,326,750.75 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 38,346,337.13 

บาท 
คงเหลือ  5,919,838.77 บาท 

48.28 87.33 1. มีการออกแบบและจดัทำฐานข้อมูลทางทะเลและชายฝั่งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ
ประเทศ ทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 2) ฐานข้อมูลด้านสังคม 3) 
ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 4) ฐานข้อมูลด้านทรัพยากร 5) ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง 
2. การพัฒนาระบบประเมินและตดิตามคณุภาพระบบนเิวศทางทะเลและชายฝั่ง 
(Marine GI Portal Platform) (ล่าช้า 32,670,000 บาท) : อยู่ระหว่างดำเนินงานใน
งวดที่ 2 โดยลงนามสญัญาล่าช้า ส่งผลให้การส่งมอบล่าช้าออกไป และกำหนดส่งมอบ
งวดที่ 3 วันท่ี 5 มี.ค. 66 
3. การศึกษาเเนวทางการมสี่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศจากระบบแผนท่ี
กลางทางทะเลและชายฝั่งแบบออนไลน์ (Marine GI Portal Platform) : ที่ปรึกษาได้
ส่งรายงานสรุปผลวิเคราะหค์วามคิดเห็นและความพร้อมการมีส่วนร่วมในการใช้
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศจากระบบแผนที่กลางทางทะเลและชายฝั่งแบบออนไลน์ 
(Marine GI Portal Platform) ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 5 พื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างการ
ตรวจรับงาน 
4. ให้บริการข้อมูลภูมสิารสนเทศทางทะเลและชายฝั่งและข้อมูลการตรวจวดั เพื่อเฝ้า
ระวังและติดตามมลพิษทางทะเลและอุบัตเิหตุทางทะเล รวมทั้งวิเคราะห์และติดตาม
พื้นที่ท่ีเสี่ยงภัยต่อการรั่วไหลของคราบน้ำมันในทะเล และบริการข้อมูลภยัทางทะเลแก่
นักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีฝั่งทะเลอันดามัน ผ่านระบบ http://coastalradar.gistda.or.th 
และดำเนินงานร่วมกับ กรมควบคมุมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคม
วิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
5. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์และประมวลผลช้ัน
ข้อมูล (ล่าช้า 3,000,000 บาท) : เนื่องจากกำหนดส่งมอบอุปกรณต์ามสัญญาวันที่ 13 
พ.ย. 65 
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6. ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดเเละปรับเทยีบความถูกต้องผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้านนิเวศ 
สังคม และเศรษฐกิจภาคทะเล (ลา่ช้า 1,500,000 บาท) : เนื่องจากกำหนดส่งมอบ
อุปกรณ์ตามสญัญาวันท่ี 21 ธ.ค. 65 
7. ซื้อภาพถ่ายจากดาวเทียม (ไมม่กีารเบิกจ่าย 3,461,516 บาท) : เนื่องจากมีการปรับ
แผนการจดัซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ข้อมูล External Data ของ THEOS-2 จึง
ทำให้ไม่มีการใช้งบประมาณสำหรบัการดำเนินกจิกรรมดังกล่าว 
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โครงการเพิม่ศักยภาพของ
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้วยแนวคิดการประเมินพ้ืนท่ีสี
เขียวและคณุค่าของระบบนิเวศ
เชิงพื้นที ่(สปภ./คติวิช) (เงิน 
พ.ร.บ. 31.00 ลบ.) 

 

จ่ายจริง  13,431,276.68 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 16,690,157.95 

บาท 
คงเหลือ 878,591.37 บาท 

43.33 96.78 1. มีฐานข้อมูลและแบบจำลองการวิเคราะห์พื้นท่ีสีเขยีวท้ังประเทศ ได้แก่ ฐานข้อมูล
นิเวศบริการ เปอร์เซ็นต์การปกคลมุเรือนยอด หมู่บ้านในแนวเขตพื้นที่ป่าตามกฎหมาย 
พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกป่า และแบบจำลองการวิเคราะหห์าการสะสมชีวภาพเหนือ
พื้นดิน (คาร์บอน) ในพ้ืนท่ีป่าของประเทศไทย (Aboveground Biomass) สำหรับเป็น 
Baseline Carbon Mapping สำหรับประเทศไทยในอนาคต 
2. มีระบบบรหิารจดัการพื้นที่สเีขยีวของประเทศ ที่สามารถให้บริการช้ันข้อมูลภาพถ่าย
จากดาวเทียมและข้อมลูภมูิสารสนเทศ รวมถึงการแสดงผลข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อส่งเสริม
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถนำระบบฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง โดยเน้น
ให้มีการเข้าถึงได้ง่ายผ่านทาง Web และ Mobile Application มีการเปิดใหใ้ช้งาน
สำหรับผู้ใช้งานท่ัวไป และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
3. ดำเนินการจดัฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMS ให้กับ 7 หน่วยงานภาครัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมขับเคลื่อนให้ภาครัฐและประชาชนได้เข้าถึงฐานข้อมลู 
ตลอดจนการมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการพื้นท่ีสีเขยีวท้ังประเทศ ด้านการใช้
เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ  
4. มีการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานท่ีได้นำข้อมูลและระบบฯ ไปใช้เพื่อการดูแล อนุรักษ์ 
และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภารกิจ  
กิจกรรมทีล่่าช้า 
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5. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจดัเตรียมข้อมูล (ล่าช้า 5,670,893 
บาท) : เนื่องจากงวดที่ 1-2 ดำเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ลา่ช้า จึงมีการปรับ
แผนให้บริษัทส่งมอบงานทุกงวดงาน ในงวดที่ 3 ซึ่งกำหนดส่งมอบวันที่ 4 ต.ค. 65 
ขณะนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมตรวจรับ 
6. การจ้างเหมาจดัทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวเิคราะห์พื้นท่ีสีเขียวท้ังประเทศ 
(ล่าช้า 2,480,000 บาท) : ดำเนินการตามสัญญา 3 งวดงาน กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 
3 วันท่ี 22 ก.ย. 65 ขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับและเบกิจ่าย 
7. ซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ประมวลผลพื้นที่สีเขยีวจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
(ล่าช้า 4,680,000 บาท) : เนื่องจากงวดที่ 1 บริษัทส่งอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน ยังไม่
สามารถตรวจรับได้ จึงมีการปรับแผนให้ดำเนการส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดในงวดที่ 2 
(งวดสุดท้าย) วันท่ี 27 ต.ค. 65 
8. การจ้างเหมาพัฒนาระบบบรหิารจัดการพื้นท่ีสีเขียวของประเทศ (ล่าช้า 1,990,200 
บาท) : งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เนื่องจากความล่าช้าในการติดตั้ง Server ภายใน สทอภ. 
จึงดำเนินการขยายระยะเวลาส่งมอบงานงวดที่ 3/3 จากเดิมวันท่ี 25 ส.ค. 65 เป็นวันท่ี 
30 ก.ย. 65 
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โครงการพัฒนาการจัดเขตพื้นท่ี
เกษตรกรรมแบบพลวัต (สพน./
ปกรณ์)  
(กองทุนภายนอก 6.00 ลบ./ 
พรบ. 0.2 ลบ.) 

 

จ่ายจริง  1,852,134.63 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 1,026,095.00 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 3,275,957.37 

บาท 
คงเหลือ 45,813.00 บาท 

29.87 84.60 1. วิเคราะห์ความเช่ือมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจ โดย
แบ่งเป็น ปัจจัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ อุตุนิยมวิทยา และปัจจยัทางชีวภาพของ
พืช และศึกษาการเช่ือมโยงข้อมูลพยากรณฝ์นล่วงหน้าเพื่อนำเข้าสูแ่บบจำลองการจดั
เขตพื้นท่ีเกษตรกรรมแบบพลวัต 
2. อยู่ระหว่างการประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่จากข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
เหมาะสมเชิงพื้นที่ของพืชเศรษฐกิจ 
3. อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับแก้แบบจำลองเพื่อการจดัเขตพื้นที่เกษตรกรรมแบบ
พลวัต   
4. ประชุมหารือความคืบหน้าการดำเนินโครงการและรายละเอียดการพัฒนาระบบ 
และประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาการจัดเขตพื้นท่ีเกษตรกรรมแบบพลวัต ครั้งท่ี 
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1/2565 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 เพื่อขอข้อคิดเห็นและหารือแนวทางการ
พัฒนาการจัดเขตพื้นท่ีเกษตรกรรมแบบพลวัต 
5. สำรวจและเก็บข้อมลูภาคสนามเพื่อตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ บรเิวณ
พืน้ท่ีปลูกข้าว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2565 บริเวณพื้นท่ีจังหวัดภาคกลาง 
ภาคเหนือ และจังหวัดใกลเ้คียง ระหว่างวันท่ี 18 - 22 กรกฎาคม 2565 พื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ระหว่างวันท่ี 5-11 สิงหาคม 2565 และพื้นที่จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง และจังหวัดใกลเ้คียง ระหว่างวันท่ี 22 – 28 
สิงหาคม 2565 
6. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและสอบเทยีบกับข้อมูลจาก
ดาวเทียม7. การจ้างเหมาพัฒนาระบบเพื่อการกำหนดเขตการเพาะปลูกที่เหมาะสม
แบบพลวัต (Dynamic Agro-Potential Zone) มีการลงนามตามสญัญาจ้างเลขท่ี 
49/2565 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีการส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2 กำหนดส่งมอบวันที่ 19 ธ.ค. 65 8. 
อยู่ระหว่างการพัฒนา ทดสอบ และปรับแก้แบบจำลองการจดัเขตพืน้ท่ีเกษตรกรรม
แบบพลวัตให้เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด9. อยูร่ะหว่างการพัฒนาระบบเพื่อ
การกำหนดขอบเขตการเพาะปลูกที่เหมาะสมแบบพลวัต และวางแผนเพื่อบูรณาการ 
ขับเคลื่อน และส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานแพลตฟอร์ม 
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แผนงานภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน
แผนที่และความมั่นคง (สปภ./
ธัญวรัตม์)  
(เงินสะสม สทอภ. 3.206 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 2,380,455.20 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 389,604.12 บาท 

