รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
Geo-Informatics and Space Technology Development Agency
(Public Organization)

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 และ ผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดตาง ๆ ภารกิจสวนใหญสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 สทอภ. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 2,808,641,647.31
บาท โดยมีผลการเบิกจายจริง 1,777,881,069.76 บาท (รอยละ 63.30) และกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 951,523,655.46
บาท (รอยละ 33.88)
1.2 สำหรับรายการที่ตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ประกอบดวย กันเงินไวเบิกเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน
835,847,480.58 บาท (รอยละ 29.76) สวนใหญเปนโครงการที่อยูระหวางการดำเนินการเบิกจายตามงวดงาน และ
รายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป กรณีไมมีหนี้ผูกพัน 115,676,174.88 บาท (รอยละ 4.12) สวนใหญเปนโครงการที่
ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนภายนอก (อยูระหวางดำเนินงานตามสัญญากับแหลงทุนภายนอก) และโครงการเพื่อ
การหารายไดของ สทอภ. (อยูระหวางดำเนินงานตามสัญญากับหนวยงานภายนอก) ซึ่งทุกโครงการตองมีการติดตาม
อยางใกลชิด เนื่องจากการดำเนินงานหากมีปญหาอุปสรรค อาจสงผลกระทบตอโครงการที่สำคัญ
ผลการเบิกจายงบประมาณ (รวมทั้งหมด)

ผลการเบิกจายงบประมาณ (ไมรวมโครงการ THEOS-2)

ผลการเบิกจายงบประมาณ (เฉพาะโครงการ THEOS-2)
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2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สทอภ. มีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 46 แผนงาน/
โครงการ แบงเปน 23 แผนงาน และ 23 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 2,808,641,647.31 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน และ ผล
การเบิกจาย ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปรายยุทธศาสตร และ รายโครงการ/แผนงาน รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ 1 สรุปดังนี้
2.1 ผลการใชจายงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณจัดสรร

ผลเงินจายจริง

กันเงินเหลื่อมป
เงินคงเหลือ
กรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
(งบประมาณที่กันไว (งบประมาณที่กันไว
เบิกเหลื่อมป)
ดำเนินงานเหลื่อมป)
2,555,491,200.00 1,690,831,890.07 798,861,286.94
- 65,798,022.99
(66.16%)
(31.26%)
(2.57%)

แผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการรายป พ.ศ.
2564 (32 แผนงาน/โครงการ)
โครงการเพื่อการหารายได
50,992,341.81
27,432,815.18
(1 โครงการ)
(53.80%)
โครงการที่ไดรับสนับสนุน
202,158,105.50
59,616,364.51
งบประมาณจากกองทุน
(29.49%)
ภายนอก (13 โครงการ)
รวมทั้งหมด
2,808,641,647.31 1,777,881,069.76
(63.30%)

5,489,841.08
(10.77%)
31,496,352.56
(15.58%)
835,847,480.58
(29.76%)

9,438,398.00
(18.51%)
106,237,776.88
(52.55%)

8,631,287.55
(16.93%)
4,807,611.55
(2.38%)

115,676,174.88 79,236,922.09
(4.12%)
(2.82%)

2.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้
2.2.1 แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 24 แผนงาน/โครงการ
2.2.2 แผนงาน/โครงการที่ตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จำนวน 22 แผนงาน/โครงการ (188 รายการ
ไดแก ลงนามในสัญญาแลว 87 รายการ และ ยังไมลงนามในสัญญา 101 รายการ) ประกอบดวย
 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. 2564 จำนวน 9 โครงการ ซึ่งเปน
งบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมป 799,101,286.94 บาท (ลงนามในสัญญาแลวทั้งหมด 53 รายการ)
 โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนภายนอก (อยูระหวางดำเนินงานตามสัญญากับ
แหลงทุนภายนอก) จำนวน 12 โครงการ (82 รายการ) ซึ่งเปนงบกันเหลื่อมปทั้งหมด 137,734,375.44 บาท (82
รายการ) ประกอบดวย งบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมป 31,256,352.56 บาท (ลงนามในสัญญาแลว 17 รายการ)
และ งบประมาณที่กันไวดำเนินงานเหลื่อมปงบประมาณ 106,237,776.88 บาท (65 รายการ โดยเปนกิจกรรมที่
ดำเนินการเอง 52 รายการ และกิจกรรมจัดซื้อจัดจาง 13 รายการ)
 โครงการเพื่อการหารายได (อยูระหวางดำเนินงานตามสัญญากับหนวยงานภายนอก) 1
โครงการ (53 รายการ) ซึ่งเปนงบกันเหลื่อมปทั้งหมด 14,928,398.08 บาท ประกอบดวยงบประมาณที่กันไวเบิก
เหลื่อมป 5,489,841.08 บาท (ลงนามในสัญญาแลว 17 รายการ) และ งบประมาณที่กันไวดำเนินงานเหลื ่ อม
ปงบประมาณ 9,438,398.00 บาท (36 รายการ โดยเปนกิจกรรมที่ดำเนินการเอง 27 รายการ และกิจกรรมจัดซื้อจัด
จาง 9 รายการ)
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รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-basd Management (ภาพรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร)
แผนงาน : 100.00%
ผลงาน : 91.02%

แผนเงิน : 100% (2,808,641,647.31 บาท)
ผลเงิน : 63.30% (1,777,881,069.76 บาท)

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

ยุทธศาสตร สทอภ.

ผลการจายจริง

กันเงินเหลื่อมป
กรณีมีหนี้
กรณีไมมีหนี้
ผูกพัน
ผูกพัน

สถานะการดำเนินงาน
แลว กันเงิน อยูระหวาง
รอยละ
เสร็จทุก ไวเบิก ดำเนินงานตาม
ผลงาน
กิจกรรม เหลื่อมป สัญญากับแหลง
ทุนภายนอก
3,311,591.22 89.74
2
2
2
(0.16%)

ยุทธศาสตรที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบาย 1,309,288,491.26 772,200,370.70
ดวยอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(62.01%)
(36.58%)
(2,111,257,633.48 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมการพัฒนา
2,890,118.30
680,000.00
- 100.00
เศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ
(65.87%)
(15.50%)
THEOS-2 System
(4,387,340 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางคุณคาและมูลคา 103,337,496.09 33,422,607.19 106,790,275.45 84.71
จากระบบภูมิสารสนเทศองครวม
(40.14%)
(12.98%)
(41.49%)
(257,416,805.41 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 4 : สราง Research
41,755,793.59 22,537,664.45
3,574,308.21 89.01
Ecosystem และ Knowledge
(57.76%)
(31.17%)
(4.94%)
Ecosystem ดานอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (72,295,014.70 บาท)
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาและสราง
320,609,170.52
7,006,838.24
2,000,000.00 91.67
ความเขมแข็งองคกร
(88.25%)
(1.93%)
(0.55%)
(363,284,853.72 บาท)
รวมทั้งหมด
1,777,881,069.76 835,847,480.58 115,676,174.88 91.02
(2,808,641,647.31 บาท)
(63.30%)
(29.76%)
(4.12%)
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ยุทธศาสตรที่ 1 : ขับเคลื่อนนโยบายดวยอวกาศและภูมิสารสนเทศ (6 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : ผสทอภ.
แผนงาน : 100.00%
ผลงาน : 89.74%

แผนเงิน : 100% (2,111,257,633.48 บาท)
ผลเงิน : 62.01% (1,309,288,491.26 บาท)

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

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 จำนวน 6 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 2,111,257,633.48 บาท โดย
เบิกจายจริง 1,309,288,491.26 บาท (รอยละ 62.01), กันเงินเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน 772,200,370.70 บาท
(ร อ ยละ 36.58), กั น เงิ น เหลื ่ อ มป กรณี ไ ม ม ี ห นี ้ ผ ู ก พั น 3,311,591.22 บาท (ร อ ยละ 0.16) และ คงเหลื อ
26,457,180.30 บาท (รอยละ 1.25)
2. ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ไดรับ
(1) โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่ อการพั ฒนา (THEOS-2) ไดมีการพัฒนาระบบดาวเทีย มสำรวจ
ระบบภาคพื ้ น ดิ น และระบบแอปพลิ เ คชั น ภู ม ิ ส ารสนเทศ คื บ หน า ร อ ยละ 97.66 ตามแผนใน
ปงบประมาณ 2564 และรอยละ 81.21 ตามแผนการดำเนินงาน 5 ป, มีการจัดหาอุปกรณเครื่องมือ
สำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม และการพัฒนาโครงสรางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมเดินสายใยแกวนำแสงปรับปรุงโครงขายสาย (Dark Fiber) สำหรับการพัฒนาดานกำลังคน
สทอภ. ดำเนินกิจกรรม Know-How Transfer and Training (KHTT) ขณะนี้ Customer Engineer
ไดเดินทางกลับจากการอบรมการทดสอบและประกอบดาวเทียมที่ SSTL สหราชอาณาจักร อยูระหวาง
การวางแผนถายทอดองคความรูใหกับบุคลากรที่ไดรับคัดเลือกเขารวมกิจกรรมประกอบและทดสอบ
ดาวเทียมในประเทศไทย
(2) ดำเนินการสรางความเขาใจและการมีสวนรวม ทั้งภายในและภายนอกองคกร ไดแก AIP Workshop
กั บ บริ ษั ท Airbus เพื ่ อกำหนดแนวทางและขอบเขตที ่ ช ั ด เจนของ AIP Development Plan และ
Stakeholder workshop โดยบริ ษ ั ท Airbus และ Local partner ของพื ้ น ที ่ EEC (มหาวิ ท ยาลั ย
บูรพา) เพื่อ verify ตัว indicators ของ AIP EEC
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(3) มีการนำขอมูลและทรัพยากรที่ สทอภ. มีอยูไปใชใหเกิดประโยชนกับการวางแผนการทำงานของ
หนวยงานพันธมิตร เชน กองทัพบก, สำนักงานตำรวจแหงชาติ (สนช.), ภาคปาไมและการเกษตร, ศูนย
บริหารสถานการณ โควิด-19 (ศบค.) เปนตน
(4) พัฒนาระบบ COVID-19 iMAP Platform โดยมี Dashboard สำหรับ 5 จังหวัด (เชียงราย, เชียงใหม,
ตาก, ชลบุรี และภูเก็ต) นำไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารสถานการณรองรับการแพรระบาดโควิด-19
ในพื้นที่ของแตละจังหวัด ตามบริบทที่แตกตางกัน
(5) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ พ.ร.บ.กิจการอวกาศ ที่ไดปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 และจัดทำ
(ราง) เอกสารประกอบการขอจัดตั้งสำนักงานกำกับกิจการอวกาศแหงชาติเรียบรอยแลว
(6) ผลั กดั น กิ จ กรรม/แผนงานภายใต แผนแม บ ทฯ ให ส ั มฤทธิ ์ ผ ล และดำเนิ น งานตามมติ ของ กภช./
อนุ ก รรมการ/คณะทำงาน ภายใต กภช. ได แ ก หลั ก เกณฑ ก ารให บ ริ ก ารข อ มู ล ค า อ า งอิ ง พิ กั ด
แบบตอเนื่องผานศูนยขอมูลคาอางอิงพิกัดแบบตอเนื่องแหงชาติ (National CORS Data Center :
NCDC)
ชื่อแผนงานโครงการ /
รอยละ
รอยละ
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
ผลงาน
ผลจายจริง
ดำเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ/แผนงาน
1. 64043 - โครงการขับเคลื่อนแผนแมบทอวกาศแหงชาติ
16.34
100.00
(สยศ. / ตอวงศ) (เงิน พ.ร.บ. 0.4250 ลบ.)
(0.0694 ลบ.)
2. 64047 - แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 100.00
44.45
ภายใตแผนแมบทดานอวกาศและภูมสิ ารสนเทศของชาติ
(0.0889 ลบ.)
(CEO TEAM / จุฑามาศ) (เงิน พ.ร.บ. 0.2000 ลบ.)
อยูระหวางดำเนินการตามสัญญาจาง (กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 2 โครงการ/แผนงาน
61.92
3. 64017 - โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา
95.04
(1,292.9977 ลบ.)
THEOS-2 (THEOS-2/ พรเทพ)
(2,088.2191 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 2,026.1535 ลบ., เงิน
สะสม สทอภ. 62.0641 ลบ. และเงินสำรอง 0.0015 ลบ.)
4. 64026 – แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP เพื่อการ
50.39
82.92
ขับเคลื่อนนโยบาย กลุมภารกิจพิเศษดาน Actionable
(1.3205 ลบ.)
Intelligence Policy (AIP / ชลธิป)
(2.6206 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 2.0850 ลบ. และ
เงินสะสม สทอภ. 0.5356 ลบ.)
อยูระหวางดำเนินงานตามสัญญากับแหลงทุนภายนอก 2 โครงการ/แผนงาน
5. 64038 - โครงการระบบบริหารสถานการณ รองรับการ
79.08
95.35
แพรระบาดโควิด – 19 รอบที่ 2 และมาตรการ Travel
(14.6876 ลบ.)
Bubble (กองทุน ววน.-วช.) (AIP- ชลธิป/ สผภ.-ธัญวรัตม)
(กองทุน ววน.-วช. 18.5729 ลบ.)
6. 64111 – โครงการ การพัฒนาตนแบบเพื่อการเฝาระวัง
10.19
65.10
เพื่อลดผลกระทบของการแพรกระจายเชื้อโควิด 19 และ
(0.1243 ลบ.)
การเกิดสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาด
ใหญดวยระบบเฝาระวังจากเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
(กองทุน ววน.-วช.) (สผภ. / ธัญวรัตม)
(1.22 ลบ. ไดแก เงินกองทุนภายนอก 1.22 ลบ.)

รอยละ
กันเหลื่อมป

รอยละ
คงเหลือ

-

83.66
(0.3556 ลบ.)
55.55
(0.1111 ลบ.)

-

36.88
1.20
(770.1445 ลบ.) (25.0770 ลบ.)

28.10
21.50
(0.7365 ลบ.) (0.5636 ลบ.)

19.03
1.88
(3.5353 ลบ.) (0.3500 ลบ.)
89.81
(1.0957 ลบ.)

-
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ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ (2 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : รอง ผสทอภ. (ดำรงคฤทธิ์)
แผนงาน : 100%
ผลงาน : 100%

แผนเงิน : 100% (4,387,340.00 บาท)
ผลเงิน : 65.87% (2,890,118.30 บาท)

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

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 2 จำนวน 2 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 4,387,340.00 บาท โดยมีผลการ
เบิกจายจริง 2,890,118.30 บาท (รอยละ 65.87) , กันเงินเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน 680,000 บาท (รอยละ 15.50)
และ คงเหลือ 817,221.70 บาท (รอยละ 18.63)
2. ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ไดรับ
(1) มีคูมือการสงเสริมการลงทุนที่สอดคลองกับการดำเนินงาน BOI และไดมีการสนับสนุน สงเสริม และ
ผลักดันผูประกอบการขอรับสิทธิสงเสริมการลงทุนจาก BOI ไดจำนวน 1 บริษัท
(2) ติดตั้งสถานีคาแกแบบ RTK 5 สถานี เพื่อใชสำหรับ Ecosystem ของเทคโนโลยีเชิงตำแหนงความ
ละเอี ย ดสู ง (GNSS) แล ว เสร็ จ ได แก Bio Hub จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา, สหการน้ ำตาล จั งหวั ด ชลบุรี,
Kubota farm บานบึง จ.ชลบุรี, มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารภาควิชา และวิศวกรรมเครื่องกล จังหวัด
พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.ทุงใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
(3) พัฒนานวัตกรรมตนแบบจากขอมูลเชิงตำแหนงรายละเอียดสูงดานการเกษตร โลจิสติกส และยานยนต
อัจฉริยะ ในพื้นที่ที่ไดรับการกำกับดูแลเปนพิเศษ (Sandbox) ในรูปแบบ Platform จำนวน 2 ระบบ
ไดแก ระบบติดตามรถขนสงมันสำปะหลัง และระบบติดตามและประเมินผลผลิตออย
(4) สงเสริมองคความรูความเขาใจ เพื่อพัฒนาองคความรู และบุคลากร ในการใชนวัตกรรม GNSS จำนวน
100 คน ในเชิงพาณิชย (เกิด Ecosystem ของเทคโนโลยีเชิงตำแหนงความละเอียดสูง (GNSS) รองรับ
ความรวมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G ในดานการเกษตร โลจิสติกส และยานยนตอัจฉริยะ ในพื้นที่ที่
ไดรับการกำกับดูแลเปนพิเศษ (Sandbox))
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ชื่อแผนงานโครงการ /
รอยละ
รอยละ
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
ผลงาน
ผลจายจริง
ดำเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ/แผนงาน
2. 64008 - แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศ
69.96
100.00
อุตสาหกรรมและผูประกอบการ (สอร. (3C)/ ศิริพักตร)
(1.3257 ลบ.)
(1.895 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 1.192 ลบ. และ เงินสะสม
สทอภ. 0.703 ลบ.)
อยูระหวางดำเนินงานตามสัญญากับแหลงทุนภายนอก 1 โครงการ/แผนงาน
1. 64010 - โครงการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหนงความ 100.00
62.77
ละเอียดสูงรองรับความรวมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G
(1.5644 ลบ.)
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (กองทุน DE)
สวนงานป 2564
(สอร. (3C)/ ทศวรรษ) (เงินกองทุน DE 2.4923 ลบ.)