คงเหลือ 435,940.68 บาท 

74.25 100.00 1. ผลิตข้อมลูสนับสนุนโครงการตา่งๆ : จัดทำแล้วเสร็จตามใบสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
2. ปรับปรุงแผนที่ฐาน (Base Map) รายละเอียดจุดภาพ 15 เมตร บันทึกภาพปี 2020 
(ครอบคลุมพื้นท่ีประเทศไทย) ครอบคลุมพื้นท่ีร้อยละ 100 : ปรับปรุงแผนที่ฐาน ( 
Base Map) รายละเอียดจดุภาพ 10 เมตร แล้วเสรจ็    
3. ปรับปรุงแผนที่ฐาน (Base Map) รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร บนัทึกภาพป ี2019-
2020 (ครอบคลุมพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แล้วเสร็จ  
4. จัดทำข้อมูลการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจำนวน 2 รายการ : จัดทำข้อมูล
การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดินปี 2564 จำนวน 1 รายการ จังหวัดน่าน 
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5. บำรุงรักษาอุปกรณต์รวจวดัภาคพื้นดิน (Field Station จำนวน 47 สถาน,ี หมุดวัด
น้ำ 88 สถานี) และให้บริการเครื่องมือ-อุปกรณ์ แล้วเสร็จ 
6. ส่งเสรมิสนับสนุนการใช้ข้อมูล Field Station หรือ หมุดวัดน้ำ จำนวน 2 ภารกิจ : 
ภารกิจพัฒนาชุดข้อมลู ARD ร่วมกับ open platform 1 ภารกิจ และให้บริการบน 
Platform GISTDA Portal 1 ภารกิจ 
7. สนับสนุนภารกิจการบินถ่ายภาพด้วย UAV และการประมวลผลภาพถ่ายจาก UAV 
จำนวน 20 ภาพ : ดำเนินการในโครงการโคก หนอง นา แล้วเสร็จ จำนวน 337 พื้นที่ 
8. สนับสนุนข้อมูล Field Station แก่ระบบบริการ Application/Solution ทั้งภายใน
และภายนอก 2 ระบบ : ภารกจิดา้นเกษตร 2 ภารกจิ 
9. ปรับปรุงหรือให้บริการข้อมูลภมูิสารสนเทศใหม่ผ่านระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อ
การบริการแผนท่ีออนไลน์ จำนวน 30 ช้ัน และสามารถประยุกต์ใช้กบั 
Solution/Application จำนวนรวม 5 เรื่อง : 1) ระบบให้บริการจดุตรวจสอบ
ภาคพื้นดินจากการรังวัดด้วยเครื่องมือ GNSS ครอบคลมุประเทศไทย ปี 2550 - 2562 
2) บริการข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดบนระบบ iMap 3) ข้อมูล Field Station ให้บริการบน 
Platform GISTDA Portal 

25 65056 
 

โครงการพัฒนานวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ แสดง
การจัดกลุ่มและคาดคะเนการ
ลุกลามของไฟป่า จากข้อมูลจดุ
ความร้อน (Hotspot) ในประเทศ
ไทย (สพน./วรนุช) 
(กองทุนภายนอก 2.85282 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 1,229,871.05 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 12,490.00 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 1,610,458.95 

บาท 

43.11 98.62 1. การพัฒนาแบบจำลองนวัตกรรมไฟป่าและตรวจเทียบความถูกตอ้ง  : ล่าช้าเนื่องจาก 
โครงการยังไมส่ิ้นสุดจึงยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินบางส่วน และหมดฤดูไฟแล้วจึงไมส่ามารถ
ลงพื้นที่เพ่ิมเติมได้ และได้มีการกนัเหลื่อมทุกกิจกรรม ในวงเงินท่ีเหลือท้ังหมด 
เนื่องจากยังคงต้องดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการมีระยะสัญญา สิ้นสดุวันท่ี 18 
ก.พ .66     

1.1 พัฒนาสมการแบบจำลองเพื่อหาค่าเช้ือเพลิงจากดัชนีพิชพรรณ และค่าความ
ช้ือจากดัชนีจากดาวเทียม   

1.2 ตรวจเทียบความถูกต้องของแบบจำลองการลุกลามของไฟป่า   
1.3 ระบบแสดงผลสามารถแสดงการจุดกลุ่มและการเคลื่อนที่ของไฟได้ 

2. ระบบวิเคราะห์และประมวลผลอัตโนมัติ     
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ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

2.1 ได้สครปิอัตโนมตัิเพื่อจัดกลุ่มของไฟ เรียบร้อยแล้ว   
2.2 สามารถรันแบบจำลองในรูปแบบอัตโนมัติ และส่งข้อมูลเพื่อแสดงผลผ่านระบบ

เรียบร้อย   
2.3 ได้แบบจำลองคาดการณ์การเคลื่อนที่ของไฟเรียบร้อยแล้ว 

3. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและส่วนแสดงผลนวัตกรรมไฟป่า : จัดทำระบบ
แล้วเสร็จ รอข้อมลูจากแบบจำลองเพื่อใช้ในการแสดงผลต่อไป และนำข้อมูลจาก
แบบจำลองเข้าฐานข้อมลูและแสดงผลได้ผ่านระบบ 

26 65057 
 

แผนงานให้บริการข้อมลูจาก
ดาวเทียมเรดาร์   
(สสพ./กมลมาศ)  
(19.448 ลบ. ได้แก่ เงิน พร.บ. 
7.27768 ลบ. และ เงินสะสม 
สทอภ. 12.17032 ลบ.) 

 

จ่ายจริง  987,368.11 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 16,311,970.61 

บาท 
คงเหลือ 2,148,661.28 บาท 

5.08 48.66 1. ค่าธรรมเนยีมรับสัญญาณดาวเทียมชนิดเรดาร์ (ล่าช้า 11,311,970 ) : การจัดซื้อจัด
จ้าง 2 กิจกรรมล่าช้า ดังนี้  
   1.1 จ้างเหมาฯชนิดเรดาร์ (COSMO-SkyMed) อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงาน
ที่ 1 จาก 4 งวด ซึ่งมีระยะเวลารบัสัญญาณของงานตั้งแต่ วันท่ี 28 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 
66  
    1.2 จ้างเหมาฯชนิดเรดาร์ (RADARSAT-2) เมื่อวันท่ี 5 ส.ค. 65 อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงานในงวดงานที่ 1 จาก 4 งวด โดยมรีะยะเวลารับสญัญาณของงานตั้งแต่ วันที่ 
6 ส.ค. 65 - 31 ก.ค. 66 
2. การจัดหาข้อมลูดาวเทยีมระบบเรดาร์ (ล่าช้า 7,141,148 บาท) : การจัดซื้อจดัจ้าง
ล่าช้า ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 (ระยะเวลาสัญญา 14 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 
66)  

27 65058 
 

Geospatial information 
applications for agricultural 
monitoring in CLM 
(Cambodia, Lao PDR and 
Myanmar) countries  
(สพน../ภาณุ)  
(กองทุนภายนอก 15.9689 ลบ.) 

จ่ายจริง 958,303.77 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 3,078,303.45 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 11,932,252.58 

บาท 
 

6.00 69.90 ได้รับงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีระเวลา
ดำเนินงาน  2 ปี ( ธ.ค. 64 - ธ.ค. 66 )  และมีผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 
ดังนี ้
1. จัดทำฐานข้อมูลพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว ความสมบรูณ์ข้าวของกลุม่ประเทศความร่วมมือ
ล้านช้าง–แม่โขง (กัมพูชา ลาว เมยีนมา) ประจำเดือนกรกฎาคม 
2. มีการลงนามสัญญาจ้างการสำรวจและจดัทำข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของกลุ่มประเทศ
ความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขง (กัมพูชา ลาว เมียนมา) แล้ว 
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15,968,859.8 3. พัฒนาระบบการเก็บข้อมลูภาคสนาม เพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวของ
กลุ่มประเทศความร่วมมือล้านช้าง–แม่โขง (กัมพูชา ลาว เมียนมา) แล้ว 
4. จัดเตรยีมหนังสือเชิญหน่วยงานเครือข่าย ประเทศลาว และกมัพูชา เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม ครั้งท่ี 1 (in-country training) พร้อมกับร่างกำหนดการ ทั้งนี ้อยูใ่น
ระหว่างประสานหน่วยงานเครือข่ายในเรื่องสถานท่ีจัดกจิกรรม ช่วงวันจัดกิจกรรมใน
แต่ละประเทศ จากนั้นจะส่งหนังสอืเชิญไปยังหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นทางการ ต่อไป 
โดยมีการวางแผนจดักิจกรรมครั้งท่ี 1 สำหรับ ประเทศ กัมพูชา และ ลาว ในช่วง เดือน
มกราคม 2566 
5. จัดเตรยีมเอกสาร หนังสือเชิญ สำหรับกจิกรรมฝึกอบรมสำหรับประเทศเมียนมาร์ ที่
จะจัดขึ้นในประเทศไทย ครั้งท่ี 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 

28 65059 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
สำรวจทางโบราณคดีด้วย
เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลขั้นสูง 
(LiDAR) ของประเทศไทย (ระยะ
ที่ 1 : พื้นที่นำร่องเมืองโบราณอู่
ทอง)  
(สปภ./ปิยวรรณ)  
(กองทุนภายนอก 8.20 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 4,896,790.96 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 1,902,500.00 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 1,400,709.04 

บาท 
 

59.72 93.30 1. การบินสำรวจและวเิคราะห์ลักษณะทางกายภาพบริเวณเมืองโบราณในพื้นที่เมือง
โบราณอู่ทอง ด้วยเทคโนโลยสีำรวจ LiDAR (ล่าช้า 1,332,500 บาท) : บริษัทส่งมอบ
งานงวดที่ 3 เมื่อวันท่ี 15 ก.ย. 2565 อยู่ระหว่างตรวจรบั และดำเนนิงานงวดที่ 4 
กำหนดส่งมอบวันที่ 11 พ.ย. 2565 :    

1.1 ร่างเนื้อหาของสื่อ (Storyboard) สำหรับจัดทำสื่อเผยแพร่บนระบบ   
1.2 จัดทำรูปแบบสื่อโดยใช้เทคโนโลยี Interactive ในรูปแบบ 3 มติิ และ จัดทำ

โมเดล 3 มิติ   
1.3 จัดทำ VDO สำหรับจัดทำสื่อเผยแพร่บนระบบ   
1.4 ประมวลผลข้อมลู LiDAR จัดทำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ, DTM, DSM และ 

DEM)   
1.5 ติดตั้งระบบ Space-Spatial Cultural platform: Case of 

Suvarnabhumi ภายใน สทอภ. เรียบร้อยแล้ว 
2. การศึกษา วิเคราะห์ และจดัทำข้อมูลภูมสิารสนเทศ ลักษณะทางกายภาพ และ
ความเชื่อมโยงสภาพสังคม วัฒนธรรม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1 : 
พื้นที่นำร่องเมืองโบราณอู่ทอง) : ดำเนินการวเิคราะห์แปลตีความ และประมวลผลจาก
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ข้อมูลภาพถ่าย LiDAR, วางแผนเตรียมออกสำรวจพ้ืนท่ีเมืองโบราณอู่ทอง เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลการแปลตีความด้วยข้อมูล LiDAR และจัดทำ
ฐานข้อมูลเมืองโบราณอู่ทอง 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนองค์ความรูด้้านวฒันธรรม :  
   3.1 จัดประชุมเสวนาวิชาการดา้นประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19-
21 พ.ย. 2564 ณ จังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว   
   3.2 จัดประชุมเสวนาวิชาการดา้นประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10-
12 ก.พ. 2565 ณ จังหวัดชุมพร - ระนอง  
   3.3  เข้าร่วมประชุมหารือข้อมลูด้านแหล่งโบราณสถานเมืองอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี สำหรบัจัดทำฐานข้อมลูภูมสิารสนเทศแหล่งโบราณสถานเมืองอู่ทอง 

29 65111 
 

โครงการการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลไทยเพื่อการจดัการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 
2565  
(สสพ. / ณัทธร)  
(กองทุนภายนอก 2.595 ลบ.) 

 

จ่ายจริง 110,616.20 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 320,000.00 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 2,164,383.80 

บาท 
 

4.26 65.33 ได้รับงบประมาณจากเบิกจ่ายแทนกัน ทช. ระหว่างปีงบประมาณ โดยสิ้นสุดสัญญาใน
เดือนมกราคม 2566 และมีผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ดังนี ้
1. ดำเนินการวางแผนสั่งถ่าย ผลิตภาพดาวเทียมไทยโชตรายละเอียด 2 เมตร ทั้งที่อยู่
ในคลังข้อมูล และสั่งถ่ายใหม่ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
ประมาณการจำนวนภาพที่จะใช้ทัง้หมดจำนวน 180 ภาพ รวมทั้งดำเนินการจดัทำ
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์และแปลตคีวาม (Preprocessing) 
2. รวบรวมภาพถ่ายจากดาวเทยีม และดำเนินการจดัทำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ก่อนท่ีจะนำไปวิเคราะห์และแปลตีความ(Preprocessing) ได้มาแลว้จำนวน 180 ภาพ 
คิดเป็น 100% ของภาพทั้งโครงการ 
3. ดำเนินการวิเคราะหแ์ปลผลเสน้เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล (CM.line) ปี 
2565 แล้วเสร็จ 180 ภาพ คิดเปน็ 100% ของภาพทั้งโครงการ 
4. ดำเนินการวิเคราะห์อตัราการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล ส่วนแผ่นดินใหญ่ แล้วเสรจ็ 
93 พื้นที่จาก 93 พื้นที่ คิดเป็น 100% ของพื้นที่ท้ังหมด ส่วนเกาะ แล้วเสร็จ 41 พื้นที่
จาก 41 พื้นที่ คิดเป็น 100% ของพื้นที่ท้ังหมด 
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5. จัดทำช้ันข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง และ 
ข้อมูลการแสดงผลสภาวะทางทะเลด้วย CCTV จากระบบเรดาร์ชายฝั่งแล้วเสร็จ 
6. นำเข้าเส้นเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล (C.M. Line) ป ีพ.ศ. 2565 แล้ว
เสร็จ 
7. นำเข้าอัตราการเปลีย่นแปลงเสน้เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล (C.M. Line 
change rate) ประจำปี พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ 
8. ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาความต่อเนื่องของระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
การเปลีย่นแปลงพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลไทย เพื่อการจดัการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเล(Thailand Coastal Spatial Database System: TCS) ทั้งในส่วน
ของ Web Application และ Mobile Application แล้วเสร็จ 
9. เพิม่ประสิทธิภาพการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบและข้อมลู
ภายในระบบ ด้วยการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (SSL certificate) เพื่อให้ระบบ
สามารถเรียกผ่านโปรโตคอล HTTPS แล้วเสรจ็ 
10. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ไทย เพื่อการจดัการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ท้ังแบบ Web 
Application และ Mobile Application ให้แก่เจ้าหนา้ที่ ทช. จำนวน 1 ครั้ง จำนวนผู้
เข้าอบรม 23 คน พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บางเขน ในวัน
จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. แล้วเสร็จ 

30 65117 
 

โครงการพัฒนาต้นแบบ
แพลตฟอร์ม (Platform 
Prototype) ในการตรวจ
ประเมินผลผลิตมันสำปะหลังใน
ระดับแปลงเกษตรกรด้วย

จ่ายจริง 178,690.00 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 127,160.00 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 1,664,230.00 

บาท 

9.07 22.00 ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) : สวก. ในระหวา่งปีงบประมาณ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ  1 มิ.ย. 
65 - 31 พ.ค. 66 และมีผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ดังนี ้
1. มีฐานข้อมูล multispectral index จากดาวเทียม Terra MODIS, Landsat-8 และ 
Sentinel -2 รวบรวมตั้งแต่ปี 2018 – ปัจจุบัน 
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

เทคโนโลยีการสำรวจจาก
ระยะไกล (สพน. / ปฏิเวธ)  
(กองทุนภายนอก 1.9701 ลบ.) 

 

2. มีฐานข้อมูล จุลภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศเพื่อการเกษตรและภยัพิบัติของ 
สทอภ. ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ EEC จำนวน 5 สถานี ประกอบ ด้วย สถานตีรวจอากาศฯ 
ห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา, สถานีตรวจอากาศฯ จังหวัดจันทบุรี, สถานีตรวจอากาศฯ 
จังหวัดสระบุรี, สถานีตรวจอากาศฯ จังหวัดนครนายก  และสถานีตรวจอากาศฯ 
สุพรรณบุร ี
3. มีฐานข้อมูล Multispectral Index จากดาวเทียม LANDSAT 8 และ 9 , Sentinel 
2 และ ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS 

31 65119 
 

โครงการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมศิาสตรส์ำหรับ
วิเคราะห์การจดัสรรงบประมาณ
ของกองทุนเชิงพื้นที ่(สปภ. / 
สุรสัวดี)  
(กองทุนภายนอก  2.9500 ลบ.) 

กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 2,950,000.00 
บาท 

- - ได้รับงบประมาณทุนอุดหนุนโครงการวิจัย จาก สกสว. ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 โดย
จะสิ้นสุดสัญญา 31 พ.ค. 66 และมีผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 คือ การ
เตรียมการพัฒนาระบบแสดงผลตำแหน่ง แผนงาน/โครงการ การบริหารจดัการในการ
จัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยในระดับสูงด้านอวกาศและภูมสิารสนเทศ วงเงินทั้งหมด 46,595,362.51 บาท 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 4.1 มีงานวิจัยด้าน Earth Space System ที่อยู่ในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

32 65113 
 

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุม
การปฏิบัติงานของดาวเทยีม
ขนาดเล็ก (Flight Software) 
(โครงการต่อเนื่อง) (สพก. / 
สุวัฒน์) (กองทุนภายนอก  
0.9947 ลบ.) 

จ่ายจริง 987,518.00 บาท 
คงเหลือ 7,132.00 บาท 

99.28 100.00 สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติงานของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight 
Software) เรียบร้อยแล้ว 
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33 65005 
 

โครงการวิจัยพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือนความ
ปลอดภัยจากอวกาศภมูิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (สพก./สิทธิพร) 
(กองทุนภายนอก 2.48 ลบ., 
พรบ. 0.764 ลบ.) 

จ่ายจริง 2,533,701.44 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 198,796.00 บาท 

คงเหลือ 511,502.56 บาท 

78.10 98.00 1. ระบบเฝา้ระวังและแจ้งเตือนความปลอดภัยจากอวกาศภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พร้อม
นำไปใช้กับงาน Operation แล้วจำนวน 1 ระบบ 
2. บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 6 
เรื่อง 

34 65006 
 

โครงการศึกษาความแปรปรวน
ของสภาพอากาศต่อชีพลักษณ์ 
สมดลุน้ำ สมดลุคาร์บอนในระบบ
นิเวศเกษตรและบริหารจัดการน้ำ
ท่วม (สพก./รุ่งนภา)  
(กองทุนภายนอก 3.00 ลบ.) 