รอยละ
กันเหลื่อมป

รอยละ
คงเหลือ

-

30.04
(0.5694 ลบ.)

27.27
(0.68 ลบ.)

9.94
(0.2479 ลบ.)

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางคุณคาและมูลคาจากระบบภูมิสารสนเทศองครวม (7 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : รอง ผสทอภ. (ตติยะ, กานดาศรี)
แผนงาน : 100.00%
ผลงาน : 84.71%

แผนเงิน : 100% (257,416,805.41 บาท)
ผลเงิน : 40.14% (103,337,496.09 บาท)

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

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 3 จำนวน 7 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 257,416,805.41 บาท โดยมีผล
การเบิกจายจริง 103,337,496.09 บาท (รอยละ 40.14), กันเงินเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน 33,422,607.19 บาท
(ร อยละ 12.98), กั น เงิ น เหลื ่ อ มป กรณี ไม มี ห นี ้ ผ ู ก พั น 106,790,275.45 บาท (ร อยละ 41.49)และ คงเหลื อ
13,866,426.68 บาท (รอยละ 5.39)
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2. ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ไดรับ
(1) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อกอใหเกิดการสรางรายไดใหกับ สทอภ. ทั้งหมด 195.076 ลบ.
(2) ชุมชน/วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการสงเสริมการใชประโยชนนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการขาว
โดยชุมชน : G-Rice ไปเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 40 ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
(3) มีตนแบบแพลตฟอรมการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ PM2.5 จำนวน 1
แพลตฟอรม พรอมฐานขอมูล PM2.5 จากดาวเทียม ขอมูลภูมิสารสนเทศ และขอมูลจากสถานีตรวจวัด
แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน และมีการอัพเดท
ขอมูลทุกชั่วโมงแบบอัตโนมัติตามความถี่ของวงรอบดาวเทียม
(4) รักษาความตอเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อการตัดสินใจแบบองครวม (G-MOS)
(5) การใหบริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง ลดการหยุดชะงัก
ของระบบอยางมีประสิทธิภาพ (SLA รอยละ 99.92)
(6) การสรางคุณคา มูลคา เชิงพื้นที่ทุกระดับดวยเครื่องมือ APPCATION/ SOLUTION สูการวางแผนแกไข
ปญหา ทั่งระดับชุมชม/จังหวัด/ประเทศ ทั้งหมด 4 ชุมชน ไดแก การสงเสริมศักยภาพเชิงพื้นที่ตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบานอูบมุงแบบมีสวนรวม (ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี),
การบริหารจัดการมลพิษในทะเลของพื้นที่อาวระยอง จังหวัดระยอง (ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี ถึง
ตำบลบานเพ จังหวัดระยอง), การประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการไฟ
ปา หมอกควัน และมลพิษทางอากาศ (จังหวัดแมฮองสอน) และการใชเทคโนโลยีและขอมูลเชิงพื้นที่
เพื่อการบริหารจัดการดานการเกษตร (อ.ทาแซะ จ.ชุมพร)
(7) ผลการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการ ประจำป 2564 รอยละ 87.50
(8) ผลสัมฤทธิ์ของการรับสัญญาณเทากับรอยละ 99.36 และมีภาพถายจากดาวเทียมสำรวจโลกที่พรอม
สำหรับการบริการ เทากับ 147,201 ภาพ
(9) มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 500 เรื่อง เชน นำขอมูลพื้นที่ปลูก
ขาวนาปตอเนื่องและนาปรัง (Shape File) ไปใชในการวิจัยโดยการนำ AI มาใชวิเคราะห คาดการณ
ความต องการน้ ำของพื ช (ข าว) เพื ่ อให ส ามารถบริ หารจั ดการน้ ำได อยางเหมาะสมในพื ้น ที่ (กรม
ชลประทาน), เพื่อนำไปใชติดตามการใชประโยชนที่ดิน บริเวณบางกระเจา จ.สมุทรปราการ (บริษัท
มั่นคง ไลฟ จำกัด) เปนตน
(10) การเพิ่มขีดความสามารถการใชภูมิสารสนเทศกลาง ไดแก ระบบตรวจสอบคุณภาพทางราบของขอมูล
ภาพถายดาวเทียมใหเปนไปตามมาตรฐานแบบอัตโนมัติ, ระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
Metadata จากดาวเทียมที่ใหบริการ และ ระบบเพิ่มสมรรถนะระบบผลิตภาพถายออรโทจากภาพถาย
ดาวเทียมดวยระบบ GXL
(11) โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก หนอง นา
โมเดล” ไดผลผลิตแลวบางสวน ไดแก ขอมูลแผนที่ฐาน (Base Map) ป 2560-2562 และ ป 25632564 โดยดำเนินการแลวครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 94% คิดเปนจำนวนภาพประมาณ 1,410 ภาพ,
แผนที่ภาพถายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศประเทศ จำนวน 337 แปลง ซึ่งถายจากอากาศยานไร
คนขับ และอยูระหวางการพัฒนาระบบ Digital Platform เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
คุ ณภาพชี ว ิ ต ในบริ บ ท โคก หนอง นา โมเดล โดยได พั ฒ นาส ว นหน า Website ที่ส ามารถเข าถึง
เครื่องมือตางๆ แลว รวมทั้งมีการจัดฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูเขารวมโครงการฯ เปาหมาย 1,420
คน ในหลักสูตร "การใชแผนที่/เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำขอมูลกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม"
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(12) มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดภาคพื้นดิน Pandora จำนวน 1 ชุด เพื่อตรวจวัดมลภาวะอากาศภาคพื้นดิน
และขอมูล ที ่ ไดจ ะนำไปตรวจเทีย บข อมู ล GEMS เพื่อใช ในการปรั บ แก และเพิ ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ตรวจวัดมลภาวะทางอากาศในประเทศไทย พรอมทั้งมีการอบรมใหบุคลากรมีทักษะการประยุกตใช
ขอมูล GEMS และ Pandora สำหรับการติดตามและแจงเตือนมลภาวะทางอากาศ
(13) อยูระหวางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อลดฝุนละอองจากการเผาและผลกระทบตอสุข
ภาวะผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งไดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และสงเสริมการใชงาน
ระบบสนับสนุน การตัดสินใจการจัดการเชื้อเพลิง (Burn Check) ในพื้นที่นำรอง 17 จังหวัดแลว
ชื่อแผนงานโครงการ /
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
ผลงาน
ผลจายจริง
กันเหลื่อมป
คงเหลือ
ดำเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ/แผนงาน
1. 64106 - แผนงานประเมินมลภาวะทางอากาศดวย
20.65
79.35
100.00
นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรความรวมมือ
(0.1859 ลบ.)
(0.7141 ลบ.)
ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาและการสรางมูลคาจาก
ระบบภูมิสารสนเทศองครวมสูชมุ ชน
(สปภ. /สุรสั วดี) (เงิน พ.ร.บ. 0.9000 ลบ.)
อยูระหวางดำเนินการตามสัญญาจาง (กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 1 โครงการ/แผนงาน
2. 64016 - แผนการดำเนินงานโครงการสรางคุณคาจาก
72.83
22.64
4.53
83.16
ระบบภูมิสารสนเทศแบบองครวม (ภารกิจ 3/ ตติยะ)
(50.0215 ลบ.) (15.5513 ลบ.) (3.1128 ลบ.)
(68.6856 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 53.9646 ลบ. และเงิน
สะสม สทอภ. 14.7210 ลบ.)
อยูระหวางดำเนินงานตามสัญญากับแหลงทุนภายนอก 5 โครงการ/แผนงาน
3. 64042 - แผนงานขับเคลื่อนการสรางคุณคาและรายได
53.80
29.28
16.93
95.45
(กพล. /ตติยะ) (เงินสะสม สทอภ. 50.9923 ลบ.)
(27.4328 ลบ.) (14.9282 ลบ.) (8.6313 ลบ.)
4. 64001 - โครงการพัฒนาตนแบบแพลตฟอรมภูมิ
73.46
26.54
96.00
สารสนเทศและดาวเทียม เพื่อการบริหารจัดการ PM2.5
(3.8899 ลบ.) (1.4051 ลบ.)
และอนุภาคในชัน้ บรรยากาศ (สปภ./บุษบา)
(กองทุน ววน. 5.295 ลบ.)
5. 64045 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถการใชภูมิ
49.26
46.28
4.47
96.00
สารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐและ
(5.9174 ลบ.) (5.5594 ลบ.) (0.5367 ลบ.)
ประชาชน (กองทุน ววน.- Basic Function)
(สผภ./ วีระวิทธ) (กองทุน ววน. 12.0135 ลบ.)
6. 64055 - โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพ 53.24
12.80
86.55
0.65
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกตสู “โคก หนอง นา
(14.8470 ลบ.) (100.4289 (0.7545 ลบ.)
โมเดล” ภายใตความรวมมือในฐานะหนวยงานภาคีใน
ลบ.)
กิจกรรมที่ 7 การสรางระบบโปรแกรมและระบบ
ฐานขอมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local
Economy (ภารกิจ 3 / ศิรลิ ักษณ)
(เบิกจายแทนกัน พช. 116.0304 ลบ.)
7. 64109 - โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อ
29.80
66.86
3.34
83.30
ลดฝุนละอองจากการเผาและผลกระทบตอสุขภาวะผาน
(1.0431 ลบ.) (2.3399 ลบ.) (0.1170 ลบ.)
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน (สปภ. / วรนุช)
(กองทุน สสส. 3.5000 ลบ.)
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ยุทธศาสตรที่ 4 : สราง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ดานอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (11 โครงการ)
ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร : รอง ผสทอภ. (ดำรงคฤทธิ์)
แผนงาน : 100%
ผลงาน : 89.01%

แผนเงิน : 100% (72,295,014.70 บาท)
ผลเงิน : 57.76% (41,755,793.59 บาท)

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

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 4 จำนวน 11 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 72,295,014.70 บาท โดยมีผล
การเบิกจายจริง 41,755,793.59 บาท (รอยละ 57.76), กันเงินเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน 22,537,664.45 บาท
(ร อ ยละ 31.17), กั น เงิ น เหลื ่ อ มป กรณี ไ ม ม ี ห นี ้ ผ ู ก พั น 3,574,308.21 บาท (ร อ ยละ 4.94) และ คงเหลื อ
4,427,248.45 บาท (รอยละ 6.12)
2. ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ไดรับ
(1) งานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต หรือพัฒนาเปนตนแบบ หรือขยายผลสูการใชประโยชนได ไดแก
1.1) ระบบ GISAVIA มีขอมูลและเครื่องมือในการวิเคราะหคมนาคมขนสงแบบองครวม (Airport
Multi-modal transporation platform), ต ล อ ด จ น ไ ด  ร ั บ ก า ร ร ั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ISO
9001:2015 และมาตรฐาน ISO 27001:2013 ในการจั ด การข อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศสำหรั บ
การจราจรทางอากาศ รวมทั้งมีการจัดการสงเสริมเพื่อเอาระบบไปใชงาน โดยนำเสนอการจัดทำ
ขอมูลโดยใชเทคโนโลยี Ground Base LiDAR ในพื้นที่ 3 สนามบินภูเก็ต และผลการจัดทำ
ขอมูล eTOD พื้นที่ 2a, 2b บนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ
(GISAVIA) รวมกับ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)
1.2) ระบบบริหารวิ กฤตและการปฏิ บั ติ การแก ไขป ญหาไฟปาเชิ งพื ้น ที่ ประกอบดวย ระบบภู มิ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟปา, ตนแบบระบบลาดตระเวนและยืนยันการเกิดไฟปา และ
การวิจัยและพัฒนา Algorithm และระบบวิเคราะหไฟปาดวยเทคโนโลยีดาวเทียม
1.3) ระบบบริหารจัดการการใชงานโดรนเพื่ อความปลอดภัยในการใชหวงอากาศ ไดแก ระบบ
บริหารจัดการขอมูล และระบบขออนุญาตการบินอากาศยานไรคนขับ พรอมเอกสารคูมือการ
ใชงานเพื่อถายทอดสูหนวยงานที่เกี่ยวของ
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1.4) ระบบซอฟต แ วร ค วบคุ ม การปฏิ บ ั ต ิ ง านของดาวเที ย มขนาดเล็ ก (Flight Software) ระดั บ
เบื้องตน จำนวน 1 ระบบ และมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมผูประกอบการพัฒนา
ระบบดาวเทียม จำนวน 4 ครั้ง
1.5) ระบบทดสอบ Attitude Orbit Control System สำหรับเชื่อมตอ Simulator รวมทั้งมีสมุด
ปกขาว เรื่อง White Paper on Earth Space System: ESS / National Roadmap ESS
บทความที่ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 9 เรื่อง
จำนวนผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรูผานการเขารวมกิจกรรม/ ฝกอบรม/ แหลงเรียนรู
ตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning 138,471 คน
หลักสูตรดานเทคโนโลยีอวกาศและถูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาหนวยงานและบุคลากรในทุก
ระดับ จำนวน 28 หลักสูตร
จำนวนคนที่ผานการฝกอบรมความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ
จำนวน 1,459 คน
มีขอมูลพื้นที่ปลูกขาวที่มีความถูกตองแมนยำสูง โดยการตรวจสอบจากระบบติดตามการเพาะปลูกขาว
ร ะ ห ว  า ง ร ะ บ บ Rice Crop Monitoring: GISTDA แ ล ะ ร ะ บ บ International Asian Harvest
mOnitoring system for Rice (INAHOR): JAXA จำนวน 1 ชุดขอมูล

ชื่อแผนงานโครงการ /
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
ผลงาน
ผลจายจริง กันเงินเหลื่อมป
ดำเนินการแลวเสร็จ 4 โครงการ/แผนงาน
1. 64002 – แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย
73.15
100.00
(สวภ. / ธันยชนก) (เงิน พ.ร.บ. 0.4908 ลบ.)
(0.3590 ลบ.)
2. 64009 - แผนงานการบริหารจัดการการใหบริการ Space 100.00
98.92
Inspirium (สอร. (3C)/ ศิริพักตร) (5.5407 ลบ. ไดแก
(5.4808 ลบ.)
เงิน พ.ร.บ. 2.6009 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 2.9398 ลบ.)
3. 64027 - โครงการตรวจสอบระบบติดตามการเพาะปลูก
8.38
100.00
ขาวระหวางระบบ Rice Crop Monitoring: GISTDA
(0.0107 ลบ.)
และ ระบบ International Asian Harvest mOnitoring
system for Rice (INAHOR): JAXA
(สวภ. / กาญจนา) (เงิน พ.ร.บ. 0.1276 ลบ.)
4. 64107 - โครงการพัฒนาระบบแจงเตือนลวงหนาและระบุ 100.00
11.35
ตำแหนงการเผาในที่โลง โดยใชโครงขายสื่อสาร อุปกรณ
(0.1456 ลบ.)
เซ็นเซอร และอากาศยานซึ่งไมมีนักบิน (Drones)
(สวภ. / วสันชัย) (เงินกองทุน 1.2828 ลบ.)
อยูระหวางดำเนินการตามสัญญาจาง (กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 4 โครงการ/แผนงาน
5. 64005 – โครงการพัฒนาตนแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศ 94.40
91.25
7.16
เพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
(4.7315 ลบ.) (0.366 ลบ.)
(สวภ. / ศุภัชชา) (เงิน พ.ร.บ. 5.1850 ลบ.)
6. 64006 - โครงการพัฒนาระบบบริหารวิกฤตและการ
40.18
56.15
88.40
ปฏิบัติการแกไขปญหาไฟปาเชิงพื้นที่
(2.9353 ลบ.) (4.1018 ลบ.)
(สวภ. / วสันชัย) (เงิน พ.ร.บ. 7.3052 ลบ.)
7. 64007 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใชงานโด 93.00
72.94
22.15
รนเพื่อความปลอดภัยในการใชงานหวงอากาศ
(3.1430 ลบ.) (0.9545 ลบ.)
(สวภ./ วสันชัย) (เงิน พ.ร.บ. 4.3087 ลบ.)