จ่ายจริง 2,802,057.65 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 50,000.00 บาท 

คงเหลือ 147,942.35 บาท 

93.40 99.50 1. แบบจำลองการไหลของน้ำ 1 แบบจำลอง 
2. บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 3 
เรื่อง 
กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 
1. สนับสนุนภารกิจการศึกษาความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อชีพลักษณ์ สมดลุน้ำ 
สมดลุคาร์บอนในระบบนิเวศเกษตรและบริหารจดัการน้ำท่วม : เบกิจ่ายล่าช้า 
เนื่องจากอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับและคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม 2565 

35 65107 
 

โครงการการพัฒนาพื้นที่ป่าสงวน
สะแกราชรองรับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติ  
(สคร./จันทิมา)  
(กองทุนภายนอก 0.3404 ลบ.)  

จ่ายจริง 237,763.00 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 102,610.83 

บาท 

69.85 100.00 ผลผลติที่ไดร้ับ : รายงานและฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภมูสิารสนเทศ 
"โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑลสถานีวิจยัสิ่งแวดล้อมสะแก
ราช" จำนวน 1 เรื่อง 
กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า :  
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเรื่อง การ
พัฒนาพ้ืนท่ีป่าสงวน สะแกราช รองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติ : เบิกจา่ยล่าช้า เนื่องจากตั้งแผนเงินไว้ 340,373.83 บาท แต่ใช้
จ่ายจริง 237,763.00 บาท ในส่วนของงบสนับสนุนศูนย์ภูมภิาค 
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36 65108 
 

โครงการนวัตกรรมการใช้ข้อมูล
ระยะไกลทางการเกษตร:บูรณา
การข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูล
ระยะไกลเพื่อหาดัชนีจาก
ดาวเทียมสามารถติดตามผลผลติ
ข้าวในประเทศไทย (โครงการ
ต่อเนื่อง 64048) 
(สพน./ปฏเิวธ)  
(กองทุนภายนอก 0.8854 ลบ.)  

จ่ายจริง 506,994.52 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 140,422.00 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 237,953.16 

บาท 

57.26 72.70 ผลผลติที่ไดร้ับ : ฐานข้อมูล Multispectral index จากข้อมูลดาวเทยีม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2563-2565 
กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่/ข้อมูลระยะไกลเพื่อหาดัชนีจาก
ดาวเทียม : เบิกจา่ยล่าช้า เนื่องจากตั้งแผนเงินไว้ 885,369.68 บาท แต่ใช้จ่ายจริง 
506,994.52 บาท เบิกจ่ายล่าช้า ในส่วนของเงินเดือนลูกจ้าง 

37 65114 
 

 โครงการพัฒนาแบบจำลอง
ปัญญาประดิษฐ์และแบบจำลอง
สภาพภมูิอากาศระดับภูมิภาค
สำหรับการพยากรณ์ค่าดัชนีความ
แห้งแล้งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
(สพก. / ประเมศ)  
(กองทุนภายนอก  0.400 ลบ.) 

กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 400,000 บาท - 5.00 ได้รับงบประมาณในเดือนกันยายน 2565 จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 กัน
เหลื่อมป ี

38 65115 
 

โครงการวิจัยและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานระบบ
สายอากาศ (FINN)  
(สปท./วรินทร์ธร)  
(กองทุนภายนอก 0.25 ลบ.) 

กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 245,000.00 บาท
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 5,000.00 บาท 

- 75.80 ผลผลติที่ไดร้ับ : ยังอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานระบบ
สายอากาศ First International Network aNtenna (FINN) 
กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า :  พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานระบบสายอากาศ First 
International Network aNtenna (FINN) (ล่าช้า 245,000 บาท) : ล่าช้า เนื่องจาก
ได้รับทุนช้า ทำให้ลงนามสัญญาชา้ ทั้งนี้ได้มีการกันเหลื่อมปเีรียบรอ้ยแล้ว 

39 65116 
 

โครงการประเมินพื้นที่ปลูกข้าว
ด้วยเทคนิค L-band Synthetic 

จ่ายจริง 127,700.00 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 122,300.00 

บาท 

51.08 82.30 ผลผลติที่ไดร้ับ : ยังอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมลู SAR จาก X-band และ L-band เพื่อ
เปรียบเทยีบและวเิคราะห์ปรบัปรงุโมเดลการประเมินผลผลิต คาดการณผ์ลผลติการ
ปลูกข้าว 
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Aperture Radar เพื่อให้ประเทศ
เป็นครัวของโลก  
(สพน./ธนะพัฒน์)   
(กองทุนภายนอก 0.25 ลบ.) 

 

กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 
1. ศึกษาค่าดัชนีโพลาไรเซชัน (HH, HV และ HH-HV) ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
จำแนกพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าว (ล่าช้า 63,700.00 บาท) ล่าช้า เนื่องจากเบิกจ่ายน้อยกว่า
แผนที่ตั้งไว ้ทั้งนี้ได้มีการกันเงินเหลื่อมปี 66 เรียบร้อยแล้ว 
2. เปรียบเทียบคา่ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธ์ิการกระจายกลับ (Synthetic 
Aperture Radar) กับ (Leaf Area Index) LAI (ล่าช้า 31,800.00 บาท) ล่าช้า ในส่วน
ของค่าใช้สอยอ่ืนๆ (ค่าบริหารจดัการโครงการ) 
3. สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมลูข้าวในพื้นศึกษาในแต่ละช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับการ
ถ่ายภาพดาวเทียม และปรับแก้ดัชนีโพลาไรเซชัน ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเพาะปลูก
ข้าว (ล่าช้า 26,800.00 บาท) ล่าช้า ในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ 

40 65118 
 

โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการอากาศยานไร้คนขับ 
(UTM) (สพก. / สิทธิพร) 
(กองทุนภายนอก  10.9218 ลบ.) 

จ่ายจริง 25,600.00 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 64,000.00 บาท 

กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 10,832,200.00 
บาท 

0.23 10.00 ได้รับงบประมาณในเดือนกันยายน 2565 จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 กัน
เหลื่อมป ี

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 4.2 ประเทศมีบุคลากรพร้อมใช้สำหรับอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอนาคตในด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

41 65004
 

แผนงานพัฒนากำลังคนด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (สคร./จันทิมา) 
(9.385 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 6 
ลบ. เงินสะสม สทอภ. 3.325 ลบ. 
กองทุนภายนอก 0.06 ลบ.) 

จ่ายจริง 7,988,513.38 บาท 
คงเหลือ 1,396,486.62 บาท 

85.12 100.00 1. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 1 หลักสตูร (SCGI Master Program) 
2. มี MOU ร่วมกับ สจล และ มทร.ตะวันออก เพื่อร่วมพัฒนาหลักสตูรด้านเทคโนโลยี
อวกาศภายใต้ International Academy of Innovation หรือ IAI ร่วมกัน 
3. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม Know-How Transfer and Training (KHTT) การพัฒนา
ดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดนิ ภายในโครงการ THEOS-2 จำนวน 417 คน 
4. มีฐานข้อมูลพัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศสารสนเทศจำนวน 7 เรื่อง โดย
ศูนย์ภูมภิาคฯ 
5. มีบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 
7 เรื่อง 
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 
1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาและเครอืข่ายระหว่างประเทศ : เบิกจ่ายลา่ช้า เนื่องจากตั้ง
แผนเงินไว้ 793,200.00 บาท แต่ใช้จ่ายจริง 291,964.21 บาท 
2. กิจกรรมพัฒนากำลังคนภายใตโ้ครงการธีออส 2 : เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากตั้งแผน
เงินไว้ 1,241,800.00 บาท แต่ใช้จ่ายจริง 689,675.07 บาท 

42 65036 
 

โครงการการพัฒนากำลังคน
ระดับสูงในอุตสาหกรรม 
Aerospace โดยใช้เทคโนโลยี 
Augmented Reality (AR) 
(สพก./อโณทัย) 
(กองทุนภายนอก 7.829 ลบ.) 

จ่ายจริง 4,912,216.56 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 1,613,900.00 

บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 1,302,883.44 

บาท 

       
62.74  

    
94.08  

1. ผลการสำรวจความต้องการในการพัฒนากำลังคนในด้านต่างๆของอุตสาหกรรม 
Aerospace จากบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม Aerospace 
2. มีนักเรียนและนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนากำลังคนระดับสูงในการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานโดยใช้เครือ่ง machining center จำนวน 30 คน 
กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 
1.จัดซื้อ HOLOLEN 2 : ล่าช้า เนื่องจากเริ่มดำเนินการทางพัสดุ เดอืน สิงหาคม 2565 
มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2566  
2. จ้างฝึกอบรมเพื่อการพัฒนากำลังคนระดับสูงในอุตสาหกรรม Aerospace โดยใช้
ระบบAugmented Reality (AR) : ล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนนิการ งานงวดที่ 2 
โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 66 
3. การทดสอบการผลติชิ้นส่วนอากาศยานในอุตสาหกรรม Aerospace โดยใช้
เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) : ล่าช้า เนื่องจากดำเนินการจัดจ้างแล้วเสรจ็
จำนวน 2 ใบสั่งจ้าง จากจำนวนทั้งหมด 5 ใบสั่งจ้าง  โดยมีกำหนดจดัจ้างแล้วเสร็จใน
เดือน มีนาคม 2566  

43 65112 
 

โครงการจดัการความรูเ้พื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจดัสรรน้ำและ
การเพาะปลูกข้าวด้วยข้อมลูดัชนี
เสี่ยงความแห้งแล้งเชิงพื้นที ่ 
(สคร./เครือวัลย์) 
(กองทุนภายนอก 0.500 ลบ.) 

จ่ายจริง 215,285.24 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 284,714.76 

บาท 

43.06 93.75 1. ความก้าวหน้าในการปรับปรุงระบบแสดงผลดัชนีเสี่ยงความแห้งแล้ง เพื่อจัดการองค์
ความรู้ในระดับพื้นท่ี  
2. ฝึกอบรม Training for Trainers เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภยัแล้ง การบรหิาร
จัดการน้ำและการเพาะปลูกข้าว รวมถึงเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศแก่นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 
- 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภมูิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรูภ้ายใต้โครงการจัดการ
ความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัสรรน้ำและการเพาะปลูกข้าวด้วยข้อมูลดัชนีเสี่ยง
ความแห้งแล้งเชิงพื้นที ่โดยการจัดประชุม/ติดตามและประเมินผล/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/อบรม : เบิกจ่ายล่าช้า ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรม 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัมนาและฝกึอบรม)/ค่าจา้งเหมาอื่นๆ (ค่าจ้างเหมา (ค่าจ้างเหมา
ผู้ช่วนนักวิจัย)) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 4.3 ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศท่ีสามารถใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

44 65001 
 

แผนงานการบรหิารจดัการการ
ให้บริการ Space Inspirium 
(สคร./ศิริพักตร์) 
(เงิน พ.ร.บ. 5.5952 ลบ.) 

จ่ายจริง 4,189,251.04 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 74,425.46 บาท 

คงเหลือ 1,331,492.50 บาท 

74.87 94.80 1. บริหารจัดการให้ SI มีความพรอ้มในการให้บริการ  
2. มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรูผ้่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรปูแบบ Lifelong Learning จำนวน 350,494 คน 
3. สนับสนุนการดำเนินการและปรับปรุงนิทรรศการเพื่อสนับสนุนการให้บริการของ 
Space Inspirium 
กิจกรรมทีล่่าช้า :  
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ดา้น
เทคโนโลยีอวกาศเพื่อพัฒนาคนสูอ่นาคต" : ล่าช้าเนื่องจาก เลื่อนการจัดกิจกรรม 
เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม ในป ี66 ( กิจกรรม Open House SI ปรับโฉม SI ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมยักับเทคโนโลยีอวกาศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรบัปรุงพ้ืนท่ี) 
2. จัดซื้ออุปกรณส์ำหรับการทำกิจกรรมและการปรับปรุงนิทรรศการภายใน Space 
Inspirium  : ลา่ช้าเนื่องจาก อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR ให้ครอบคลุมงานท่ีต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซม 

45 65002 
 

โครงการยกระดับขีด
ความสามารถศูนย์กลางการ
เรียนรู้ Space Inspirium  
(สคร./ศิริพักตร์) 
(กองทุนภายนอก 3.00 ลบ.) 

จ่ายจริง 1,321,821.48 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 99,724.00 บาท
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 1,200,000.00 

บาท 
คงเหลือ 378,454.52 บาท 

44.06 76.46 1. นิทรรศการและเครื่องเล่นไดร้ับการปรับปรุงซ่อมแซมรวมทั้งมีนิทรรศการชุดใหม ่
2. มีกิจกรรมการส่งเสรมิองค์ความรู้ด้าน S&GI เช่น Space Inspirium live 
Streaming, Road Show By Space Inspirium, ประกวดคลปิสั้นเล่าเรื่อง SPACE-
SCi และ GISTDA SPACE CAMP  
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

 3. มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรูผ้่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรปูแบบ Lifelong Learning จำนวน 350,494 คน 
กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า :  
1. จ้างเหมาผลิตสื่อ ป้าย ประชาสมัพันธ์ ขนาดใหญ่พร้อมฐานติดตั้ง (ล่าช้า 100,000 
บาท ) : ล่าช้าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีและรูปแบบที่ต่างจากเดิม จึงต้องรอ
การเสนอราคาและเอกสารใหม่จากบริษัทผู้รับจา้งและอยูร่ะหว่างการกระบวนการ
เสนอ TOR ให้ทางพัสดุ ท้ังนี้ได้มกีารกันเหลื่อมปี 66 เรียบร้อยแล้ว 
2. จ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการการเรยีนรู้การสำรวจอวกาศ (Gravity) (ล่าช้า 
1,000,000 บาท) : ล่าช้าเนื่องจากนิทรรศการมีส่วนจดัแสดงหลายส่วน จึงต้องใช้
ระยะเวลาในการออกแบบนิทรรศการ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ และให้สอดคล้องกับ
นิทรรศการเดิมและนิทรรศการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 66 ทั้งนี้ได้มีการกันเหลื่อมปี 66 
เรียบร้อยแล้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร วงเงินทั้งหมด 530,783,469.64 บาท 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5.1 เป็นองค์กรแห่งคุณค่า (Value Based Organization) ที่เป็นที่รับรู้แก่สังคม 

46 65008 
 

แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ภาพลักษณ์องค์กร  
(สสพ./สรทัศน ์
)(4.6296 ลบ ได้แก่ เงิน พ.ร.บ.  
4.5089 ลบ.และ เงินสะสม 
สทอภ. 0.1206 ลบ.) 

จ่ายจริง 3,032,636.10 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 1,579,890.00 

บาท 
คงเหลือ 17,047.90 บาท 

       
65.51  

    
99.60  

1. สรุปผลการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน : PR Value รวมปีงบประมาณ 
65   660,077,514 บาท  
2. มีสื่อประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ผลงานด้าน Space และ GI ผ่าน youtube, 
social network และ social media รวมผลทั้งสิ้น 2,843 ครั้ง ไดแ้ก ่ สื่อออนไลน์ 
2,402 ครั้ง, สื่อหนังสือพิมพ ์294 ครั้ง , สื่อโทรทัศน์  140 ครั้ง และ สื่อวิทยุ  7 ครั้ง 
3. web visitors จำนวน 2,035,057 คน (1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565) 
4. งาน NST Fair 2022 :  ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยงานดังกล่าว GISTDA ได้รับความ
สนใจจากผูเ้ข้าชมจำนวนมากเฉลีย่วันละ 800 - 1,000 คน ทั้งเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 
5. ผลิตบทความในเชิงองค์ความรูท้ี่สะท้อนคุณค่าขององค์กรที่มตี่อสังคม และเผยแพร่
ผ่าน GISTDA facebook fanpage จำนวน 38 ผลงาน 
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

6. ผลิตรายงานประจำปี 2565 (ล่าช้า 350,000 บาท) : เนื่องจากกำหนดส่งมอบงาน
วันท่ี 5 ต.ค. 65 ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องดำเนินการตรวจรับงานและเบิก
จ่ายเงินในเดือน ต.ค.65 
7. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งการรับรู้และส่งเสริมความเช่ือมัน่ภาพลักษณ์องค์กร 
และเผยแพรสู่่สาธารณะ (ล่าช้า 1,126,921 บาท) : ล่าช้า เนื่องจากกำหนดส่งมอบงาน
วันท่ี 30 ก.ย.65 ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานและเบิก
จ่ายเงินในเดือน ต.ค.65  

47 65009 
 

โครงการสร้างความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพการดำเนินงาน THEOS-
2 ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุก 
(สสพ./สรทัศน์) 
(เงินสะสม สทอภ. 9.3294 ลบ.) 
 

จ่ายจริง 2,852,955.00 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 6,468,000.00 

บาท 
คงเหลือ 8,420.00 บาท 

       
30.58  

    
99.20  

มีการนำเสนอประเด็นทีส่ามารถเช่ือมโยงกับ THEOS-2 โดยดำเนินงานจัดทำและ
สื่อสารในรูปแบบของ space update , THEOS-2 Article , space class challenge 
และการถ่ายทำรายการของแบไต๋  
กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : สร้างความเช่ือมั่นในศักยภาพการดำเนินงาน THEOS-2 ด้วย
กลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุก (ล่าช้า 6,476,420 บาท) : เนื่องจากกำหนดส่งมอบงานจ้าง 
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ในเดือน เม.ย. 66 จึงต้องกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน 

48 65015 
 

แผนงานขับเคลื่อนการสร้าง
คุณค่าและรายได้  
(สสพ./กมลมาศ) 
(เงินสะสม สทอภ.  58.0011 
ลบ.) 
 

จ่ายจริง 34,075,382.93 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 7,537,208.82 

บาท 
กันเงิน ไม่มีหนีผู้กพัน 10,097,344.61 

บาท 
คงเหลือ 6,291,132.16 บาท 

58.75 90.73 1. จำนวนเรื่องที่นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ จำนวน 548 
เรื่อง 
2. รายไดร้วม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565  เป็นเงิน 113,454,718.31 บาท โดยจำแนก
เป็น   

2.1 ข้อมูลจากดาวเทียม 18,859,108.40 บาท   
2.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ & SI 9,536,331.00 บาท  
2.3 การบริการ Solution  65,087,444.88 บาท   
2.4 การบริการ Space Infrastructure Service  10,737,758.25 บาท   
2.5 อื่นๆ  9,234,075.58 บาท 

3. มีจำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบรกิาร และภาคธุรกิจ จำนวน 8 ผลงาน (เทียบกับ
ผลงานวิจัย 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57) ดังนี ้  
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3.1 โครงการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูล PM2.5 ระดับพื้นท่ีและการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บไซต์พื้นท่ีนำร่องจงัหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลำปาง สถาบันส่งเสรมิการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.   