รอยละ
คงเหลือ
26.85
(0.1318 ลบ.)
1.08
(0.0599 ลบ.)
91.42
(0.1169 ลบ.)

88.65
(1.1372 ลบ.)

1.69
(0.0875 ลบ.)
3.67
(0.2682 ลบ.)
4.90
(0.2113 ลบ.)
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ชื่อแผนงานโครงการ /
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
ผลงาน
ผลจายจริง กันเงินเหลื่อมป
8. 64018 - แผนงานพัฒนากำลังคนดานเทคโนโลยีอวกาศ
84.85
2.54
89.20
และภูมสิ ารสนเทศ (สพอ./ ฐนิตา)
(8.0278 ลบ.)
(0.24 ลบ.)
(9.4615 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 8.225 ลบ.,
เงินสะสม สทอภ. 0.078 ลบ. และ เงินกองทุน 1.1585 ลบ.)
อยูระหวางดำเนินงานตามสัญญากับแหลงทุนภายนอก 3 โครงการ/แผนงาน
9. 64014 - โครงการพัฒนาซอฟตแวรควบคุมการปฏิบัติงาน 79.20
47.30
49.77
ของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight Software) (สวภ./
(16.0491 ลบ.) (16.8888 ลบ.)
สุวัฒน) (เงินกองทุน ววน. 33.93265 ลบ.)
10. 64048 - โครงการนวัตกรรมการใชขอมูลระยะไกลทาง
45.26
20.59
80.00
การเกษตร:บูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่กับขอมูลระยะไกลเพื่อ
(0.2987 ลบ.) (0.1359 ลบ.)
หาดัชนีจากดาวเทียมสามารถติดตามผลผลิตขาวใน
ประเทศไทย (สวภ./ ปฏิเวธ)
(เงินสนับสนุนวิจัย สวทช. 0.6600 ลบ.)
11. 64054 - โครงการยกระดับขีดความสามารถศูนยกลางการ 54.86
13.46
85.62
เรียนรู Space Inspirium
(0.5744 ลบ.) (3.4250 ลบ.)
(สอร./ ศิริพักตร) (เงินกองทุน ววน. 4.00 ลบ.)

รอยละ
คงเหลือ
12.62
(1.1937 ลบ.)

2.93
(0.9947 ลบ.)
34.15
(0.2254 ลบ.)

0.02
(0.0006 ลบ.)

ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาและสรางความเขมแข็งองคกร (20 โครงการ)
แผนงาน : 100%
ผลงาน : 91.67%

แผนเงิน : 100% (363,284,853.72 บาท)
ผลเงิน : 88.25% (320,609,170.52 บาท)

 แผน  ผล (<60%)  ผล (60%-90%)  ผล (>90%)
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1. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 5 จำนวน 20 โครงการ/แผนงาน ไดรับงบประมาณทั้งหมด 363,284,853.72 บาท โดยมีผล
การเบิกจายจริง 320,609,170.52 บาท (รอยละ 88.25), กันเงินเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน 7,006,838.24 บาท
(รอยละ 1.93), กันเงินเหลื่อมป กรณีไมมีหนี้ผูกพัน 2,000,000 บาท (รอยละ 0.55) และ คงเหลือ 33,668,844.96
บาท (รอยละ 9.27)
2. ผลการดำเนินงาน / ผลผลิตที่ไดรับ
(1) สนับสนุนความตอเนื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ไดแก
(1.1) จัดหาวัสดุและอุปกรณใชในสำนักงานอยางเพียงพอ, มียานพาหนะใหบริการเพียงพอตอความ
ตองการ, สนับสนุนการดำเนินงานดานพัสดุ อาคารและสถานที่, การเบิกจายเงินเดือนและเงิน
สวัสดิการของเจาหนาที่ และการตรวจสอบใชจายงบประมาณและระเบียบการเบิกคาใชจาย
(1.2) สนับสนุน/บำรุงรักษาระบบใหมีความตอเนื่องของการใชงานระบบ ICT และการใหบริการของ
ระบบ Service และจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของเจาหนาที่
สทอภ. รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลอุปกรณใหใชงานไดตามปกติ
(1.3) สนับสนุนการดำเนินงานดานกฎหมายและสัญญา ตรวจราง/ยกราง/ปรับแกระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งตางๆ ของ สทอภ. รวมทั้งใหความเห็นทางดานกฎหมาย
เพื่อใหเกิดความถูกตองและรวดเร็วตามระเบียบของ สทอภ.
(1.4) ตรวจสอบตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บฯ ที ่ กำหนดไว และตรวจสอบการดำเนิ น งานเพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการ สทอภ.
(2) การพัฒนาองคกร สงเสริมภาพลักษณ และการสื่อสาร
(2.1) มีการพัฒนาองคกรและระบบการจัดการ ไดแก สนับสนุนการดำเนินงาน Recheck Mindset
และพัฒนากรอบความคิ ดบุ คลากร สทอภ., ปรับโครงสรางองค กร, การประเมิน สถานะของ
หนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA), โครงการเตรียมความพรอม PDPA (เฟส
แรก)
(2.2) ปรับปรุงเว็บไซตเพื่อใหประชาชนทั่วไป เขาถึงขอมูล,ขาวสารของ สทอภ.
(2.3) แผนปฏิบัติการดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
(2.4) การสงเสริมคุณคาการสื่อสารภายในองคกร ไดแก คนจิสดาตองรู 12 ครั้ง, G-delivery 46 ครั้ง
และ Townhall meeting 4 ครั้ง พรอมทั้งมีการประเมินการรับรูไดในระดับพอใช
(2.5) การสงเสริมคุณคาการสื่อสารภายนอกองคกร ไดแก ผลิต content ในเชิงองคความรูที่สะทอน
คุณคาขององค กรและเผยแพรส ูสาธารณะ, งานมหกรรมวิทย (NST FAIR), รายงานประจำป
2564, งานวันเด็กแหงชาติ 2564 เปนตน
(3) การพัฒนาบุคลากรของ สทอภ. ไดดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำป 2564 โดยมีผูเขารับการ
พัฒนา จำนวน 307 ราย (รอยละ 96) และมีการบริหารบุคคล ไดแก การสรรหาและบรรจุบุคคลเปน
เจาหนาที่ ลูกจาง สทอภ. และลูกจางโครงการ, การตอสัญญาเจาหนาที่ สทอภ. ที่ครบอายุสัญญาจาง
และการจัดทำฐานขอมูลบุคลากร รวมทั้งการประเมินบุคคลและคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่
(4) มีมาตรฐาน แนวทางและการดำเนินงานใหเปนไปตาม พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 2562
(5) การดำเนินงานเพื่อสนับสนุน/ผลักดันยุทธศาสตร
(5.1) รายงานการวิเคราะหสถานการณภายนอก เพื่อวางนโยบาย กลยุทธ ในการดำเนินงานขององคกร
จำนวน 4 เรื่อง และแผนปฏิบัติราชการ สทอภ. 5 ป (วาระแรก 3 ป) ที่ผานการทบทวนให
สอดคลองกับสถานการณ ที่คณะกรรมการ ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2564
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(5.2) แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สทอภ.
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64
(5.3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/แผนงานและตัวชี้วัด, รายงานการควบคุมภายใน รวมทั้งแผน
บริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินกิจ กรรมตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการ สทอภ. จำนวน 3 ไตรมาส
(5.4) มีการจัดทำแนวทางการบริหารโครงการใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลในการบริหารโครงการ
ขององคกร ซึ่งไดเอกสาร Functional Specification Document ที่ระบุความตองการในการ
ปรับปรุงระบบ E-Budget 2 ของ สทอภ. เพื่อรองรับการบริหารโครงการของผูจัดการโครงการ
โดยผูจัดการโครงการและทีมงานสามารถใชในการวางแผนงานโครงการ ดําเนินงาน ติดตาม
ความกาวหนาโครงการ บริหารจัดการความเสียง จัดการปญหาในโครงการ รวมถึงบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในโครงการ และถอดบทเรียนที่ไดจากการบริหารโครงการ
(5.5) มติ ข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอะแนะ นโยบาย และแนวทางในการขั บ เคลื ่ อ นภารกิ จ องค ก ร โดย
คณะกรรมการ สทอภ. มีการประชุมในปงบประมาณ 2564 จำนวน 14 ครั้ง และไดมีการพิจารณา
เรื่องหลักๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดไวใหผานความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ครบถวน
ชื่อแผนงานโครงการ /
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
ดำเนินการแลวเสร็จ 16 โครงการ/แผนงาน
1. 64013 - แผนงานบริหารจัดการฝายธุรการและการคลัง
(ศรีราชา) (สอร.3S / วรรณวีร) (เงิน พ.ร.บ. 14.8019 ลบ.)
2. 64015 - แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ สทอภ. (ฝลค. / ณัฐนันท)
(3.0745 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 2.544 ลบ.
และเงินสะสม สทอภ. 0.5305 ลบ.)
3. 64019 - แผนงานบริหารจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ศรีราชา) (สอร.3S/ ประวิทย)
(0.6854 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 0.2826 ลบ.
และเงินสะสม สทอภ. 0.4028 ลบ.)
4. 64020 - แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา (ฝกส./
เชรษฐา) (0.516 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 0.426 ลบ. และเงิน
สะสม สทอภ. 0.090 ลบ.)
5. 64021 - แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
(สบห./ ปฐมพงศ) (38.1242 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 8.5 ลบ.
และเงินสะสม สทอภ. 29.6242 ลบ.)
6. 64022 - แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ (สบห./ มาลิน) (เงิน พ.ร.บ. 8.3975 ลบ.)
7. 64023 - แผนงานบริหารและสารบรรณ
(สบห./ สุรางค) (เงิน พ.ร.บ. 1.8620 ลบ.)
8. 64024 - แผนงานบริหารจัดการงานคลัง
(สบห./ พนิดา) (230.4166 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 187.0164
ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 43.4002 ลบ.)
9. 64025 - แผนงานตรวจสอบภายใน (สตส. / ศิญาภัสร)
(0.265 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 0.148 ลบ. และเงินสะสม
สทอภ. 0.117 ลบ.)

รอยละ
ผลงาน

รอยละ
ผลจายจริง

รอยละ
กันเงินเหลื่อมป

รอยละ
คงเหลือ

99.16
(14.6780 ลบ.)
77.98
1.50
(2.3975 ลบ.) (0.0462 ลบ.)

0.84
(0.1239 ลบ.)
20.52
(0.6308 ลบ.)

100.00

97.24
(0.6665 ลบ.)

-

2.76
(0.0189 ลบ.)

100.00

87.06
(0.4492 ลบ.)

-

12.94
(0.0668 ลบ.)

100.00

89.01
(33.9331 ลบ.)

3.10
(1.183 ลบ.)

7.89
(3.0081 ลบ.)

100.00

94.71
(7.9528 ลบ.)
48.80
(0.9087 ลบ.)
97.48
(224.6168
ลบ.)
75.23
(0.1994 ลบ.)

0.75
(0.0632 ลบ.)
-

4.54
(0.3814 ลบ.)
51.20
(0.9533 ลบ.)
2.52
(5.7997 ลบ.)

100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

-

24.77
(0.0656 ลบ.)
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ชื่อแผนงานโครงการ /
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ผูรับผิดชอบ / วงเงินที่ไดรับ
ผลงาน
ผลจายจริง กันเงินเหลื่อมป
10. 64031 - แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และ
89.28
4.01
99.87
ยานพาหนะ (ศรีราชา) (สอร.3S / ณิชพร) (21.3477 ลบ.
(19.0588 ลบ.) (0.8561 ลบ.)
ไดแก เงิน พ.ร.บ. 7.5039 ลบ. และเงินสะสม สทอภ.
13.8438 ลบ.)
11. 64034 - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการกำกับดูแล 100.00
92.59
กิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม (สยศ./ สรทัศน)
(0.2 ลบ.)
(เงินสะสม สทอภ. 0.216 ลบ.)
12. 64035 - แผนงานพัฒนาองคกรและบริหารทรัพยากร
79.23
15.72
100.00
บุคคล (สบห./ สุกันยา)
(5.1233 ลบ.) (1.0164 ลบ.)
(6.4661 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 5.3204 ลบ. และเงินสะสม
สทอภ. 1.1457 ลบ.)
13. 64040 - แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
29.12
99.20
(สยศ./ ชาคริต) (เงิน พ.ร.บ. 2.2512 ลบ.)
(0.6556 ลบ.)
14. 64044 - โครงการเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด
100.00
(ผสทอภ.) (เงิน พ.ร.บ. 2.1433 ลบ.)
15. 64046 - แผนงานอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ
54.74
100.00
THEOS-2 (CEO Team / เวียรเธียร) (1.4903 ลบ. ไดแก
(0.8158 ลบ.)
เงิน พ.ร.บ. 0.48 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 1.0103 ลบ.)
16. 64053 - โครงการงบกลาง สทอภ. เพื่อ สำรองจายกรณี
17.73
100.00
2.33
ฉุกเฉินหรือจำเปน (ผสทอภ.) (เงินสำรองจายกรณีฉุกเฉิน
(3.5466 ลบ.) (0.4655 ลบ.)
หรือจำเปน 19.9985 ลบ.)
อยูระหวางดำเนินการตามสัญญาจาง (กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) 2 โครงการ/แผนงาน
17. 64032 - แผนงานขับเคลื่อนการบริหารโครงการ (PBM)
68.98
22.18
98.65
(สยศ./ วรณัฐ) (2.8090 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ. 2.0670
(1.9377 ลบ.) (0.623 ลบ.)
ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 0.742 ลบ.)
18. 64033 - แผนงานเสริมสรางความเชื่อมัน่ ภาพลักษณ
54.04
42.89
98.80
องคกร (สยศ./ สรทัศน) (6.4197 ลบ. ไดแก เงิน พ.ร.บ.
(3.4693 ลบ.) (2.7535 ลบ.)
3.9334 ลบ. และเงินสะสม สทอภ. 2.4863 ลบ.)
อยูระหวางดำเนินงานตามสัญญากับแหลงทุนภายนอก 2 โครงการ/แผนงาน
19. 64105 - โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 18.10
100.00
ความปลอดภัยจากอวกาศแหงภูมิภาคอาเซียน
(1.00 ลบ.)
(สยศ. / พีรภัทร) (กองทุน ววน. 1.00 ลบ.)
20. 64108 – โครงการการสรางนวัตกรรมภูมิสารสนเทศใน
100.00
18.77
ระดับสากลเพื่อตอบโจทยทาทายเชิงพื้นที่ (สยศ./รักษิณา)
(1.00 ลบ.)
(กองทุน ววน. 1.00 ลบ.)

รอยละ
คงเหลือ
6.71
(1.4327 ลบ.)
7.41
(0.016 ลบ.)
5.05
(0.3264 ลบ.)
70.88
(1.5956 ลบ.)
(2.1433 ลบ.)
45.26
(0.6745 ลบ.)
79.94
(15.9865 ลบ.)
8.84
(0.2483 ลบ.)
3.07
(0.1969 ลบ.)
-
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3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)
สทอภ. มีตัวชี้วัดในการประเมินทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด โดยแบงเปน ตัวชี้วัดบังคับ 4 ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดจากการ
เจรจา 15 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการอยูในระดับ ขั้นต่ำ 1 ตัวชี้วัด ขั้นมาตรฐาน 5 ตัวชี้วัด และขั้นสูง 13 ตัวชี้วัด ทั้งนี้
ผลการประเมินองคการมหาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สทอภ. ไดระดับดีมาก (93.44 คะแนน) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 2 ไดแก
ผลการดำเนินงาน
1) ขั้นต่ำ 50 คะแนน
2) มาตรฐาน 75 คะแนน

จำนวน
หมายเหตุ
องคประกอบที่ 1 (1.1) อันดับความสามารถทางการแขงขันดาน Scientific
1
5

Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD ในภาพรวม
องคประกอบที่ 1 (1.7.1) การสรรหาคน (THEOS Roadmap)
องคประกอบที่ 1 (1.7.4.2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะที่ 2
องคประกอบที่ 2 (2.1.2) การประเมินความคุมคาการดำเนินโครงการ

3) ขั้นสูง 100 คะแนน
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(สำนักงาน ก.พ.ร. อยูระหวางกำหนดวันนำเสนอผลฯ ตอคณะกรรมการฯ อีกครั้ง โดย
คาดวาจะไดขนั้ มาตรฐาน ทั้งนี้ ในขั้นสูงตองไดรบั ผลการประเมินการนำเสนอผลการ
ประเมินความคุมคาเฉลี่ย 95 คะแนน
องคประกอบที่ 2 (2.2) รอยละคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชน
องคประกอบที่ 3 (3.1.2) การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (บังคับ)
องคประกอบที่ 1 (1.2) จำนวนหนวยงานทีน่ ำภูมิสารสนเทศของ สทอภ. ไปใช
ประโยชน และแกปญหาในระดับประเทศ และระดับพืน้ ที่
องคประกอบที่ 1 (1.3) ระบบสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหวงอากาศ
และแนวทางการรองรับการใชงานเทคโนโลยีศักยภาพสูงในอนาคต
องคประกอบที่ 1 (1.4) ระบบบริหารจัดการการใชงานโดรน เพื่อความปลอดภัยใน
การใชหวงอากาศ
องคประกอบที่ 1 (1.5) ความสำเร็จของโครงการ Thai Space Consortium
องคประกอบที่ 1 (1.6) ความสำเร็จในการจัดทำแผนงานการวิจยั ชั้นแนวหนา
ระบบโลกและอวกาศ (Earth Space System Frontier Research : ESS)
องคประกอบที่ 1 (1.7.2.1) การพัฒนากำลังคนดานดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน
องคประกอบที่ 1 (1.7.2.2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อการใชงานระบบ
Application/ที่จัดหาภายใตโครงการ
องคประกอบที่ 1 (1.7.3) การรักษาและธำรงบุคลากรภารกิจโครงการ THEOS-2 และ
เทคโนโลยีระบบดาวเทียมของประเทศ
องคประกอบที่ 1 (1.7.4.1) การเตรียมโครงสรางพืน้ ฐานสำหรับระบบภาคพืน้ ดิน
ดาวเทียมหลัก
องคประกอบที่ 2 (2.1.1) ความสามารถในการหารายไดเพื่อลดภาระงบประมาณ
ภาครัฐ (ลานบาท)
องคประกอบที่ 2 (2.1.3) ประสิทธิภาพการรับสัญญาณดาวเทียม
องคประกอบที่ 3 (3.1.1) การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล เพื่อนำไปใชสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
16

ผลการดำเนินงาน

จำนวน

รวม

19

หมายเหตุ
องคประกอบที่ 4 (4.1) รอยละความสำเร็จของการพัฒนาดานการควบคุมดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการองคการมหาชน (บังคับ)

3.2 รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. (ตัวชี้วัด สงป.)
ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัด พิจารณาเปาหมาย โดยดำเนินการได สูงกวาเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด และดำเนินการ
ตามเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ดังนี้
ผลการ
จำนวน
หมายเหตุ
ดำเนินงาน
1) ต่ำกวา
เปาหมาย
2) ตามเปาหมาย
5
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหนวยงานระดับนโยบาย/ระดับพืน้ ที่ มีความรูความเขาใจการใชงาน
กระบวนทัศนใหมและ AIP ในการพัฒนาพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนเรื่องดานการจัดทำฐานขอมูล พัฒนาและประยุกตใชภูมิสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
ตัวชี้วัดที่ 9 ความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของมีการทดสอบใชงาน/ไดรับการนำไปใชเพื่อการตัดสินใจเชิง
นโยบายของภาครัฐ
3) เกินเปาหมาย
4
ตัวชี้วัดที่ 2 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และการคาจากอุตสาหกรรมอวกาศและ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 มูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่
เกิดขึ้นจากการบริการดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนหลักสูตรดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศที่พัฒนาขึน้ เพื่อ
พัฒนาหนวยงานและบุคลากรในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา
(THEOS-2)
รวม
9

3.3 รายงานผลตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการ อว. (ตัวชี้วัด อว.)
ประกอบดวย 15 ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได สูงกวาเปาหมาย 10 ตัวชี้วัด ดำเนินการไดตามเปาหมาย 4
ตัวชี้วัด และต่ำกวาคาเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 โดยสรุป ดังนี้
ผลการ
ดำเนินงาน
1) ต่ำกวา
เปาหมาย
2) ตามเปาหมาย

จำนวน

หมายเหตุ

1

ตัวชี้วัดที่ 4 อันดับรวมของความสามารถการแขงขันดาน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD (ผลการจัดอันดับประกาศแลวต่ำกวาเปาหมาย)
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสรางความรวมมือดาน ววน. ระหวางประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 12 จำนวนชุมชน/ทองถิ่นที่ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เขาไปชวยพัฒนา

4

17

ผลการ
ดำเนินงาน

จำนวน

3 ) เ ก ิ น ก ว า
เปาหมาย

10

รวม

15

หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ
พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการไปใชประโยชนในการกำกับแกไขปญหา
ของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ตอประชากร
10,000 คน-ป
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนบุคลากรที่ทำงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผูเขารับการถายทอดความรูและเรียนรู ผานการเขารวมกิจกรรม/
ฝกอบรม/แหลงเรียนรู ตลอดจนการเขาถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning
ตัวชี้วัดที่ 5 มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำ
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนบทความที่ตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนำไปใชในการสรางมูลคาเชิง
พาณิชยใหกับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่ 9 มูลคาการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ (โครงการที่มีงบประมาณ
ตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป)
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวนผูประกอบการที่มาใชประโยชนในเขตนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 15 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

4. ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณขามป
แผนงาน/โครงการผูกพันงบประมาณขามปมาเบิกจายในปงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 40 แผนงาน/โครงการ
โดยมีผลการเบิกจายและผลการดำเนินงาน สรุปดังนี้
4.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ
สทอภ. มี แ ผนงาน/โครงการที่ ก ั น เงิ น เหลื ่ อ มป ม าเบิ ก จ า ยในป ง บประมาณ 2564 ทั ้ ง หมด
1,275,110,245.76 บาท สรุปผลการเบิกจาย ดังนี้
แหลงเงิน
เงินงบประมาณ พ.ร.บ.
เงินรายได
เงินบริหารความเสี่ยง
เงินทุน สทอภ.
เงินเบิกจายแทนกัน
เงินรายไดตามอำนาจ ผสทอภ.
เงินสำรองรายได
รวมทั้งหมด

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

กันเงินเหลื่อมป
แบบมีหนี้ผูกพันตอ
818,243,642.53
363,806,930.00
3,556,934.25
560,280.00
749,000.00
50,850,772.70
14,910,591.36
19,636,484.45
451,000.00
0.00
1,199,826.01
894,236,659.94
379,728,801.36
รอยละ 70.13
รอยละ 29.78
เบิกจายจริง

คงเหลือ
0.00
0.00
0.00
0.00
489,535.61
204,793.88
450,454.97
1,144,784.46
รอยละ 0.09
18

4.2 ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้
สถานะผลการดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ
1. ดำเนินการแลวเสร็จ
2. อยูระหวางดำเนินการตาม
สัญญา ตองกันเงินเหลื่อมปไป
เบิกจายในปงบประมาณ 2565

รวม

จำนวนแผนงาน/
หมายเหตุ
โครงการ
32
รายการกันเงินเหลื่อมปตอสวนใหญมาจาก
โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่ การพัฒนา THEOS-2 ไดแก
1) การพัฒนาดาวเทียมหลัก (63066) วงเงิน 363.17 ลบ. : สืบเนื่องจาก
8
คณะกรรมการ สทอภ. มีมติที่ 63/138 ในการแกไขสัญญาไดปรับใหเนื้องาน
(9 รายการ)
ของงวดงานที่ 8-9 ในสวนของ AIP การเก็บขอมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนา
AIP ไปสงมอบงาน งวดงานที่ 15 และงวดที่ 17 คาดวาจะเบิกจายไดในไตร
มาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2565
2) การจัดหาอุปกรณเครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม
พรอมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุน (63132) วงเงิน 10.7688 ลบ.
ลาชาเนื่องจากอุปกรณบางรายการตองรอการผลิตและนำสงจากตางประเทศ
40

รายงานผลการดำเนินงานตาม Project-based Management

แผนงาน : 100%
ผลงาน : 96.98%

แผนเงิน : 100% (1,275,110,245.76 บาท)
ผลเงิน : 70.13% (894,236,659.94 บาท)
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5. สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค
1. เนื่องจากการเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยทางรั ฐ บาลได
ประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตามพระ
ราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุ กเฉิน
(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 โดย
ขอให ป ระชาชนได เ ว น ระยะห า งทางสั ง คม (Social
Distancing) และให ห น ว ยงานต าง ๆ ทั ้ งภาครั ฐ และ
เอกชนยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมกลุมคนจำนวนมาก
เพื่อควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรค จึงทำ
ใหการจัดประชุมสัมมนาหรือการฝกอบรมตางๆ การ
เข า ชม Space Inspirium รวมถึ ง การเดิ น ทางไป
ตางประเทศเพื่อการสรางความรวมมือระหวางประเทศ
ในการพั ฒ นาบทบาทและศั ก ยภาพของ สทอภ. ไม
สามารถดำเนิ น การได และบางส ว นต อ งเลื ่ อ นการ
ดำเนินงานออกไป

ขอเสนอแนะ
1. สทอภ. มี การปรั บ รู ป แบบการดำเนิ น กิ จ กรรมให
สอดคลองกั บ การปฏิบ ัต ิต นตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดย
ปรั บ รู ป แบบการประชุ ม ต า งๆ อาทิ เ ช น จั ด อบรม
รู ป แบบออนไลน จั ด ประชุ ม ออนไลน จั ด ให ค วามรู
รูปแบบ Streaming Live รวมถึงการสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศผานระบบออนไลน เปนตน

2. การดำเนินงานและเบิกจายงบประมาณไมแลวเสร็จ
ในปงบประมาณตองกันเงินเหลื่อมปไปเบิกจายต อใน
ปงบประมาณ 2565 เนื่องจากกระบวนการจัด ซื ้ อจั ด
จาง ไดแก มีการปรับเปลี่ยนแกไข TOR, มีการประชา
พิจารณ TOR /การประกวดราคา (e-bidding) มากกวา
1 ครั้ง, มีการอุทธรณเกิดขึ้น รวมถึงการสงมอบงานไม
เปนไปตามขอกำหนดใน TOR/จำเปนตองปรับเพิ่มงาน
ใหสอดคลองกับประโยชนที่ สทอภ. จะไดรับ สงผลให
ตองมีการปรับแกไขงานและขยายสัญญา

2. ประชุมทีม ติดตามอยางสม่ำเสมอ และเรงรัดการ
ดำเนินงานใหสามารถสงมอบงานไดตามกำหนด/เร็ ว
กวากำหนด แตผลงานที่ไดรับตองเปน ไปตามสั ญญา
และสอดคลองกับประโยชนที่ สทอภ. จะไดรับ

3. ผูจัดการโครงการ (Project Manager) และเจาหนาที่
ที่เ กี ่ ย วข องขาดทั กษะหรื อความรู ความเข าใจในการ
บริหารโครงการสงผลใหการดำเนินงานลาชาหรื อ ไม
ประสบความสำเร็จตามที่กำหนด

3. จัดอบรมในรูปแบบออนไลน หลักสูตร Project
Management Professional สำหรับผูจัดการ
โครงการ และเจาหนาทีท่ เี่ กี่ยวของ เพื่อใหเขาใจแนวคิด
ของการบริหารโครงการอยางเปนระบบ และเรียนรูการ
บริหารโครงการใหเกิดประสิทธิผลอยางเปนขั้นเปนตอน
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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เอกสารแนบ 1
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แยกรายโครงการ/แผนงาน)
ลาดับ

1

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบายด้วยอวกาศและภูมิสารสนเทศ
64017 โครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการ
61.92
ธอ2. / พรเทพ
จ่ายจริง 1,292,997,672.77 บาท
พัฒนา (THEOS-2)
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 770,144,462.30 บาท
งบที่ได้รับจัดสรร 2,088,219,124.48 บาท
คงเหลือ 25,076,989.41 บาท

ร้อยละผลการ
ดาเนินงาน

ผลผลิตที่ได้รับ

95.04 1. ระบบดาวเทียมสารวจ ระบบภาคพื้นดิน และระบบแอปพลิเคชันภูมิ
สารสนเทศ มีความคืบหน้าร้อยละ 97.66 ตามแผนในปีงบ 2564 (เบิกจ่าย
Milestone 10-13 แล้ว คงเหลือ Milestone 14-15)
2. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม มี
การตรวจรับและเบิกจ่ายงานงวดที่ 7, 9, 10 เรียบร้อย และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการงวดงานที่ 8, 11-13
3. การพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับโครงการ
THEOS2 ระยะที่ 2 กิจกรรม เดินสายใยแก้วนาแสงปรับปรุงโครงข่ายสาย
(Dark Fiber) ความเร็ว 10 Gbps : บริษัทส่งมอบเอกสารการออกแบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งใหม่ทั้งหมด และติดตั้งสายใย
แก้วนาแสง ที่เชื่อมโยงภายใน สทอภ. ศรีราชา เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1 มีการแก้ไขแบบ จึงยังไม่สามารถตรวจ
รับงานได้
4. การพัฒนาด้านกาลังคน สทอภ. ดาเนินกิจกรรม Know-How Transfer
and Training (KHTT) ขณะนี้ Customer Engineer ได้เดินทางกลับจาก
การอบรมการทดสอบและประกอบดาวเทียมที่ SSTL สหราชอาณาจักร อยู่
ระหว่างการวางแผนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมกิจกรรมประกอบและทดสอบดาวเทียมในประเทศไทย โดยจะเน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความเข้าใจมากขึ้น
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอนคอร์ส Advance Course A1 แก่ผู้เข้าอบรม
กลุ่มแรก 60 คน ได้นาเสนอผลงานแล้ว และประกาศผลการสรรหาบุคคล
เพื่อเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน กลุ่ม B เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรม Know-How Transfer and Training (KHTT) จานวน 25 คน
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64
5. การบริหารโครงการ : มีสนับสนุนการปฎิบัติงานของผู้ปฏิบัติภารกิจ
พิเศษ SmallSAT และ MMGS เช่น ค่าใช้จ่ายประจาเดือนของผู้ปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษ , ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ, ชาระภาษีรายได้ ค่า
ประกันสังคม เป็นต้น รวมทั้งการจ้างบารุงรักษาระบบต่างๆ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 17 รายการ
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ลาดับ
2

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64026 แผนงานสนับสนุนภารกิจ AIP เพื่อการ
ขับเคลื่อนนโยบาย กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน
Actionable Intelligence Policy
งบที่ได้รับจัดสรร 2,620,600 บาท

ผู้รับผิดชอบ
AIP / ชลธิป

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
50.39
จ่ายจริง 1,320,533.06 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 736,508.40 บาท
คงเหลือ 563,558.54 บาท

ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
ดาเนินงาน
82.92 1. การดาเนินงานด้านบริหารทั่วไปเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และมี
ผลการดาเนินงานการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ตั้งไว้
2. กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วม ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ได้แก่ AIP Workshop กับบริษัท Airbus วันที่ 2,9 และ 16 ก.ย.
64 เพื่อกาหนดแนวทางและขอบเขตที่ชัดเจนของ AIP Development
Plan และ Stakeholder workshop โดยบริษัท Airbus และ Local
partner ของพื้นที่ EEC (มหาวิทยาลัยบูรพา) เพื่อ verify ตัว indicators
ของ AIP EEC ในวันที่ 27 ก.ย. 64
3. จัดทารายงานวิชาการด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนเพื่อการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์
4. กิจกรรมประชุมคณะทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน สาหรับการ
พัฒนา AIP ใน 2 พื้นที่ (EEC, น่าน) เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการกากับ
ดูแลโครงการระบบดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
5. มีการนาข้อมูลและทรัพยากรที่ สทอภ. มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการ
วางแผนการทางานของหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่
- โครงการการพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยให้กับกองทัพบก
- โครงการนาร่อง (Pilot project) ความร่วมมือกับหน่วยงานของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (สนช.) ในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อย
- เข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ด้านภัยพิบัติกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น หารือร่วม กับ คพ. / ปม. / อส. / กษ. เพื่อวางแผนการ
บริการจัดการเชื้อเพลิง ภาคป่าไม้และการเกษตร, ติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อวางแผนการบริการจัดการเชื้อเพลิง ภาคป่าไม้และ
การเกษตร
- มีการเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) เป็น
ประจาทุกวันในเดือนกันยายน 2564
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 รายการ
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ลาดับ
3