3.2 โครงการจัดทำข้อมลูเขตปลอดภัยของกรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
และจัดทำแผนท่ีท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาบริเวณภายนอก
รอบนอกสถานท่ีควบคุมซึ่งเป็นทีส่าธารณะเป็นเขตปลอดภัย กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก
และเยาวชน 

3.3 โครงการพัฒนาข้อมูลและส่วนแสดงผลการศึกษาผลกระทบเชิงพื้นที่เพ่ือการ
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมชายฝั่งบริเวณพื้นท่ีจังหวัดระยองในรูปแบบท่ีสามารถให้การ
ตอบสนองโดยทันที บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   

3.4 โครงการรวบรวมและจัดทำข้อมูลภูมสิารสนเทศ มรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม 
กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม   

3.5 โครงการจ้างจำแนกประเภทป่าไม้และวิเคราะหค์วามหนาแน่นเรือนยอดของ
พื้นที่ป่าไม้ชุมชน 31 แห่ง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์   3.6  โครงการจ้าง
ที่ปรึกษา โครงการวิจยัการประยกุต์ใช้ระบบภูมสิารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนที่
พื้นที่ยืนต้นยางพาราในการประเมนิผลผลติยางพาราตามช่วงอายุประเทศไทย การยาง
แห่งประเทศไทย   

3.7  โครงการปรับปรุงระบบพิทักษ์ไพร  ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมป่าไม้   
3.8  โครงการเช่าใช้ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงออนไลน์ (Web Map 

Services) ประจำปีงบประมาณ 2565 การประปานครหลวง 
4. จำนวนหลักสตูรด้านเทคโนโลยอีวกาศและภมูิสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรในทุกระดบั 25 หลักสูตร 
5. จำนวนคนท่ีผ่านการฝึกอบรมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศกึษา
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐและเอกชน 571 คน 
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6. การสำรวจความพึงพอใจและพฒันาการให้บริการของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จากการสำรวจผูร้ับบรกิารของ สทอภ. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 – เดือน
เมษายน 2565 รวมจำนวน 269 ราย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
ให้บริการของ สทอภ. อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมคีะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.35 คะแนน หรือคิดเป็นความพึงพอใจ ร้อยละ 87.00  
7. จำนวนชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิ
สารสนเทศ G-Rice เพื่อยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จำนวน 10 
ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน  
8. มีการจัดทำฐานข้อมลู พัฒนา และประยุกต์ใช้ภมูิสารสนเทศ จำนวน 5 เรื่อง 
กิจกรรมทีล่่าช้า :  
1) กิจกรรมขับเคลื่อนการสร้างคณุค่าและรายได้ตามระเบียบบริการของสำนักสรา้ง

เสรมิพันธมิตร (ล่าช้า 15,368,444 บาท) : เนื่องจากการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมมี
จำนวนมาก (59 กิจกรรม) จึงส่งผลให้แผนการเบิกจ่ายในภาพรวมลา่ช้าตามไปด้วย 
2) กิจกรรมเพื่อหารายได้ตามระเบียบบริการของสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ (ล่าช้า 

4,073,797 บาท) : เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนในงบประมาณที่ตั้งไว้ในการจัดฝึกอบรม การ
จัดประชุมสัมมนา 
3) กิจกรรมการจา้งเหมาบำรุงรักษาระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอยีดปานกลาง 

เนื่องจากระบบรบัสญัญาณดาวเทยีมรายละเอียดปานกลาง (MODIS) ไม่สามารถใช้งาน
ได้  ขณะนี ้ลงนามในสญัญาจา้งเหมาบำรุงรักษาระบบรับสญัญาณดาวเทียม
รายละเอียดปานกลาง เรียบร้อยแล้ว สัญญาซื้อขาย เลขท่ี สจอ.29/2565 ลงวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2565 (สิ้นสุดสัญญา 8 มี.ค. 66) 

49 65039 
 

แผนงานขับเคลื่อนการบริหาร
โครงการ (PBM)  
(สยศ./ชาคริต) 

จ่ายจริง 1,875,402.00 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน  2,274,000 บาท 

คงเหลือ  183,919.00 บาท 

43.28 95.14 1. รายงานการบรหิารและขับเคลือ่นองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ รายงาน
การบริหารแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, รายงานการบริหารจดัการความ
เสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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(4.3333 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ.  
2.8977 ลบ. และเงินสะสม 
สทอภ.  1.4357 ลบ.) 
 

2. การจัดหางบประมาณปี 2566 ได้แก่ งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2566, 
งบประมาณด้าน ววน. กลุม่ Fundamental Fund ปี 2566 
3. คณะกรรมการ สทอภ. อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว 
4. ผลการประเมินมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ปี พ.ศ. 2564 เท่ากับ 2,801.65 
ลบ. 
5. มีการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/ตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ 
2565 ต่อคณะกรรมการ สทอภ. ไตรมาสที่ 1-3 
6. มีการรยงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/ตัวช้ีวัด ประจำปีงบประมาณ 
2565 ไตรมาสที ่1-3 ต่อหน่วยงานภายนอก เช่น งบบูรณาการ สงป. อว. กพร. และ
สภาพัฒน์ 
กิจกรรมทีล่่าช้า 
1. การประเมินมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำภารกิจของ สทอภ. 
ไปใช้ประโยชน์ : เบิกจ่ายล่าช้า เนือ่งจากลงนามในสัญญาลา่ช้า ส่งผลให้การเบิกจ่าย
ต้องเหลื่อมไปปีงบประมาณ 2566 
2. การขับเคลื่อนระบบ PBM และมาตรฐานระบบการบริหารโครงการ : เบิกจ่ายล่าช้า 
เนื่องจากลงนามในสญัญาล่าช้า สง่ผลให้การเบิกจ่ายต้องเหลื่อมไปปีงบประมาณ 2566 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5.2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพตอบสนองเป้าหมายองค์กรและทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก 

50 65018 
 

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(สจก./สุกันยา) 
(เงิน พ.ร.บ.  2.8177 ลบ.) 

จ่ายจริง 1,917,220.12 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 679,450.00 บาท

คงเหลือ 220,998.88 บาท 

68.04 98.50 1. มีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบคุลากรที่มคีวามรู้ความสามารถทีส่อดคล้องและ
เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนี ้  

1.1 กระบวนการขอสรรหาเจ้าหนา้ที่ ตำแหน่งท่ีขอสรรหาจะต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ภารกจิองค์กร และจะต้องเน้นการบริหารงานในลักษณะ Project Based 
Management   

1.2 กระบวนการสรรหา มีการประกาศทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงมีการ
ประชาสมัพันธ์ไปยังท่ีต่างๆเช่น กรมแรงงาน มหาวิทยาลัย และหนว่ยงานภาครัฐอ่ืนๆ   

64



ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

1.3 กระบวนการคัดเลือกมีทั้งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยมีหลักเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีชัดเจน   

1.4 มกีารประกาศผลการคดัเลือกอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
2. การจัดทำระเบียบคณะกรรมการ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองคก์รและบคุคลากร 
และบรหิารงานบุคคล พ.ศ. 2565 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2565 
3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สทอภ. พ.ศ. 2564 
4. กรอบการประเมินบุคลากร สทอภ. 2565  
5. การจัดทำ Skill Mapping ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณมาก 
จึงต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อมลู ทำให้จะต้องดำเนินกิจกรรมนีต้่อเนื่องไปถึงปี 2566 

51 65042 
 

แผนงานพัฒนาองค์กรและพัฒนา
บุคลากร (สยศ./วรณัฐ) 
(4.9668 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ.  
4.5025 ลบ. และเงินสะสม 
สทอภ.  0.4643 ลบ.) 
 

จ่ายจริง 3,930,907.31 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 865,260.00 บาท 

คงเหลือ 170,611.69 บาท 

       
79.14  

    
95.30  

1. แผนแม่บทพัฒนาองค์กรฯ และการประเมินโครงสร้าง : จัดทำร่างแผนแม่บทฯ และ
ผลการประเมินโครงสร้างแล้วเสรจ็ แต่ยังไมไ่ดส้ื่อสารเนื่องจากต้องนำเข้าเสนอ ผสทอภ 
คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ ก่อนซึ่งคาดว่าจะนำเสนอได้ในไตรมาส 1/2566 
2. สทอภ. ไดร้ับคะแนนจากการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จำนวน 
95 คะแนน 
3. สทอภ. ไดร้ับคะแนนในการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA) เท่ากับ 436.01 คะแนน  
4. ดำเนินการรวบรวมองค์ความรูจ้ากบุคลากรที่ได้จากการฝึกอบรมภายใต้โครงการ 
THEOS-2 อย่างน้อย 20 เรื่อง และจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลกลาง 
5. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ไตรมาสที่ 1-3 และ
ทบทวนแผนกลางป ี 
6. สทอภ. ได้ดำเนินการพัฒนาในรุปแบบ In House Training จำนวน 12 หลักสูตร 
และรูปแบบ Public Training จำนวน 21 หลักสูตร 
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

7. รายงานผลตามแผนปฏิบตัิการป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน ต่อ สป.อว. แล้ว (2 รายงาน) สำหรับรายงานผล
ตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจรติได้รายงานไปในช่วงไตรมาส 2-3 แล้ว 
8. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของ สทอภ. และ Competency 
Dictionary :  ได้รับความเห็นชอบให้ปรับแผน ด้วยเหตุที่จำเป็นต้องชะลอการจัดทำ 
competency ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถงึการจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล โดย สยศ. ได้รับ
อนุมัติให้ปรับแผนให้ดำเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร “การพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารระดับต้น Executive Development Programming (EDP) - 
Shaping GISTDA Future Now EP. 2 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจดัจ้างเรยีบร้อยแล้วโดยจะ
เร่มดำเนินการในเดือนตลุาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน วงเงิน 490,060 
บาท (กันเงินและกิจกรรมเหลื่อมปี) 
9. การพัฒนาบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจของ สทอภ. : ดำเนินการพัฒนาบุคลากร
จำนวน 324 คน จากเป้าหมาย 320 คน เกินกว่าร้อยละ 100 และจัดทำรายงานสรุป
ในระบบรายงานทุกเดือน ในไตรมาส 4 จำนวน 3 รายงาน 
10. จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการให้เจ้าหนา้ที่ไปศึกษาฯ โดยสรุป
รายงานเสนอเรื่องทุนการศึกษา ทนุฝึกอบรม การขยายระยะเพื่อศึกษาต่อ และ
ประเด็นต่างๆ และรายงานเสนอสถานภาพนักเรียนทุนการศึกษา 
กิจกรรมทีล่่าช้า : 
1. การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาองค์กรปี 2566 - 2570 : ล่าช้า เนื่องจากการจัดจ้าง
ล่าช้า และยุทธศาสตร์ สทอภ. 5 ปี (2566-2570) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการ สทอภ.  และมมีติเห็นชอบเมื่อ 23 ก.ย. 65 
2. การจัดทำแผนและการพัฒนาบคุลากรที่เกีย่วข้องกับภารกิจของ สทอภ. 
(Upskill/Reskill) (ล่าช้า 821,806.69 บาท): เบิกจ่าย ล่าช้าเนื่องจากใบเสร็จรับเงิน
จากโรงแรมที่จัดอบรม ไม่ถูกต้อง ซึ่งโรงแรมแกไ้ขมาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบและเบิกจ่าย 
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5.3 มีขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์รองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และรักษาบทบาทนำขององคก์ร 

52 65011
 

แผนงานบริหารและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (สยศ./ดิศพัฒน์)(เงิน 
พ.ร.บ. 1.1106 ลบ.) 