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64038 โครงการระบบบริหารสถานการณ์ รองรับ
การแพร่ระบาดโควิด – 19 รอบที่ 2 และ
มาตรการ Travel Bubble (กองทุน ววน.วช.)
งบที่ได้รับจัดสรร 18,572,909 บาท

ผู้รับผิดชอบ
AIP/ชลธิป, สผภ./
ธัญวรัตม์

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
79.08
จ่ายจริง 14,687,611.84 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 1,319,400.00 บาท
กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 2,215,913.16 บาท
คงเหลือ 349,984.00 บาท

4

64043 โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทอวกาศ
แห่งชาติ
งบที่ได้รับจัดสรร 425,000 บาท

สยศ. / ต่อวงศ์

จ่ายจริง 69,444.20 บาท
คงเหลือ 355,555.80 บาท

16.34

5

64047 แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานภายใต้แผนแม่บทด้านอวกาศ
และภูมิสารสนเทศของชาติ
งบที่ได้รับจัดสรร 200,600 บาท

CEO Team /
จุฑามาศ

จ่ายจริง 88,907.45 บาท
คงเหลือ 111,092.55 บาท

44.45

ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
ดาเนินงาน
95.35 1. ขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสถานการณ์
ในการรองรับการแพร่ระบาดโควิด -19 รอบที่ 2 (COVID-19 iMAP
Platform) และแสดงภาพจาลองคาดการณ์การการเปิดประเทศ
2. พัฒนาระบบ COVID-19 iMAP Platform โดยมี Dashboard สาหรับ 5
จังหวัด (เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, ชลบุรี และภูเก็ต) นาไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ของแต่
ละจังหวัด ตามบริบทที่แตกต่างกัน
3. จานวนผู้ใช้งานบน Platform 400 ผู้ใช้งาน และสรุปสถานการณ์โควิด19ภาพรวมรายจังหวัดได้ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 4 รายการ
100.00 1. ปรับปรุง ร่าง แผนแม่บทอวกาศให้สอดคล้องกับความเห็นชองสภาพัฒน์
ฯ แล้ว จานวน 3 ยุทธศาสตร์
2. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ พ.ร.บ.กิจการอวกาศ ที่ได้ปรับปรุง เมื่อ
วันที่ 13 ก.ค. 64 และส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาพิจารณาก่อน
เสนอรัฐสภาแล้ว
3. จัดทา (ร่าง) เอกสารประกอบการขอจัดตั้งสานักงานกากับกิจการอวกาศ
แห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และได้ดาเนินการประชุมคณะทางานพิจารณากรอบ
แนวทางการจัดตั้งสานักงานกากับกิจการอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
7 ม.ค. 64 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการต่อเอกสารฉบับดังกล่าว
100.00 1. ผลักดันกิจกรรม/แผนงานภายใต้แผนแม่บทฯ ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างน้อย 3
กิจกรรม/แผนงาน/ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิง
พิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (ตามกลยุทธ์ที่ 1.5)
1.2 จัดทา License agreement การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ (ตามตัวชี้วัดผลงาน : ร่างหลักเกณฑ์การให้บริการค่า
อ้างอิงพิกัดผ่านศูนย์ NCDC)
1.3 การใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลใน FGDS (ตามตัวชี้วัดผลกระทบ)
2. ดาเนินงานตามมติของ กภช./อนุกรรมการฯ/คณะทางานฯ ภายใต้ กภช.
1 เรื่อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง
ผ่านศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data
Center : NCDC)
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ลาดับ
6

7

8

รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
64111 โครงการ การพัฒนาต้นแบบเพื่อการเฝ้า
สผภ. / ธัญวรัตม์
ระวังเพื่อลดผลกระทบของการแพร่กระจาย
เชื้อโควิด 19 และการเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่
ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ (กองทุน ววน.-วช.)
งบที่ได้รับจัดสรร 1,220,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
10.19
จ่ายจริง 124,321.94 บาท
กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 1,095,678.06 บาท
คงเหลือ - บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศที่เชื่อมโยงกับ THEOS-2 System
64008 แผนงานบริหารจัดการภายในสถาบันนิเวศ สอร. / ศิริพักตร์
จ่ายจริง 1,325,677.00 บาท
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
คงเหลือ 569,363.00 บาท
งบที่ได้รับจัดสรร 1,895,040 บาท
64010 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตาแหน่ง
ความละเอียดสูงรองรับความร่วมมือการ
ทดสอบเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (กองทุน DE)
ส่วนงานปี 2564
งบที่ได้รับจัดสรร 2,492,300 บาท

สอร. / ทศวรรษ

จ่ายจริง 1,564,441.30 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 680,000.00 บาท
คงเหลือ 247,858.70 บาท

69.96

62.77

ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
ดาเนินงาน
65.10 สารวจความต้องการ ถ่ายทอดแนวคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมและการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประชุมหารือ
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 2 ครั้ง วันที่ 8 และ 23 ก.ย. และ มี
การประชุมผู้วิจัย จานวน 4 ครั้ง
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 รายการ และมี
โครงการ 65016 ดาเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565

100.00 มีคู่มือการส่งเสริมการลงทุนที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน BOI และได้มี
การสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันผู้ประกอบการขอรับสิทธิส่งเสริมการ
ลงทุนจาก BOI ได้จานวน 1 บริษัท เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ
COVID-19
100.00 1. ติดตั้งสถานีค่าแก้แบบ RTK 5 สถานี เพื่อใช้สาหรับ Ecosystem ของ
เทคโนโลยีเชิงตาแหน่งความละเอียดสูง (GNSS) แล้วเสร็จ ได้แก่
1.1 Bio Hub จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.2 สหการน้าตาล จังหวัดชลบุรี
1.3 Kubota farm บ้านบึง จ.ชลบุรี
1.4 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จังหวัด
พิษณุโลก
1.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. พัฒนานวัตกรรมต้นแบบจากข้อมูลเชิงตาแหน่งรายละเอียดสูงด้าน
การเกษตร โลจิสติกส์ และยานยนต์อัจฉริยะ ในพื้นที่ที่ได้รับการกากับดูแล
เป็นพิเศษ (Sandbox) ในรูปแบบ Platform จานวน 2 ระบบ
2.1.ระบบติดตามรถขนส่งมันสาปะหลัง
2.2 ระบบติดตามและประเมินผลผลิตอ้อย
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากร ใน
การใช้นวัตกรรม GNSS จานวนไม่น้อย 100 คน ในเชิงพาณิชย์ (เกิด
Ecosystem ของเทคโนโลยีเชิงตาแหน่งความละเอียดสูง (GNSS) รองรับ
ความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G ในด้านการเกษตร โลจิสติกส์ และ
ยานยนต์อัจฉริยะ ในพื้นที่ที่ได้รับการกากับดูแลเป็นพิเศษ (Sandbox))
จานวน 3 กิจกรรม
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ
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ลาดับ

9

10

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าและมูลค่าจากระบบภูมิสารสนเทศองค์รวม
64001 โครงการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มภูมิ
73.46
สปภ. / บุษบา
จ่ายจริง 3,889,881.46 บาท
สารสนเทศและดาวเทียม เพื่อการบริหาร
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 997,200.00 บาท
จัดการ PM2.5 และอนุภาคในชั้น
กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 407,918.54 บาท
บรรยากาศ (กองทุน ววน.-วช.)
คงเหลือ - บาท
งบที่ได้รับจัดสรร 5,295,000 บาท

64016 แผนการดาเนินงานโครงการสร้างคุณค่า
จากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
งบที่ได้รับจัดสรร 68,685,563.60 บาท

ผู้รับผิดชอบ

สปภ./สผภ./
กพล./กภด.

จ่ายจริง 50,021,503.97 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 15,551,258.00 บาท
คงเหลือ 3,112,801.63 บาท

72.83

ร้อยละผลการ
ดาเนินงาน

ผลผลิตที่ได้รับ

100.00 1. ฐานข้อมูลดาวเทียมที่มีศักยภาพให้ข้อมูล PM2.5 และดาวเทียมที่ให้
ข้อมูลปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อ PM 2.5 Concentration
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย ฐานข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS และ
ฐานข้อมูลจากดาวเทียม Himawari-8 ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. ฐานข้อมูล PM2.5 จากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลจาก
สถานีตรวจวัด แบบอัตโนมัติ จานวน 1 ชุด โดยเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่
ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และมีการอัพเดทข้อมูล
ทุกชั่วโมงแบบอัตโนมัติตามความถี่ของวงรอบดาวเทียม
3. ต้นแบบแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ PM2.5 จานวน 1 แพลตฟอร์ม โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงให้มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น กาหนดสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 10 ต.ค. 64
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 6 รายการ
83.16 1. รักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง 1
ระบบ
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อการตัดสินใจแบบองค์
รวม (G-MOS) 1 ระบบ
3. การสร้างคุณค่า มูลค่า เชิงพื้นที่ทุกระดับด้วยเครื่องมือ APPCATION/
SOLUTION สู่การวางแผนแก้ไขปัญหา ทั่งระดับชุมชม จังหวัด ประเทศ
ทั้งหมด 4 ชุมชน ได้แก่
3.1 การส่งเสริมศักยภาพเชิงพื้นที่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านอูบ
มุงแบบมีส่วนร่วม (ตาบลอูบมุง อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี)
3.2 การบริหารจัดการมลพิษในทะเลของพื้นที่อ่าวระยอง จังหวัดระยอง
(ตาบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี ถึง ตาบลบ้านเพ จังหวัดระยอง)
3.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
ไฟป่า หมอกควัน และมลพิษทางอากาศ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
3.4 การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการด้าน
การเกษตร (อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร)
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ลาดับ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการใช้จ่าย
(ณ 30 กันยายน 2564)

ร้อยละ
ผลการใช้จ่ายจริง

ร้อยละผลการ
ดาเนินงาน

ผลผลิตที่ได้รับ
4. การให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบออนไลน์ สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง ลดการหยุดชะงักของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ (SLA ร้อย
ละ 99.92)
5. มีชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน สนับสนุนงานในภารกิจ หน่วยงาน
ภายในและภายนอก
6. ผลการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจาปี 2564
ร้อยละ 87.50
7. ผลสัมฤทธิ์ของการรับสัญญาณเท่ากับร้อยละ 99.36 และมีภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมสารวจโลกที่พร้อมสาหรับการบริการ เท่ากับ 147,201 ภาพ
8. การรับสัญญาณดาวเทียมจากดาวเทียมดวงอื่นๆ (Cosmo SkyMed
และ RADARSAT-2) เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป
9. มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จานวน 500
เรื่อง
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 8 รายการ

11

64042 แผนงานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ
รายได้
งบที่ได้รับจัดสรร 50,992,341.81 บาท

กพล. / ตติยะ

จ่ายจริง 27,432,815.18 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 5,489,841.08 บาท
กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 9,438,398.00 บาท
คงเหลือ 8,631,287.55 บาท

53.80

95.45 1. สนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับ สทอภ. ทั้งหมด 195.076
ลบ.
2. จานวนชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน : G-Rice ไปเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม จานวน 40 ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
3. อยู่ในระหว่างดาเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการฯ
ตามมติการประชุมคณะทางานพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและ
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจของ สทอภ. และอยู่ระหว่างรอพิจารณาลงนาม
MOU ระหว่าง สทอภ.และมูลนิธิชัยพัฒนา
4. มีฐานข้อมูล multispectral index จากข้อมูลดาวเทียม และฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ผลผลิตข้าวจากภาคสนาม
5. จานวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
เพื่อพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ จานวน 8 หลักสูตร
6. รายได้จากการให้บริการข้อมูลดาวเทียมที่ไม่ได้รับสัญญาณเอง ประมาณ
17 ลบ.
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 52 รายการ
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ลาดับ
12

13

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64045 โครงการเพิ่มขีดความสามารถการใช้ภูมิ
สารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารจัดการ
ภาครัฐและประชาชน (กองทุน ววน.- Basic
Function)
งบที่ได้รับจัดสรร 12,013,500 บาท

64055 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้ความ
ร่วมมือในฐานะหน่วยงานภาคีในกิจกรรมที่
7 การสร้างระบบโปรแกรมและระบบ
ฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ
Local Economy
งบที่ได้รับจัดสรร 116,030,400 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สผภ. / วีระวิทธ์

สปภ. / ศิริลักษณ์

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
49.26
จ่ายจริง 5,917,366.55 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 5,559,406.65 บาท
คงเหลือ 536,726.80 บาท

ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
ดาเนินงาน
96.00 1. ระบบตรวจสอบคุณภาพทางราบของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งรายงานฉบับสมูรณ์ (Final Report)
และรายงานบทสรุปผู้หาร (Executive Summary)
2. ระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ Metadata จากดาวเทียมที่
ให้บริการ และคู่มือการใช้งาน
3. ระบบเพิ่มสมรรถนะระบบผลิตภาพถ่ายออร์โทจากภาพถ่ายดาวเทียม
ด้วยระบบ GXL และคู่มือการใช้งาน
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 รายการ

12.80

53.24 1. ข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) ปี 2560-2562 ดาเนินการแล้วเสร็จ
สาหรับข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) ปี 2563-2564 อยู่ระหว่างดาเนินการ
โดยดาเนินการแล้วครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 94% คิดเป็นจานวนภาพ
ประมาณ 1,410 ภาพ
2. แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศประเทศจานวน (337
แปลง) ซึ่งถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ สาหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล
3. อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาระบบ Digital Platform เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา
โมเดล โดย สทอภ. และผู้พัฒนาระบบ ได้พัฒนาส่วนหน้า Website ที่
สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ แล้ว ประกอบด้วย ช่องทางเข้าถึงเครื่องมือ
การใช้งาน 4 เครื่องมือ และ ส่วนแสดงข้อมูลข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์
4. บุคลากรและเครือข่ายสามารถบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย
กระบวนการและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่บูรณาการ
ร่วมกับองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ชุมชน (Community Big Data)

จ่ายจริง 14,846,965.46 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 3,938,009.50 บาท
กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 96,490,921.84 บาท
คงเหลือ 754,503.20 บาท

5. อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Identify key stakeholders) จ้านวน 9 จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 2,400 คน
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (CLM&HLM) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส้าหรับวัด
ผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล
6. มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 1,420
คน ในหลักสูตร "การใช้แผนที/่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสารวจและ
จัดทาข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม"
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 24 รายการ
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ลาดับ
14

15

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64106 แผนงานประเมินมลภาวะทางอากาศด้วย
นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาและการสร้างมูลค่าจาก
ระบบภูมิสารสนเทศองค์รวมสู่ชุมชน
งบที่ได้รับจัดสรร 900,000 บาท

64109 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเชื้อเพลิง
เพื่อลดฝุ่นละอองจากการเผาและ
ผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
งบที่ได้รับจัดสรร 3,500,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สปภ. / สุรัสวดี

สปภ. / วรนุช

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
20.65
จ่ายจริง 185,892.50 บาท
คงเหลือ 714,107.50 บาท

จ่ายจริง 1,043,070.97 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 1,886,891.96 บาท
กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 453,037.07 บาท
คงเหลือ 117,000.00 บาท

29.80

ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
ดาเนินงาน
81.80 1. นาเข้าเครื่องตรวจวัด Pandora เพื่อใช้งานตรวจเทียบกับข้อมูล GEMS
จานวน 1 ชุด และติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ พ.ค. 64
3. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Pandora จานวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
4. การบารุงรักษา (MA) และการใช้งานเครื่อง Pandora ร่วมกับข้อมูล
GEMS และการสารวจภาคสนาม
5. รายงานติดตั้งเครื่องตรวจวัดภาคพื้นดิน Pandora ชุดที่ 1 คงเหลือ
รายงานการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้จาก GEMS และ Pandora
83.30 1. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อลดฝุ่นละออง
จากการเผาและผลกระทบต่อสุขภาวะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ความคืบหน้า 50 %
2. มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทาข้อมูลนาเข้าสู่ระบบ
3. จัดทาสื่อเพื่อใช้ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
4. การบูรณาการข้อมูลร่วมกับจังหวัด ได้แก่
4.1 ดาเนินการจัดจ้างลูกจ้างประจาจังหวัดบูรณาการข้อมูลร่วมกับ
จังหวัด เพื่อแนะนาและเก็บ requirement การพัฒนาระบบ 17 จังหวัด
4.2 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุน
การตัดสินใจการจัดการเชื้อเพลิง (Burn Check) ในพื้นที่นาร่อง 17 จังหวัด
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 14 รายการ
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ลาดับ

16

รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
โครงการ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง Research Ecosystem และ Knowledge Ecosystem ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ
64002 แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย
สวภ. / ธันย์ชนก
จ่ายจริง 359,002.37 บาท
73.15
งบที่ได้รับจัดสรร 490,760 บาท
คงเหลือ 131,757.63 บาท

ร้อยละผลการ
ดาเนินงาน

ผลผลิตที่ได้รับ

100.00 1. โครงการวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ หรือพัฒนาเป็นต้นแบบ หรือ
ขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ได้ จานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย
1.1 มีระบบ Flight Software เบื้องต้น ภายใต้โครงการ 64014
1.2 มีระบบ Simulator ที่สามารถทางานร่วมกับ Hardware ของระบบ
AOCS ภายใต้โครงการ 64014
1.3 มีพาหนะเคลื่อนที่ขับเคลื่อน โดยมอเตอร์ไฟฟ้า GNSS Receiver
Electric Vehicle (EVCar) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดรับสัญญา GNSS
Receiver (รถ AV ทดสอบการใช้พื้นที่ GNSS 5G) ภายใต้โครงการ 64014
1.4 มีระบบบริหารวิกฤตและการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงพื้นที่
ภายใต้โครงการ 64006
1.5 มีระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใช้
ห้วงอากาศ ภายใต้โครงการ 64007
2. บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จานวน 9 เรื่อง (ตัวชี้วัด อว.)
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ลาดับ
17

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64005 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิ
สารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ
งบที่ได้รับจัดสรร 5,185,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สวภ. / ศุภัชชา

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
จ่ายจริง 4,731,474.40 บาท
91.25
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 366,000.00 บาท
คงเหลือ 87,525.60 บาท

ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
ดาเนินงาน
94.40 1. มีบุคลากรจานวน 3 คน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทและที่
ปรึกษาด้วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ, การใช้นวัตกรรม Ground
based LiDAR ในการเก็บข้อมูล และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
จัดทาข้อมูลและการพัฒนาระบบ
2. ระบบ GISAVIA มีข้อมูลและเครื่องมือในการวิเคราะห์คมนาคมขนส่ง
แบบองค์รวม (Airport Multi-modal transporation platform),
ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และมาตรฐาน ISO
27001:2013 ในการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศสาหรับการจราจรทาง
อากาศ
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล multi-modal transportation ได้ สามารถนา
ระบบไปใช้ในการสนับสนุนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การคมนาคมทาง
อากาศและการคมนาคมทางบก เพื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการ
ปรับปรุง/ขยาย โครงสร้างพื้นฐานจาเป็นต้องมีการสร้างแบบจาลองที่
ซับซ้อนเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุนได้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการเพิ่มขีดความสามารถ และความปลอดภัย
4. มีการจัดการส่งเสริมเพื่อเอาระบบไปใช้งาน สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการนาเสนอการจัดทาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Ground Base
LiDAR ในพื้นที่ 3 สนามบินภูเก็ต และผลการจัดทาข้อมูล eTOD พื้นที่ 2a,
2b บนระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ
(GISAVIA) ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (ทอท.) เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2564
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ
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ลาดับ
18

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64006 โครงการพัฒนาระบบบริหารวิกฤตและการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงพื้นที่
งบที่ได้รับจัดสรร 7,305,230 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สวภ. / วสันชัย

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
จ่ายจริง 2,935,288.03 บาท
40.18
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 4,101,750.00 บาท
คงเหลือ 268,191.97 บาท

ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
ดาเนินงาน
88.40 1. มีบุคลากรจานวน 3 คน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทและที่
ปรึกษาในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาระบบบริหารวิกฤตและการ
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชิงพื้นที่และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารวิกฤตและการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ไฟป่าเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟ
ป่า, ต้นแบบระบบลาดตระเวนและยืนยันการเกิดไฟป่า และการวิจัยและ
พัฒนา Algorithm และระบบวิเคราะห์ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม
3. อยู่ระหว่างการจัดทาแผนเพื่อลงพื้นที่ติดตั้งสถานีโดรนในพื้นที่
ดาเนินการ และเตรียมงาน "Faipa Hackathon" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และแนวทางการพัฒนาต่อยอดต่อบุคลากร สทอภ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คาดว่าจะจัดในเดือน พ.ย. - ธ.ค. 64
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 4 รายการ
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64007 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้
งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
ห้วงอากาศ
งบที่ได้รับจัดสรร 4,308,700 บาท

สวภ. / วสันชัย

จ่ายจริง 3,142,966.29 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 954,470.00 บาท
คงเหลือ 211,263.71 บาท

72.94

93.00 1. มีบุคลากร 3 คนที่มีศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานห้วงอากาศ
2. มีระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใช้
ห้วงอากาศ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการข้อมูล และระบบขออนุญาตการบิน
อากาศยานไร้คนขับ พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานเพื่อถ่ายทอดสู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. อยู่ระหว่างดาเนินการส่งเสริมการนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดพัฒนา
นวัตกรรมจากระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานห้วงอากาศ
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ

20

64009 แผนงานการบริหารจัดการการให้บริการ
Space Inspirium
งบที่ได้รับจัดสรร 5,540,728.20 บาท

สอร. / ศิริพักตร์

จ่ายจริง 5,480,778.43 บาท
คงเหลือ 59,949.77 บาท

98.92

100.00 1. จานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/
ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong
Learning 138,471 คน
2.สนับสนุนการดาเนินการและปรับปรุงนิทรรศการเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการของ Space Inspirium
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ลาดับ
21

22

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64014 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight
Software) (เบิกจ่ายแทนกัน)
งบที่ได้รับจัดสรร 33,932,650 บาท

64018 แผนงานพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
งบที่ได้รับจัดสรร 9,461,500 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สวภ. / สุวัฒน์

สพอ. / ฐนิตา

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
จ่ายจริง 16,049,098.69 บาท
47.30
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 16,446,448.21 บาท
กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 442,388.21 บาท
คงเหลือ 994,714.89 บาท

จ่ายจริง 8,027,804.97 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 240,000.00 บาท
คงเหลือ 1,193,695.03 บาท

84.85

ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
ดาเนินงาน
79.20 1. เอกสารรายงานการดาเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight Software)
2. ระบบทดสอบ Attitude Orbit Control System สาหรับเชื่อมต่อ
Simulator (อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1)
3. มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนาระบบ
ดาวเทียม จานวน 4 ครั้ง
4. มีบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ จานวน 2 เรื่อง และ
มีนักศึกษาผ่านการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีอวกาศ จานวน 4 คน
5. มีระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการปฏิบัติงานของดาวเทียมขนาดเล็ก (Flight
Software) ระดับเบื้องต้น จานวน 1 ระบบ
6. มีสมุดปกขาว เรื่อง White Paper on Earth Space System: ESS
จานวน 1 เล่ม / National Roadmap ESS จานวน 1 เล่ม
7. มีบทความหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง "Quantifying
above-ground biomass in a tropical private forest based on the
complete band combinations of Sentinel-1 and Sentinel-2
satellite"
8. รายงานสรุปผลการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรด้าน Flight Software
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 10 รายการ
89.20 1. จานวนคนที่ผ่านการฝึกอบรมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ จานวน 1,459 คน
2. หลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและถูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรในทุกระดับ จานวน 28 หลักสูตร
3. จานวนเรื่องด้านการจัดทาฐานข้อมูล พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศสารสนเทศ จานวน 7 เรื่อง จากศูนย์ภูมิภาคฯ 7 แห่ง รวมทั้ง
มีการดาเนินงานตามแผนงานภายใต้ 4 กรอบ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การบริการวิชาการและให้คาปรึกษา การผลิตกาลังคน และ
บริหารจัดการ โดยคิดเป็นร้อยละ 100
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ
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ลาดับ
23

รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
64027 โครงการตรวจสอบระบบติดตามการ
สวภ. / กาญจนา
เพาะปลูกข้าวระหว่างระบบ Rice Crop
Monitoring: GISTDA และ ระบบ
International Asian Harvest
mOnitoring system for Rice (INAHOR):
JAXA
งบที่ได้รับจัดสรร 127,600 บาท

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
จ่ายจริง 10,692.08 บาท
8.38
คงเหลือ 116,907.92 บาท

ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
ดาเนินงาน
100.00 มีข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวที่มีความถูกต้องแม่นยาสูง โดยการตรวจสอบจาก
ระบบติดตามการเพาะปลูกข้าวระหว่างระบบ Rice Crop Monitoring:
GISTDA และ ระบบ International Asian Harvest mOnitoring system
for Rice (INAHOR): JAXA จานวน 1 ชุดข้อมูล

24

64048 โครงการนวัตกรรมการใช้ข้อมูลระยะไกล
ทางการเกษตร:บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่
กับข้อมูลระยะไกลเพื่อหาดัชนีจาก
ดาวเทียมสามารถติดตามผลผลิตข้าวใน
ประเทศไทย
งบที่ได้รับจัดสรร 660,000 บาท

สวภ. / ปฏิเวธ

จ่ายจริง 298,710.32 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 56,000.00 บาท
กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 79,920.00 บาท
คงเหลือ 225,369.68 บาท

45.26

80.00 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที/ข้
่ อมูลระยะไกลเพื่อหาดัชนี
จากดาวเทียม ในแต่ละปี ในพื้นที่ประเทศไทย
ตามสัญญาการรับทุนจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 (ปีที่ 2/3)
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ

25

64054 โครงการยกระดับขีดความสามารถ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ Space Inspirium
(กองทุน ววน - Basic Funtion)
งบที่ได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท

สอร. / ศิริพักตร์

จ่ายจริง 574,356.71 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 372,996.24 บาท
กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 3,052,000.00 บาท
คงเหลือ 647.05 บาท

14.36

54.86 1. จัดทาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ภายใน Space Inspirium และเผยแพร่สื่อ
ในช่องทาง (platform) ต่างๆ โดยมีจานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 114,438 คน
2. การส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน Space & GI โดยจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
(Upskill) เรียบร้อยแล้ว
3. สร้างพื้นที่ระบบนิเวศการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(Space Lab for STEM) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างทางพัสดุ
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 7 รายการ

26

64107 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า
และระบุตาแหน่งการเผาในที่โล่ง โดยใช้
โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones)
งบที่ได้รับจัดสรร 1,282,846.50 บาท

สวภ. / วสันชัย

จ่ายจริง 145,621.30 บาท
คงเหลือ 1,137,225.20 บาท

11.35

100.00 มีบุคลากรมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุ
ตาแหน่งการเผาในที่โล่งโดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และ
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones), การพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
Drones และเซ็นเซอร์ในการเก็บข้อมูล
**โครงการนี้จะใช้งบประมาณปี 2564 บางส่วนในการดาเนินงานเดือน
กันยายนเท่านั้น และจะไปตั้งโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2565 (โครงการ
65028) เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดทาสัญญากับ กทปส.
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ลาดับ

27

28

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการใช้จ่าย
(ณ 30 กันยายน 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งองค์กร
64013 แผนงานบริหารจัดการฝ่ายธุรการและการ สอร.3S / วรรณวีร์
จ่ายจริง 14,677,959.58 บาท
คลัง (ศรีราชา)
คงเหลือ 123,940.42 บาท
งบที่ได้รับจัดสรร 14,801,900 บาท
64015 แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการของ
ฝลค. / ณัฐนันท์
จ่ายจริง 2,397,507.50 บาท
คณะกรรมการ สทอภ.
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 46,224.00 บาท
งบที่ได้รับจัดสรร 3,074,500 บาท
คงเหลือ 630,768.50 บาท

ร้อยละ
ผลการใช้จ่ายจริง
99.16

77.98

ร้อยละผลการ
ดาเนินงาน

ผลผลิตที่ได้รับ

100.00 สนับสนุนสร้างความต่อเนื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้สาเร็จลุล่วง
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการให้บริการตามที่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่กาหนด
100.00 1. มติ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอะแนะ นโยบาย และแนวทางในการขับเคลื่อน
ภารกิจองค์กร โดยคณะกรรมการ สทอภ. มีการประชุมในปีงบประมาณ
2564 จานวน 14 ครั้ง และได้มีการพิจารณาเรื่องหลัก ๆ ที่สานักงาน
ก.พ.ร. กาหนดไว้ให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ครบถ้วนแล้ว
2. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ครบถ้วนในหัวข้อบทบาทการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการ สทอภ. ได้มีการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว และได้
มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ
สทอภ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2564
2.2 จัดทาข้อมูลประวัติคณะกรรมการ สทอภ. เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์
ของ สทอภ.
2.3 จัดทาข้อมูลประวัติคณะกรรมการ สทอภ. และโครงสร้าง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ สทอภ.
เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจาปี 2564 ของ สทอภ.
2.4 สทอภ. ได้จัดการประชุมสัมมนา Space Economy and GISTDA’s
International Strategy เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการ
สทอภ. ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอวกาศของ
โลกในปัจจุบัน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น เพื่อกาหนด
บทบาทและแนวทางการดาเนินการที่ชัดเจนของ สทอภ.
3. ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 1 ระบบ
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ

29

64019 แผนงานบริหารจัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศรีราชา)
งบที่ได้รับจัดสรร 1,282,846.50 บาท

สอร.3S / ประวิทย์

จ่ายจริง 666,517.80 บาท
คงเหลือ 18,904.00 บาท

97.24

100.00 1. สนับสนุนสร้างความต่อเนื่องความพร้อมใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สนับสนุนด้านระบบสารสนเทศ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
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ลาดับ
30

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64020 แผนงานบริหารกฎหมายและสัญญา
งบที่ได้รับจัดสรร 1,282,846.50 บาท

31

64021 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (สบห.)
งบที่ได้รับจัดสรร 38,124,210 บาท

32

64022 แผนงานการบริหารพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะ (สบห.)
งบที่ได้รับจัดสรร 8,397,478.80 บาท

ผู้รับผิดชอบ
ฝกส. / ณัฐศักดิ์

สบห. / ปฐมพงศ์

สบห. / มาลิน

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง ดาเนินงาน
จ่ายจริง 449,230.31 บาท
87.06
100.00 1. สนับสนุนการดาเนินงานด้านกฎหมายและสัญญา
คงเหลือ 66,769.69 บาท
1.1 กฏหมาย มีการ ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ประกาศ คาสั่งต่างๆ ของ สทอภ. และยังให้
ความเห็นทางด้านกฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็วตามระเบียบ
ของ สทอภ.
1.2 สัญญา ตรวจร่าง/ยกร่าง/ปรับแก้นิติกรรมสัญญา และยังให้
ความเห็นทางด้านสัญญาเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบของ สทอภ.
2. รายงานการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

จ่ายจริง 33,933,128.34 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 1,183,000.00 บาท
คงเหลือ 3,008,081.66 บาท

89.01

100.00 1. มีบุคลากรสาหรับดูแลระบบสารสนเทศของ สทอภ. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ควบคุม/บารุงรักษาระบบให้มีความต่อเนื่องของการใช้งานระบบ ICT
และการให้บริการของระบบ Service
3. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ สทอภ. รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ
4. มีเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เข้าถึงข้อมูล,ข่าวสารของ สทอภ.
5. มีมาตรฐาน แนวทางและการดาเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ.การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562
6. สนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ

จ่ายจริง 7,952,842.55 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 63,188.24 บาท
คงเหลือ 381,448.01 บาท

94.71

100.00 1. มีวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในสานักงานอย่างเพียงพอ
2. ครุภัณฑ์ของสานักงานมีสภาพพร้อมใช้งาน
3. มียานพาหนะให้บริการเพียงพอต่อความต้องการ
4. อาคารสถานที่ สะอาดและปลอดภัย
5. สนับสนุนการดาเนินงานด้านพัสดุ อาคารและสถานที่
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ
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ลาดับ
33

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64023 แผนงานบริหารและสารบรรณ
งบที่ได้รับจัดสรร 1,862,000 บาท
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64024 แผนงานบริหารจัดการงานคลัง (สบห.)
งบที่ได้รับจัดสรร 230,416,550 บาท
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64025 แผนงานตรวจสอบภายใน
งบที่ได้รับจัดสรร 265,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สบห. / สุรางค์