จ่ายจริง 434,309.81 บาท 
คงเหลือ 676,290.19 บาท 

39.11 89.50 1. มีประเด็นกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางยุทธศาสตร ์ที่นำไปสู่การสรา้ง
คุณค่า ดังนี ้  

1.1 สรุปการประชุมแลกเปลีย่นความเห็นฯ เกีย่วกับสถานการณภ์ายนอก 
(Environment Scanning)    

1.2 รายงานการวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
1.3 รายงานวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร   
1.4 รายงานการวิเคราะหส์ถานการณ์ภายนอก จำนวน 16 เรื่อง 

2.  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 :    
2.1 คณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2565 มติที่ 

65/65 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ สทอภ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 
2570 และให้รับไปดำเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ   

2.2 สื่อสาร แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ให้แก่เจ้าหน้าที่ สทอภ. 
รับรู้และนำไปสู่การปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายยุทธศาสตร์ 

53 65044 
 

แผนงานยกระดับความสามารถ
ของ สทอภ. ด้วยความร่วมมือ
ต่างประเทศ (สสพ./รักษิณา) 
(เงิน พ.ร.บ. 4.2122 ลบ.) 

จ่ายจริง 2,907,072.91 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 894,800.00 บาท 

คงเหลือ 410,300.84 บาท 

69.02 98.88 1. ความร่วมมือกับตา่งประเทศ ใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) Space Economy กับญี่ปุ่น 
(Business Matching Event, กิจกรรมต่อเนื่องจาก Dialogue GISTDA-JAXA)  2) GI 
(UNOSAT Affiliated Centre) 3) Space Tech (KARI on Satellite Payload 
development),   4) ESS (KOICA on Air pollution) 5) Space Policy กับ
สหรัฐอเมริกา (WS series on policy to drive space economy) 
2. มีการสนับสนุนการปฎิบัติงานเพื่อการดำรงตำแหน่งรประธาน CEOS 
กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 
1. พัฒนาบุคลากรของ สทอภ. ใหม้ีความสามารถในการทำงานระดบั International : 
เบิกจ่ายลา่ช้าเนื่องจากจัดจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนภารกิจการดำรง
ตำแหน่ง CEOS Chair ของ สทอภ.  จำนวน 3 งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่
เดือนตุลาคม 65-ธันวาคม 65  จึงต้องกันเงินเหลื่อมปี 66 แบบมีหนึผู้กพัน 
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5.4 มีระบบบริหารจัดการที่นำไปสู่องค์กรดิจิทัล 

54 65010
 

แผนงานบริหารจัดการฝ่ายการ
คลังและบริหารงานท่ัวไป  
(สจอ./วรรณวรี์)  
(เงิน พ.ร.บ. 18.8219 ลบ.) 
    

จ่ายจริง 18,777,430.10 บาท 
คงเหลือ 44,493.25 บาท 

99.76 100.00 1. สนับสนุนสร้างความต่อเนื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้สำเร็จลลุ่วงและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการให้บริการตามที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีร้องขอภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
2. การดำเนินงานด้านบญัชี งบประมาณ และงานการเบิกจ่าย บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบตัิงาน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
3. ดำเนินการจดัพิธีทำบุญฯ วันสถาปนาสถานีดาวเทียมไทยโชต ครบรอบการจัดตั้ง
แล้วเสร็จตามกรอบเวลา 

55 65013
 

แผนงานการปฏิบตัิงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ สทอภ. 

(สจก./ณัฐนันท์) (2.8 ลบ. ได้แก่ 
เงิน พ.ร.บ. 2.78 ลบ. และเงิน

สะสม สทอภ. 0.020 ลบ.) 

จ่ายจริง 2,605,580.00 บาท 
คงเหลือ 194,420.00 บาท 

93.06 100.00 1. มีมติและข้อคิดเห็นจากการประชุมคณะกรรมการ สทอภ. จำนวน 14 ครั้ง 
2. การประเมินตนเอง : คณะกรรมการ สทอภ. ได้ตอบแบบประเมนิตนเองทั้งรายคณะ
และรายบุคคล และ ฝลบ. ได้จดัทำสรุปผลการประเมินตนเองเสนอเป็นวาระเพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 11/2565 เมื่อวันท่ี 23 ก.ย. 2565 แเล้ว โดยคณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาผลการประเมินตนเองและมมีติในเรื่องดังกลา่วแล้ว 
3. การประชุมโดยไม่มฝี่ายบริหาร : ได้จัดประชุมโดยไม่มฝี่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ี 
สทอภ. เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2565  
4. ได้จัดทำข้อมลูประวัติ โครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการ ข้อมูลการเข้า
ประชุม สำหรับปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว รอการจดัส่งใหผู้้รับผิดชอบจัดทำ
รายงานประจำปี ต่อไป 
5. จัดให้คณะกรรมการ สทอภ. เดนิทางไปเยี่ยมชมการปฏิบตัิงานในกิจกรรมทดสอบ
ดาวเทียมดวงเล็ก ณ สทอภ. SKP และเยีย่มชมสถานท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่  

56 65019
 

แผนงานบริหารกฎหมายและ
สัญญา 
(สจก./เชรษฐา)  
(เงิน พ.ร.บ. 0.495 ลบ.)  

จ่ายจริง 481,814.47 บาท 
คงเหลือ 13,185.53 บาท 

97.34 100.00 1. กฎหมาย : มีการ ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแกร้ะเบยีบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ของ สทอภ. และยังให้ความเห็นทางดา้นกฎหมายเพื่อให้
เกิดความถูกต้องและรวดเร็วตามระเบียบของ สทอภ. 
2. สัญญา : ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรบัแก้นิติกรรมสญัญา และยังให้ความเห็นทางด้าน
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ลำ 
ดับ 

รหัส 
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ ผลการใช้จ่าย 
(ณ 30 กันยายน 2565) 

ร้อยละ 
ผลจ่ายจริง 

ร้อยละ 
ผลงาน 

ผลผลิตท่ีได้รับ/กิจกรรมที่ล่าช้า 

สัญญาเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบยีบของ สทอภ. 
3. งานบริหารทั่วไป มีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของ ฝกส. 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

57 65020
 

แผนงานการบรหิารพสัดุ อาคาร
สถานท่ีและยานพาหนะ 
(สจก./วไิลพร) 
(7.8709 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 
7.55088 ลบ. และเงินสะสม 
สทอภ. 0.320 ลบ.) 

จ่ายจริง 7,484,493.08 บาท 
คงเหลือ 386,386.92 บาท 

       
95.09  

   
100.00  

1. มีการจัดหาวสัดุและอุปกรณ์ใช้ในสำนักงานอย่างเพียงพอ  
2. มีครุภณัฑ์มสีภาพพร้อมใช้งาน ได้แก่ บำรุงรักษาลิฟท์, บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
และ บริการทำความสะอาดพรม 
3. มียานพาหนะให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ ได้แก่ บริหารจดัการ ดูแลรักษา
รถยนต์ของ สทอภ. และบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ  
4. อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ และเอื้อต่อการทำงาน ได้แก่  ดูแล
รักษา ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานท่ี, บริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน, บริการ
รักษาความปลอดภัยสถานท่ีปฏิบตัิงาน และปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
5. ดำเนินการสนับสนุนงานดา้นพัสดุ อาคารสถานท่ี มีประสิทธิภาพ 

58 65021
 

แผนงานบริหารจัดการงานคลัง 
(สจก./พนิดา) 
(230.8738 ลบ. ได้แก่ เงิน 
พ.ร.บ.  228.7353 ลบ. และเงิน
สำรองด้านบุคลากร  2.1385 
ลบ.) 