สบห. / พนิดา

สตส. / ศิญาภัสร์

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง ดาเนินงาน
จ่ายจริง 908,745.15 บาท
48.80
100.00 1. การตรวจสอบรับ-ส่งเอกสารตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน
คงเหลือ 953,254.85 บาท
2. สนับสนุนค่ารับรองและพิธีการ และงานรัฐพิธี
4. ดาเนินการส่งเอกสารรายจุดครบถ้วน
5. ดาเนินการประสานการส่งจดหมายทางไปรษณีย์
6. ดาเนินการจัดทากระดาษหัวจดหมาย/ซองจดหมาย
จ่ายจริง 224,616,803.11 บาท
คงเหลือ 5,799,746.89 บาท

97.48

100.00 1. การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สทอภ.
และลูกจ้างโครงการ จานวน 426 อัตรา
2. การตรวจสอบใช้จ่ายงบประมาณและระเบียบการเบิกค่าใช้จ่าย รวม
950 เรื่อง และเบิกจ่ายเงิน พ.ร.บ.รายจ่ายประจาปีงบประมาณ และ
โครงการเงินกู้ โคกหนองนา รวม 70 รายการ
3. การจัดทาบัญชีและงบการเงิน ได้แก่ ตั้งหนี้รายการค่าใช้จ่าย จานวน
1,897 เรื่อง, จัดทารายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จานวน
132 รายงาน พร้อมยื่นแบบ แสดงรายการ จานวน 48 แบบ , บันทึก
รายการบัญชีและกระทบยอด จานวน 1,884 เรื่อง , จัดทางบการเงินเป็น
รายเดือนและรายไตรมาส จานวน 16 ครั้ง และ จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
จานวน 3,293 เรื่อง
4. การรับเงินและจ่ายชาระเงิน ได้แก่ การทาเช็คจ่ายและโอนเงินจ่าย
ชาระหนี้ให้เจ้าหนี้และเจ้าหน้าที่ จานวน 2,360 รายการ, จัดทาหนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1,3,53 จานวน 1,880 รายการ , ออกใบ
แจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี ใบลดหนี้ จานวน 495 รายการ และ
บริหารเงินฝากสานักงาน 25 ครั้ง)

จ่ายจริง 199,371.00 บาท
คงเหลือ 65,629.00 บาท

75.23

100.00 1. ตรวจสอบตามกฎหมาย กฎ ระเบียบฯ ที่กาหนดไว้
2. ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ให้คาปรึกษาและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการ สทอภ.
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ลาดับ
36

37

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64031 แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะ (ศรีราชา)
งบที่ได้รับจัดสรร 21,347,719.28 บาท

64032 แผนงานขับเคลื่อนการบริหารโครงการ
(PBM)
งบที่ได้รับจัดสรร 2,809,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สอร.3S / ณิชพร

สยศ. / วรณัฐ

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง ดาเนินงาน
จ่ายจริง 19,058,848.91 บาท
89.28
99.87 1. ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจหน่วยงานที่ตั้งอยู่
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 856,138.00 บาท
ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (skp)
คงเหลือ 1,432,732.37 บาท
2. ดาเนินการสนับสนุนด้านพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ
3. สนับสนุนภารกิจหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ (skp)
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ
จ่ายจริง 1,937,717.54 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 623,000.00 บาท
คงเหลือ 248,282.46 บาท

68.98

98.65 1. เอกสารคาของบประมาณประจาปี 2565 / เอกสารเสนอกรรมาธิการ
งบประมาณ
2. หลักเกณฑ์การทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปี 2565 /แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี 2565 ตามระบบ Project Base Management (PBM),
3. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/แผนงานและตัวชี้วัด เสนอ ผอ.สยศ.
11 รายงาน (ต.ค. - ส.ค.) และสนอคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ
สทอภ. แล้ว จานวน 3 รายงาน
4. การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
4.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรฐกิจและสังคม 3,049.05 ลบ.
4.2 ูลค่าที่เกิดขึ้นจากการลดความสูญเสียและผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้การนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศของ สทอภ 2,393.39 ลบ.
3. ระบบควบคุมภายในองค์กร เสนอคณะทางาน, คณะกรรมการตรวจสอบ,
คณะกรรมการ สทอภ. จานวน 3 รายงาน
4. การดาเนินงานด้านบริหารทั่วไปเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ สยศ มี
ผลการดาเนินงาน ผลเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
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ลาดับ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการใช้จ่าย
(ณ 30 กันยายน 2564)

ร้อยละ
ผลการใช้จ่ายจริง

ร้อยละผลการ
ดาเนินงาน

ผลผลิตที่ได้รับ
5. มีการจัดทาแนวทางการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ในการบริหารโครงการขององค์กร ซึ่งได้เอกสาร Functional
Specification Document ที่ระบุความต้องการในการปรับปรุงระบบ
E-Budget 2 ของ สทอภ. เพื่อรองรับการบริหารโครงการของผู้จัดการ
โครงการ โดยผู้จัดการโครงการและทีมงานสามารถใช้ในการวางแผนงาน
โครงการ ดาเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการ บริหารจัดการความ
เสี่ยง จัดการปัญหาในโครงการ รวมถึงบริหารการเปลี่ยนแปลงในโครงการ
และถอดบทเรียนที่ได้จากการบริหารโครงการ
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ
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64033 แผนงานเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์
องค์กร
งบที่ได้รับจัดสรร 6,419,690 บาท

สยศ. / สรทัศน์

จ่ายจริง 3,469,272.14 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 2,753,483.00 บาท
คงเหลือ 196,934.86 บาท

54.04

98.80 1. การส่งเสริมคุณค่าการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ คนจิสด้าต้องรู้ 12
ครั้ง, G-delivery 46 ครั้ง และ Townhall meeting 4 ครั้ง
2. การส่งเสริมคุณค่าการสื่อสารภายนอกองค์กร
2.1 ผลิต content ในเชิงองค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กรและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ
2.2 งานมหกรรมวิทย์ (NST FAIR) จัดกิจกรรมของปี 2563 แล้ว 1 ครั้ง
ยังคงเหลือกิจกรรมของปี 2564 อยู่ระหว่างเตรียมการ เนื่องจาก อว. เลื่อน
การจัดงานไปเป็นเดือน พ.ย. 64
2.3 รายงานประจาปี 2564 อยู่ระหว่างตรวจ Artwork
2.4 งานวันเด็กแห่งชาติ 2564 จัดกิจกรรมแล้วเมื่อเดือน ม.ค. 64
2.5 GISTDA Insight
2.6 การสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ International On Earth
Space System Frontier Research Thailand and Conference of
Sustainability Research Innovation
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 3 รายการ
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64034 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
งบที่ได้รับจัดสรร 216,000 บาท

สยศ. / สรทัศน์

จ่ายจริง 200,000.00 บาท
คงเหลือ 16,000.00 บาท

92.59

100.00 แผนปฏิบัติการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
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ลาดับ
40

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64035 แผนงานพัฒนาองค์กรและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
งบที่ได้รับจัดสรร 6,466,125.76 บาท

ผู้รับผิดชอบ
สบห. / สุกันยา

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง ดาเนินงาน
จ่ายจริง 5,123,327.93 บาท
79.23
100.00 1. การดาเนินกิจกรรมบริหารบุคคล ได้แก่ การสรรหาและบรรจุบุคลเป็น
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 1,016,355.00 บาท
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สทอภ. และลูกจ้างโครงการ, การต่อสัญญาเจ้าหน้าที่
คงเหลือ 326,442.83 บาท
สทอภ. ที่ครบอายุสัญญาจ้าง และการจัดทาฐานข้อมูลบุคลากร
2. ดาเนินการประเมินบุคคลและค่าตอบแทนแล้วเสร็จ
3. สทอภ. ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี 2564 แล้ว โดย
มีผู้เข้ารับการพัฒนา จานวน 307 ราย (ร้อยละ 96) ดังนี้
3.1 การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของ สทอภ. (Core
Competency)
3.1.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของ สทอภ. ประกอบด้วย
1) การขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล ได้รับการจัดสรรทุนรัฐบาล
จานวน 3 ทุน ได้แก่ ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จานวน 1 ทุน และทุน
บุคคลทั่วไประดับปริญญา จานวน 2 ทุน
2) ทุนการศึกษา มีเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติให้ศึกษาด้วยทุน
รัฐบาล ก.พ. ทุนรัฐบาลด้าน วท. และทุน สทอภ. จานวน 23 หลักสูตร รวม
23 ราย
3.1.2 การฝึกอบรมภายใน (In House Training) จานวน 16 หลักสูตร
รวม 247 ราย
3.2 การพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Functional
Competency)
3.2.1 การฝึกอบรมหลักสูตรซึ่งสถาบันภายนอกจัด (Public House
Training) จานวน 22 หลักสูตร รวม 32 ราย
3.2.2 การศึกษาด้วยทุนส่วนตัว จานวน 5 หลักสูตร รวม 5 ราย
4. การประชุมคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน 11 ครั้ง , คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการดาเนินงาน ผสทอภ. จานวน 4 ครั้ง และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล จานวน 5 ครั้ง
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ลาดับ

รหัส
โครงการ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการใช้จ่าย
(ณ 30 กันยายน 2564)

ร้อยละ
ผลการใช้จ่ายจริง

ร้อยละผลการ
ดาเนินงาน

ผลผลิตที่ได้รับ
5. พัฒนาองค์กรและระบบการจัดการ ได้แก่
5.1 สนับสนุนการดาเนินงาน Recheck Mindset และพัฒนากรอบ
ความคิดบุคลากร สทอภ.
5.2 ปรับโครงสร้างองค์กร ได้แก่ โครงสร้าง (Structure) ภารกิจ
(Mission) และการบริหารระบบงาน (Job Management)
5.3 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ
4.0 (PMQA)
5.4 โครงการเตรียมความพร้อม PDPA (เฟสแรก)
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 5 รายการ

41

64040 แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
งบที่ได้รับจัดสรร 2,251,200 บาท

42

64044 โครงการเงินสารองเผื่อเหลือเผื่อขาด
งบที่ได้รับจัดสรร 2,143,308.08 บาท

43

64046 แผนงาน อานวยการและขับเคลื่อน
โครงการ THEOS-2
งบที่ได้รับจัดสรร 1,490,250 บาท

สยศ. / ชาคริต

จ่ายจริง 655,554.93 บาท
คงเหลือ 1,595,645.07 บาท

29.12

ผสทอภ.

คงเหลือ 2,143,308.08 บาท

-

จ่ายจริง 815,789.50 บาท
คงเหลือ 674,460.50 บาท

54.74

CEO Team /
เวียรเธียร

99.20 1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก เพื่อวางนโยบาย กลยุทธ์ ใน
การดาเนินงานขององค์กร จานวน 4 เรื่อง
2. แผนปฏิบัติราชการ สทอภ. 5 ปี (วาระแรก 3 ปี) ที่ผ่านการทบทวนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27
ส.ค. 2564
3.รายงานการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาบทบาท
และศักยภาพของ สทอภ.
4. แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่คณะกรรมการ
สทอภ. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 และรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการ สทอภ.
3 ไตรมาส
100.00 สนับสนุนการบริหาร แผนงาน/โครงการ ของสานักงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ของ สทอภ. โดยมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทั้งหมด 111 รายการ วงเงิน 19,442,391.92
บาท (วงเงินจัดสรรต้นปี 21,585,700)
100.00 รายงานการประชุมที่มีความชัดเจน รวมถึงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่ง
การจาก ผสทอภ. ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบ
ดาวเทียมสารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ที่มีความชัดเจน ครบถ้วน
และนาไปปฏิบัติงานได้
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ลาดับ

รหัส
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
64053 โครงการงบกลาง สทอภ. เพื่อ สารองจ่าย
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
งบที่ได้รับจัดสรร 19,998,500 บาท

ผู้รับผิดชอบ
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64105 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยจากอวกาศ
แห่งภูมิภาคอาเซียน
งบที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท

สยศ. / พีรภัทร

กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 1,000,000 บาท
คงเหลือ - บาท

-

18.10 1. อยู่ระหว่างจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทา
รายงานข้อมูลระดับขีดความสามารถด้านการเฝ้าระวังทางอวกาศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่าช้าเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง
2. อยู่ระหว่างจัดทาคาสั่งคณะทางาน โดยเร่งพิจารณาความเหมาะสม และ
ทาบทามองค์ประกอบของคณะทางานที่เป็นบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 4 รายการ

46

64108 โครงการการสร้างนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ สยศ. / รักษิณา
ในระดับสากลเพื่อตอบโจทย์ท้าทายเชิงพื้นที่
งบที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท

กันเงิน ไม่มีหนี้ผูกพัน 1,000,000 บาท
คงเหลือ - บาท

-

18.77 1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ และจัดทาร่างวาระการประชุมคณะทางาน
ครั้งที่ 1 แล้ว
2. อยู่ระหว่างดาเนินการหาข้อมูลการทางานของประเทศเป้าหมายที่เอามา
เป็นต้นแบบการปรับกระบวนทัศน์
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 4 รายการ
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ผสทอภ.

ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ
(ณ 30 กันยายน 2564)
ผลการใช้จ่ายจริง
17.73
จ่ายจริง 3,546,554.23 บาท
กันเงิน มีหนี้ผูกพัน 465,450.00 บาท
คงเหลือ 15,986,495.77 บาท

ร้อยละผลการ
ผลผลิตที่ได้รับ
ดาเนินงาน
100.00 สนับสนุนการบริหารและการดาเนินกิจการของ สทอภ. ทั้งหมด 17
กิจกรรม
ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 1 รายการ
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เอกสารแนบ 2

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สรุปผลการประเมินระดับองค์กร*

คะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก

คะแนน ITA**

ระดับ ดีมาก

93.44 คะแนน

93.88 คะแนน

ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs)
มูลค่าเพิ่มทางเศรฐกิจและสังคม
ผลการดำเนินงานปี 2564

2564
2,565 ลบ.
3,086.50 ลบ.

ค่าเป้าหมาย
2565
2,578 ลบ.

2566
2,600 ลบ.

หมายเหตุ :
* สรุปผลการประเมินระดับองค์กร
ระดับดีมาก
หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
ระดับดี
หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75 – 89.99 คะแนน
ระดับพอใช้
หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60 – 74.99 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน
** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช.
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สรุปผลการประเมินระดับองค์กรของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วดั

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก
ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

Performance Perspective
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 40)
1.1 อันดับความสามารถทางการแข่งขัน
5
อันดับ 39
ด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD
ในภาพรวม

อันดับ 37

อันดับ 35

อันดับ 38

62.50

3.1250

1.2 จำนวนหน่วยงานที่นำภูมิสารสนเทศ
ของ สทอภ. ไปใช้ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาในระดับประเทศ และระดับ
พื้นที่

5

9
หน่วยงาน

10
หน่วยงาน

11
หน่วยงาน

11 หน่วยงาน

100.00

5.0000

1.3 ระบบสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารห้วงอากาศ
และแนวทางการรองรับการใช้งาน
เทคโนโลยีศักยภาพสูงในอนาคต

5

ระบบ
แพลตฟอร์
มเพื่อ
วิเคราะห์
การ
คมนาคม
ทางอากาศ
แบบ
องค์รวม
จำนวน 1
ระบบ

ส่งเสริมให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำ
ระบบและ
ข้อมูลไปใช้
เพื่อ
วางแผน
และเพิ่ม
ความ
ปลอดภัยใน
การจราจร
ทางอากาศ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภา
พสูงสุด
จำนวน 2
หน่วยงาน

ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจในการ
ใช้งานระบบ
ของผู้ใช้งาน
เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งาน
ระบบของผู้ใช้งาน
เฉลี่ย
ร้อยละ 87.50

100.00

5.0000

1.4 ระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้วงอากาศ

5

ระบบ
บริหาร
จัดการการ
ใช้งาน
โดรน เพื่อ
ความ
ปลอดภัยใน
การใช้
ห้วงอากาศ
แล้วเสร็จ

ส่งเสริมการ
นำไปใช้
ประโยชน์
หรือต่อยอด
พัฒนา
นวัตกรรม
จากระบบ
บริหาร
จัดการการ
ใช้งานโดรน
เพื่อความ
ปลอดภัยใน
การใช้
ห้วงอากาศ
โดย

ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจในการ
ใช้งานระบบ
ของผู้ใช้งาน
เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งาน
ระบบของผู้ใช้งาน
เฉลี่ย
ร้อยละ 93.75

100.00

5.0000
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ตัวชี้วดั

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก
ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

หน่วยงาน
ภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน
จำนวน 2
หน่วยงาน
1.5 ความสำเร็จของโครงการ Thai
Space Consortium

5

ระบบ
Flight
Software
ที่ทำงาน
สื่อสารผ่าน
การ
เชื่อมต่อ
แบบ
SpaceWire

ระบบ
Flight
Software
ที่ควบคุม
อุปกรณ์
ของ ระบบ
AOCS

ระบบ
Flight
Software ที่
ควบคุม
ระบบ
AOCS และ
ระบบสื่อสาร
ด้วย
มาตรฐาน
CCSDS

ระบบ Flight
Software ที่ควบคุม
ระบบ AOCS และ
ระบบสื่อสารด้วย
มาตรฐาน CCSDS

100.00

5.0000

1.6 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน
การวิจยั ชั้นแนวหน้าระบบโลกและ
อวกาศ (Earth Space System
Frontier Research : ESS)

5

จัดประชุม
หารือ
นักวิจยั
ESSเพื่อ
รวบรวม
ข้อมูลและ
ความเห็น

มี white
paper และ
ร่าง
national
roadmap

มี white
paper และ
national
roadmap
นำเสนอ
สอวช.