จ่ายจริง 230,593,217.71 บาท 
คงเหลือ 280,582.29 บาท 

99.88 100.00 1. มีการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง สทอภ และลูกจา้ง
โครงการ จำนวน 423 อัตรา 
2. การตรวจสอบใช้จ่ายงบประมาณและระเบียบการเบิกค่าใช้จ่าย 
3. การจัดทำบัญชีและงบการเงิน 
4. การรับเงินและจ่ายชำระเงิน 
5. จัดทำงบการเงินและนำเสนอรายงานงบการเงินต่อคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการบรหิาร เป็นรายเดอืน และรายไตรมาส 
6. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี : ผู้รับจ้างได้เข้ามาเก็บรายละเอียดข้อมูลเรยีบร้อย
แล้ว 

59 65023
 

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

จ่ายจริง 239,405.00 บาท 
คงเหลือ 6,925.00 บาท 

97.19 100.00 1. รายงานผลการตรวจสอบตามกฏหมาย กฏ ระเบยีบฯที่กำหนดไว ้ดังนี้   
1.1 ดำเนินการรายงานการสอบทานงบการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตร

มาสที่ 1-3    
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 1.2 ดำเนินการรายงานสถานภาพเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 
1-3    

1.3 รายงานติดตามผลการปฏิบัตงิานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 65 ไตรมาสที่ 1-3    
1.4 รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ไตรมาสที่ 1-3    
1.5 รายงานการเร่งรดัตดิตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบญัชีฯ ไตรมาสที่ 1-3  

2. รายงานผลการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล :    
2.1 รายงานแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้

คณะกรรมการ สทอภ. ให้ความเหน็ชอบ   
2.2 รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนกัตรวจสอบ

ภายใน ไตรมาสที่ 1-4  
3. ดำเนินการจดัทำ Standard Operating Procedure (SOP) ของกระบวนงาน
ตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมเรื่อง Service Level Agreement (SLA) จำนวน 1 
มาตรฐานแล้ว 

60 65043
 

แผนบริหารงานฝ่ายพัสดุ (ศรี
ราชา) (สจอ./ณอาภา)  
(เงิน พ.ร.บ. 0.540 ลบ.) 

จ่ายจริง 539,409.02 บาท 
คงเหลือ 590.98 บาท 

99.89 100.00 มีวัสดุที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และงานจัดซื้อจดัจ้างในพ้ืนท่ี SKP ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบ 

61 65049
 

แผนงานสนับสนุนและขับเคลื่อน
นโยบายของ ผสทอภ.  
(สผอ./เวียรเธียร)  
(เงิน พ.ร.บ. 1.3468 ลบ.) 

จ่ายจริง 1,106,702.55 บาท 
คงเหลือ 240,117.45 บาท 

82.17 100.00 รายงานผลการติดตามความคืบหน้าและสถานะโครงการ/ภารกิจ ตามข้อสั่งการของ  
ผสทอภ. 

62 65054
 

โครงการเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อ
ขาด  (สยศ./ชาคริต) 
(2.1916 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 
1.2489 ลบ. และ เงินสะสม 
สทอภ. 0.9427 ลบ.) 

คงเหลือ 2,191,609.30 บาท - 100.00 รายงานการอนุมตัิเงินสำรองต่อผูบ้ริหาร/คณะกรรมการ สทอภ. เพือ่ทราบทุกไตรมาส  
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริหารจดัการองค์กร 
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63 65055
 

โครงการงบกลาง สทอภ. เพื่อ 
สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
(สผอ./เวียรเธียร) 
(เงินสำรองฉุกเฉิน 6.5550 ลบ.) 

จ่ายจริง 42,094.50 บาท 
คงเหลือ 6,512,905.50 บาท 

0.64 100.00 รายงานการอนุมตัิงบกลาง สทอภ. เพื่อ สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงานบริหารจัดการองค์กร 

64 65024 
 

เลขานุการ และบริหารงานท่ัวไป  
(สจก./สุรางค์) 
(1.00 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 
0.90 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 
0.10 ลบ.) 

จ่ายจริง 542,253.97 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 192,600.00 บาท 

คงเหลือ 265,146.03 บาท 

54.23 100.00 1. มีการตรวจสอบรับ-ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส ์
2. มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
3. ดำเนินการสนับสนุนค่ารับรองและพิธีการ และงานรัฐพิธ ี
4. ดำเนินการประสานการจดัส่งจดหมายทางไปรษณีย์  
5. ค่าจัดทำกระดาษหัวจดหมาย/ซองจดหมาย :  ขณะดำเนินการจดัจ้างแล้วเสร็จ คาด
ว่าจะส่งงานได้ภายในเดือนตลุาคม 2565 ทั้งนี้ ได้กันเงินเหลื่อมปี 66 เรียบร้อยแล้ว 

65 65029 
 

แผนงานฝ่ายจดัการเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศกลาง 
(สจก./ปฐมพงศ์) 
(36.3030 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ.  
3.8478 ลบ.และเงินสะสม 
สทอภ. 32.4552 ลบ.) 

จ่ายจริง 28,809,681.77 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 7,385,637.70 
บาทคงเหลือ 107,674.53 บาท 

       
79.36  

   
100.00  

1.โครงสรา้งพื้นฐานท่ีพร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานรับ - ส่งข้อมูลดาวเทียมของ สทอภ., สายใยแก้วนำแสง 
สำหรับรับ-ส่งข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมของ สทอภ., ระบบเครือข่ายไรส้ายภายใน
องค์กร, Tablet สำหรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบ
ให้บริการออนไลน์ (Google services) เป็นต้น 
2. เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานด้านบริหารจัดการองค์กร 4 กระบวนงาน ได้แก่ 
กระบวนงานทางด้านสารบรรณอเิลคทรอนิกส์, กระบวนงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน, กระบวนงานการจัดทำ Project Base Management, กระบวนงานการ
เบิกจ่าย 
3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สทอภ. (ระยะ 5 ปี) 
กิจกรรมที่เบิกจ่ายล่าช้า : 
1. จ้างเหมาบริการพร้อมตดิตั้งระบบเครือข่ายหลัก ของ สทอภ. : ลา่ช้าเนื่องจากอยู่
ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (1 ก.พ. 2561 - 5 พ.ค. 2566) 
2. เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 334 เครื่อง : ล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ดำเนินงานตามสัญญา (1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2565) 
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3. เช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ : ล่าช้า เนื่องจากอยู่
ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (1 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2565) 
4. จ้างจัดทำแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ สทอภ. (ระยะ 5 ปี) : ล่าช้า 
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (22 เม.ย. 2565 -  18 ต.ค. 2565) วงเงิน
ในสัญญา 1,400,000 บาท 

66 65030 
 

โครงการการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ที่ทันสมัย มั่นคง
ปลอดภัย อยา่งเพียงพอและ
คุ้มค่า 
(สจก./ปฐมพงศ์) 
(เงิน พ.ร.บ.  107.3070 ลบ.) 

จ่ายจริง 37,474,900.00 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 69,640,000.00 

บาท 
คงเหลือ 192,100.00 บาท 

34.92 97.00 1. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนท่ีให้บริการงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรภายใน และภายนอก สทอภ. 
2. ระบบตรวจหาการโจมตี เพื่อทำการยับยั้งเหตุการณไ์ด้ทันท่วงที และรายงานข้อมูล
ด้านความปลอดภยั สำหรับใช้ในการตรวจสอบและวางแผนในการเสริมความปลอดภัย
ให้ระบบเครือข่ายขององค์กร 
3. ระบบ Back office ที่เช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อการ
บริหารจดัการข้อมลูสนบัสนุนการตัดสินใจได้ - บุคลากร สทอภ. สามารถเรียกใช้ข้อมูล
ระบบงานผ่าน Web service ได้โดยการใช้รายชื่อผู้ใช้ (user login) และรหสัเดียว 
(Password) 
4. ระบบ Access Control ครอบคลุมรักษาความปลอดภัยทั้งองค์กร สามารถควบคุม
จากส่วนกลาง ช่วยให้กำหนด Policy ให้มีมาตรฐานเดียวกันได ้
ทั้งนี้ ยังมีผลผลผลิตที่อยูร่ะหว่างการดำเนินการและต้องกันเงินเหลื่อมปี ได้แก ่
5. ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมลูกลางที่สามารถรองรับอัตราการขยายตวัและเติบโตของ
ระบบดิจิทลัในปัจจุบันและอนาคต 
6. มีระบบประมวลผลสำรอง สำหรับใช้ทดแทนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก ใน
กรณีที่เกดิปัญหาระบบฯ หลักไมส่ามารถประมวลผลได้ 
กิจกรรมทีล่่าช้า : 
1. จ้างปรับปรุงระบบศูนย์กลางขอ้มูล (DATA Center) ของ สทอภ. (ล่าช้า 
30,160,000 บาท) : ล่าช้าเนื่องจากบริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 ล่าช้า (ขณะนี้ตรวจรับ
และเบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งส่งผลกระทบงวดที่ 2 ล่าช้าตามไปดว้ย แต่ทั้งนี้ สัญญา
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การดำเนินงานสิ้นสดุในวันท่ี 8 ธ.ค. 65 
2. จ้างจัดทำระบบ Disaster Recovery Site (ล่าช้า 24,255,000 บาท) : ล่าช้า
เนื่องจากบริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 ล่าช้า (ขณะนี้ตรวจรับและเบิกจา่ยเรียบร้อยแล้ว) 
ซึ่งส่งผลกระทบงวดที่ 2 ล่าช้าตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ สัญญาการดำเนนิงานสิ้นสุดในวันท่ี 
8 ธ.ค. 65 

67 65034 
 

แผนงานฝ่ายจดัการพื้นที่และ
โครงสร้างพื้นฐาน  
(สจอ./อภิชา) 
(25.0316 ลบ. ได้แก่ เงิน พ.ร.บ. 
23.1864 ลบ. และเงินสะสม 
สทอภ. 1.84517 ลบ.) 

จ่ายจริง 22,381,551.61 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 2,131,992.99 

บาท 
คงเหลือ 518,008.12 บาท 

89.41 99.07 สทอภ. ศรรีาชา มีโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมทีล่่าช้า : 
1. จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2565 / จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 
2565/จ้างเหมาบริการจำกัดปลวก หนูและแมลง ประจำปี 2565 : ล่าช้า เนื่องจากอยู่
ในกระบวนการตรวจรับและเบิกจา่ยเงิน (งวดสุดท้าย) 
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมระบบต่าง ๆ ของโครงสร้างพื้นฐานภายในอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ : ลา่ช้าเนื่องจากอยู่ในข้ันตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ได้บริษัทฯ ดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2565 

รวมท้ังหมด จ่ายจริง 691,188,376.59 บาท 
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 577,936,548.72 บาท 
กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 57,092,528.52 บาท 

คงเหลือ 61,755,759.70 บาท 
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