มี white paper และ
national roadmap
นำเสนอ สอวช.

100.00

5.0000

1.7 ความสำเร็จการเตรียมการรองรับ
การใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนา
ระบบดาวเทียมสำรวจเพือ่ การพัฒนา
(THEOS-2)

10

1.7.1 การสรรหาคน (THEOS
Roadmap)

2

-

สรรหา
บุคลากร
ครบ 20-25
คน
เรียบร้อย
ภายในไตร
มาส 4

สรรหา
บุคลากร
ครบ 20-25
คน
เรียบร้อย
ภายในไตร
มาส 3

สรรหาบุคลากรครบ
20-25 คน เรียบร้อย
ภายในไตรมาส 4

75.00

1.5000

1.7.2.1 การพัฒนากำลังคนด้าน
ดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน

1

การ
ออกแบบ 3
rd
Playload
แล้วเสร็จ

3 rd
Playload
ได้ผ่านการ
พิจารณา
จากบริษัท
SSTL

ดำเนินการ
ติดตั้ง 3 rd
Playload
บน
SmallSAT

ดำเนินการติดตั้ง 3rd
Playload บน
SmallSAT

100.00

1.0000

1.7.2.2 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้
งานระบบ Application/ที่จัดหาภายใต้
โครงการ

1

-

อบรม 1
หลักสูตร

อบรม 2
หลักสูตร

อบรม 2 หลักสูตร

100.00

1.0000

1.7.2 การพัฒนากำลังคน
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ตัวชี้วดั

1.7.3 การรักษาและธำรงบุคลากร
ภารกิจโครงการ THEOS-2 และ
เทคโนโลยีระบบดาวเทียมของประเทศ

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

2

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

-

บุคลากร
ปฏิบัติ
ภารกิจ
พิเศษ
ปฏิบัติงาน
และฝึก
ศึกษา
ต่อเนื่อง
โดยไม่ถูก
ส่งกลับ
ประเทศ
ไทยระหว่าง
การฝึก
ปฏิบัติ
งบประมาณ
2564

บุคลากร
ปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษ
ไม่มีการ
ลาออกหรือ
ให้ออก
ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก
ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

บุคลากรปฏิบัตภิ ารกิจ
พิเศษ ไม่มีการลาออก
หรือให้ออกระหว่าง
การปฏิบัติงาน

100.00

2.0000

ผลการดำเนินงาน

1.7.4 การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน
1.7.4.1 การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
สำหรับระบบภาคพื้นดินดาวเทียมหลัก

2

กิจกรรม 1
เตรียม
ความพร้อม
ของ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ก่อนระบบ
ภาคพื้นดิน
ดาวเทียม
หลักจะส่ง
มายัง
ประเทศ
ไทย

อุปกรณ์
ระบบ
ภาคพื้นดิน
ดาวเทียม
หลักส่ง
มายัง
ประเทศ
ไทย
เรียบร้อย
แล้ว

ติดตั้งและ
ทดสอบ
ระบบ
ภาคพื้นดิน
ดาวเทียม
หลัก

ติดตั้งและทดสอบ
ระบบภาคพื้นดิน
ดาวเทียมหลัก

100.00

2.0000

1.7.4.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2

2

กิจกรรม 2
ปรับแก้ไข
TOR ให้
สอดคล้อง
กับโครงการ

ดำเนินการ
ได้อย่าง
น้อย ร้อย
ละ 75 ของ
งานทั้งหมด

ดำเนินการ
ได้ ร้อยละ
100 ของ
งานทั้งหมด

ดำเนินการได้อย่าง
น้อย ร้อยละ 75 ของ
งานทั้งหมด

75.00

1.5000

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (ร้อยละ 30)
2.1.1 ความสามารถในการหารายได้เพือ่
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ล้านบาท)

5

114.87
ลบ.

122.69
ลบ.

123.18 ลบ.

195.076 ล้านบาท

100.00

5.0000

2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าการ
ดำเนินโครงการ

10

จัดทำ
รายงานผล
การ
ประเมิน
ความคุ้มค่า
ของแต่ละ
โครงการ

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ +
เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อ
นำเสนอผล
การ
ประเมิน

เป้าหมายขั้น
ต่ำ + เข้า
ร่วมการ
ประชุมเพื่อ
นำเสนอผล
การประเมิน
ความคุ้มค่า

เป้าหมายขั้นต่ำ
+ เข้าร่วมการ
ประชุม เพื่อ
นำเสนอผลการ
ประเมินความ
คุ้มค่าในการ
ดำเนินโครงการ

82.33

8.2330
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ตัวชี้วดั

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

โดยมี
ประเด็น
การ
ประเมิน
และชุด
ข้อมูล
ครบถ้วน
ตามที่
สำนักงาน
ก.พ.ร.
กำหนด
และส่ง
มายัง
สำนักงาน
ก.พ.ร.
ภายในวันที่
15 ตุลาคม
2564

ความคุ้มค่า
ในการนำ
ดำเนิน
โครงการ
และได้รับ
ผลการ
ประเมิน
เฉลี่ย 75
คะแนน

ในการนำ
ดำเนิน
โครงการ
และได้รับผล
การประเมิน
เฉลี่ย 95
คะแนน

และได้รับผล
การประเมิน
เฉลี่ย
80.86 คะแนน

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก
ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

2.1.3 ประสิทธิภาพการรับสัญญาณ
ดาวเทียม

10

ร้อยละ
97.51

ร้อยละ 98

มากกว่าร้อย
ละ 98

ร้อยละ 98.98

100.00

10.0000

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน

5

-

ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย
ด้าน
บุคลากรไม่
เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ
ที่
คณะรัฐมน
ตรีกำหนด

ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่
เกินกรอบ
วงเงินรวมฯที่
คณะรัฐมนตรี
กำหนด และ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริง
ไม่สูงกว่า
งบประมาณที่
ได้รับการ
จัดสรรจาก
สำนัก
งบประมาณ

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร 25.82
และค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริงต่ำกว่า
งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรจากสำนัก
งบประมาณ

75.00

3.7500
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น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วดั

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมาย
ขั้นต่ำ
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก
ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

99.61

9.9610

Potential Perspective
องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (ร้อยละ 20)
3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
3.1.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล
(Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

10

มีรายชื่อชุด ชุดข้อมูลมี - มีระบบบัญชี - มีระบบบัญชีข้อมูล
ข้อมูลที่ คำอธิบายข้อมูล ข้อมูลและ
และ
สัมพันธ์กับ (Metadata) - จัดทำข้อมูล - จัดทำข้อมูลเปิดที่ถูก
กระบวนกา ที่สอดคล้อง เปิดที่ถูกจัดใน
จัดในหมวดหมู่
รทำงาน ตามมาตรฐานที่ หมวดหมู่
สาธารณะ อย่างน้อย
ตามภารกิจ สพร. กำหนด สาธารณะ อย่าง ร้อยละ 50 ของชุด
ที่เลือก
(14 รายการ) น้อยร้อยละ 50 ข้อมูล เปิดในบัญชี
ทุกชุดข้อมูลใน ของชุดข้อมูล ข้อมูล สามารถเข้าถึง
กระบวนการ เปิดในบัญชี
ได้ ตามมาตรฐาน
ทำงาน
ข้อมูล สามารถ คุณลักษณะแบบเปิดที่
เข้าถึงได้ ตาม
สพร. กำหนด
มาตรฐาน
คุณลักษณะแบบ
เปิดที่ สพร.
กำหนด

3.1.2 การประเมินสถานะของ
10
300
350
หน่วยงานภาครัฐในการเป็น
คะแนน
คะแนน
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
4.1 ร้อยละความสำเร็จของ
การพัฒนาด้านการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน

หมายเหตุ :

10

50 คะแนน

75 คะแนน

400
คะแนน

387.33 คะแนน

93.67

9.3665

100 คะแนน

100 คะแนน

100.00

10.0000

คะแนนรวม

93.44

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร

ดีมาก

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร
ระดับดีมาก
หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
ระดับดี
หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75 – 89.99 คะแนน
ระดับพอใช้
หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60 – 74.99 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน
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เอกสารแนบ 3
รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (ตัวชี้วัด สงป.)
ผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ที่ 1 จำนวน
หน่วยงานระดับ
นโยบาย/ระดับพื้นที่ มี
ความรู้ความเข้าใจการ
ใช้งานกระบวนทัศน์
ใหม่และ AIP ในการ
พัฒนาพื้นที่
ตัวชี้วดั ที่ 2 มูลค่า
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และการค้า
จากอุตสาหกรรม
อวกาศและนวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 3 มูลค่า
ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่
เกิดขึ้นจากการบริการ
ด้านอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 4 จำนวน
หลักสูตรด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นเพือ่ พัฒนา
หน่วยงานและ
บุคลากรในทุกระดับ
ตัวชี้วดั ที่ 5 จำนวน
เรือ่ งด้านการจัดทำ
ฐานข้อมูล พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศ

ตัวชี้วดั ที่ 6 จำนวน
เรื่องการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้า
ผู้
ผลงาน
(ต.ค. – ธ.ค. 63)
(ม.ค. – มี.ค. 64) (เม.ย. – มิ.ย. 64) (ก.ค. – ก.ย. 64) หมาย
จัดเก็บ
ก.ย.64
ข้อมูล
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน ทั้งปี
หน่วย
2
2
2
2
AIP
งาน

หน่วย
นับ

ล้าน
บาท

-

-

-

-

-

-

50

211.0
2

50

211.0
2

สยศ.

ล้าน
บาท

-

-

-

-

-

-

1,150

2,182. 1,150 2,182.
37
37

สยศ.

หลัก
สูตร

1

3

4

4

9

11

15

28

15

28

สพอ.

เรือ่ ง

-

5

-

7

10

8

25

25

25

25

สปภ.
(5/4)
สผภ.
(5/5)
สพอ.
(7/7)
สวภ.
(1/4)
กพล.
(7/5)

เรื่อง

80

97

180

257

330

397

500

500

500

500

สปภ.
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ผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั

หน่วย
นับ

ตัวชี้วดั ที่ 7 ระดับ
ร้อย
ความสำเร็จของการ
ละ
พัฒนาระบบดาวเทียม
สำรวจเพือ่ การพัฒนา
(THEOS-2)
ตัวชี้วดั ที่ 8 จำนวน
ระบบ
ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินอากาศ
จำนวน
ตัวชี้วดั ที่ 9
ความสำเร็จในการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจทิ ลั สำหรับการ
บริหารจัดการของ
ภาครัฐ ที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการทดสอบ
ใช้งาน/ได้รับการ
นำไปใช้เพือ่ การ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของภาครัฐ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้า
ผู้
ผลงาน
(ต.ค. – ธ.ค. 63)
(ม.ค. – มี.ค. 64) (เม.ย. – มิ.ย. 64) (ก.ค. – ก.ย. 64) หมาย
จัดเก็บ
ก.ย.64
ข้อมูล
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน ทั้งปี
60
51.04
65
56.42
70
67.36
80
81.21
80 81.21 ธอ.2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

สวภ.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

สวภ.
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เอกสารแนบ 4
รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวชี้วัด อว.)
ผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วย (ต.ค. – ธ.ค. 63) (ม.ค. – มี.ค. 64) (เม.ย. – มิ.ย. 64) (ก.ค. – ก.ย. 64)
นับ
เป้า ผลงาน เป้า ผลงาน เป้า ผลงาน เป้า ผลงาน
หมาย
หมาย
หมาย
หมาย
คน-ปี
13
13
14
11
14

ตัวชี้วดั ที่ 1 จำนวน
บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาแบบทำงาน
เต็มเวลา (FTE) ต่อ
ประชากร 10,000
คน-ปี
ตัวชี้วดั ที่ 2 จำนวน
คน
บุคลากรทีท่ ำงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ตัวชี้วดั ที่ 3 จำนวนผู้
คน
เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และเรียนรู้
ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
การเข้าถึงสือ่ ใน
รูปแบบ Lifelong
Learning
ตัวชี้วดั ที่ 4 อันดับ
อันดับ
รวมของความสามารถ
การแข่งขันด้าน
Scientific
Infrastructure ของ
ประเทศ ตามการจัด
อันดับของ IMD
ตัวชี้วดั ที่ 5 มูลค่า
ล้าน
ผลกระทบต่อ
บาท
เศรษฐกิจ สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่เกิดจาก
การนำผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั ที่ 6 จำนวน
เรื่อง
เรื่องที่เกิดจากการ
สร้างความร่วมมือด้าน
ววน. ระหว่างประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 7 จำนวน
เรื่อง
บทความที่ตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในวารสาร
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

-

10,000

129

-

129

-

127

23,121 30,000 48,152 60,000 65,045

เป้า
หมาย
ทั้งปี

ผลงาน ผู้จัดเก็บ
ก.ย. 64 ข้อมูล

11

14

สบห.

110

126

110

126

สบห.

100,0
00

138,47
1

100,000

138,471

SI

35

38

35

38

สวภ.

1,250

1,670.6
2

สยศ.

-

-

-

-

-

38

-

-

-

-

-

-

1

2

2

3

3

3

4

4

4

4

สยศ.

-

1

-

5

-

6

8

8

8

8

สวภ.

1,250 1,670.
62
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ผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั ที่ 8 ร้อยละ
ผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถกู
นำไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการ
และภาคธุรกิจ
ตัวชี้วดั ที่ 9 มูลค่าการ
ลงทุนวิจัยของบริษัท
ที่มาใช้ประโยชน์ใน
เขตนวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 10
ความสำเร็จในการ
ผลักดันโครงการขนาด
ใหญ่ (โครงการที่มี
งบประมาณตั้งแต่ 500
ล้านบาทขึ้นไป)
ตัวชี้วดั ที่ 11 จำนวน
ผู้ประกอบการที่มาใช้
ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม
ตัวชี้วดั ที่ 12 จำนวน
ชุมชน/ท้องถิ่นที่ การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
เข้าไปช่วยพัฒนา
ตัวชี้วดั ที่ 13 จำนวน
ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทีไ่ ด้รับการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 14 ร้อยละ
การนำแผน/นโยบาย/
มาตรการไปใช้
ประโยชน์ในการกำกับ
แก้ไขปัญหาของ
ประเทศ
ตัวชี้วดั ที่ 15 ผล
คะแนนเฉลี่ยระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการ
ดำเนินงานของ อว.

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
หน่วย (ต.ค. – ธ.ค. 63) (ม.ค. – มี.ค. 64) (เม.ย. – มิ.ย. 64) (ก.ค. – ก.ย. 64)
นับ
เป้า ผลงาน เป้า ผลงาน เป้า ผลงาน เป้า ผลงาน
หมาย
หมาย
หมาย
หมาย
ร้อย
4
8
16
20 36.66
ละ

เป้า
หมาย
ทั้งปี

ผลงาน ผู้จัดเก็บ
ก.ย. 64 ข้อมูล

20

36.66

กพล.

ล้าน
บาท

-

-

-

-

-

3

5

7.49

5

7.49

กพล./
สอร.

ร้อย
ละ

50

51.04

60

56.42

70

67.36

80

81.21

80

81.21

ธอ.2

ราย

-

3

-

6

-

6

5

6

5

6

กพล./
สอร.

ชุมชน/
ท้อง
ถิ่น

-

-

-

-

2

4

2

-

4

4

สปภ.

ระบบ

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

สปภ.

ร้อย
ละ

-

-

-

-

-

-

25

25

25

25

สยศ.

คะ
แนน

-

-

-

-

-

-

84

93.88

84

93.88

สบห.
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