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รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  

 

1. ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ (ภาพรวมของสดร.)  
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 
 

1) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สดร. มีงบประมาณที่เป็นเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 - 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197,319,839.42 บาท เบิกจ่ายสะสมไปแล้ว ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563
จ านวน 166,915,814.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.59 ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี  
(รวมเงินเหลือจ่าย 7,678,225.71 บาท) โดยสามารถจ าแนกเป็นงบด าเนินงาน จ านวน 61,464,457.87 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 31.15 และงบลงทุน จ านวน 105,451,356.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.44 รายละเอียดตาม
ตาราง ดังนี้  

งบรายจ่าย 
รายการขออนุมัติ
กันเงินไว้เบิกจ่าย

เหลื่อมป ี

ผลการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปียังไม่ได้

เบิกจ่าย 
1 ต.ค. 62 -  

เงินเหลือจ่าย รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 
31 มี.ค. 63 

รวมท้ังสิ้น 197,319,839.42 159,237,589.06 7,678,225.71 166,915,814.77 84.59 30,404,024.65 

งบด าเนินงาน 71,245,901.33 54,868,750.08 6,595,707.79 61,464,457.87 31.15 9,781,443.46 

หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร  439,560.00  360,840.00 78,720.00 439,560.00 #### 0.00 

หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  33,662,123.21  28,211,349.68 2,031,825.07 30,243,174.75  89.4  3,418,948.46 

หมวดเงินอุดหนุน  37,144,218.12    26,296,560.40  4,485,162.72 30,781,723.12  8.87  6,362,495.00 

งบลงทุน 126,073,938.09 104,368,838.98 1,082,517.92 105,451,356.90 53.44 20,622,581.19 

ครุภณัฑ ์  78,206,486.51  63,645,769.90 802,517.92 64,448,287.82  2.41  13,758,198.69 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  47,867,451.58  40,723,069.08 280,000.00 41,003,069.08  5.66  6,864,382.50 
 

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 (สะสม) 
(จ าแนกตามรายเดือน) 

 

(84.59%) 

(83.64%) 

(86.27%) 
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เดือน  ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 
รวมทั้งสิ้น (ลบ.) 18.37 28.47 46.73 157.89 162.65 166.92 

งบด าเนินงาน (ลบ.) 9.40 18.64 25.30 53.31 57.81 61.46 
งบลงทุน (ลบ.) 8.97 9.83 21.43 104.58 104.84 105.45 
 

ส าหรับรายการที่กันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีตั้งแต่ พ.ศ.2561 - 2562 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย  
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 วงเงิน 30,404,024.65 บาท มีรายการและความคืบหน้าของการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. รายการที่กันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2561 ค้างเบิกจ่าย จ านวน 1,888,875.00 บาท 
ดังรายการต่อไปนี้ งบด าเนินงาน (หมวดเงินอุดหนุน) 

หน่วยงาน โครงการ รายการ 
เงินกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปียังไม่ได้

เบิกจ่าย 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน  

ณ 30 เม.ย. 63 
งานพสัดุและ
ทรัพย์สิน 

(2) เงินอุดหนุนโครงการวิจยั
เก่ียวกับ Planetary 
Imaging Telescope 
Development 

จัดซื้ อกระจกเงาส าหรับกล้อง
โทรทรรศน์ จ านวน 2 ชิ้น เพื่อใช้
ภ าย ใต้ โค รงก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ 
Planetary Imaging Telescope 
Development 

1,888,875.00 - เบิกจ่ายค่าสินคา้งวดที่ 2 
จ านวน 851,237.50 บ. 
วันท่ี  3 เม.ย. 63 
- เบิกจ่ายค่าสินคา้งวดที่ 3 
จ านวน 166,952.50 บ. 
วันท่ี 30 เม.ย. 63 
- ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
(ค่าพิธีการ) จ านวน 
754,110.00บ.  
(อยู่ระหว่างตรวจสอบ/
แก้ไขเอกสาร) (งาน
การเงิน ภายในเดือน 
พ.ค. 63)  
และรอเบิกค่าใบขน 
จ านวน 200 บ. เดือน 
มิ.ย. 63 

 

 
2. รายการที่กันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2562 ค้างเบิกจ่าย จ านวน 28,515,149.65 บาท 

ดังรายการต่อไปนี้ 
       2.1 งบลงทุน (ครุภัณฑ)์ จ านวน 13,758,198.69 บาท 

หน่วยงาน โครงการ รายการ 
เงินกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปียังไม่ได้

เบิกจ่าย 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน  

ณ 30 เม.ย. 63 

งานพสัดุและ
ทรัพย์สิน 

(29) โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกล้อง
โทรทรรศน์ PROMPT 8 

ชุดกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 0.7 เมตร พร้อม CCD และอุปกรณ์
ประกอบ 

757,628.50 อยู่ ระหว่ างตรวจรับ
สินค้าและบริการ 
(เดือน มิ.ย. 63 ล่าช้า
เนื่ องจากการระบาด
ของโรคโควิด)  
(รอเบิกจ่ายค่าพิธีการ 
และค่าใบขน)  
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หน่วยงาน โครงการ รายการ 
เงินกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปียังไม่ได้

เบิกจ่าย 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน  

ณ 30 เม.ย. 63 
(38) โครงการบริหาร
จัดการศูนยบ์ริการ
วิชาการและสื่อสารทาง
ดาราศาสตร ์

กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง ขนาดไม่น้อยกว่า 
400 มม. ส าหรับเก็บข้อมลูดาวเคราะห ์

328,300.00 อยู่ระหว่างตรวจสอบ/
แก้ไขเอกสารค่าพิธีการ 
(ภายในเดือน พ.ค. 63) 
และรอเบิกค่าใบขน 

(53) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์วิทย ุ

กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 40 เมตร 

12,672,270.19 อยู่ระหว่างตรวจรับสินค้า
และบริการ งวดท่ี 6.2 
เดือน พ.ค. 63 

 
     2.2 งบลงทุน (ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 6,864,382.50 บาท 

หน่วยงาน โครงการ รายการ 
เงินกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปียังไม่ได้

เบิกจ่าย 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน  

ณ 30 เม.ย. 63 

งานพสัดุและ
ทรัพย์สิน 

(53) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์วิทย ุ

ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคาร
ประกอบ และระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สาธารณูปการ 

990,000.00 เบิ ก จ่ า ย ง ว ด ที่  1 6 
(บางส่วน) แล้ววันที่ 8 
เม.ย.63 จ านวน 
990,000.00 บ. 

ค่าควบคุมการก่อสร้างอาคารควบคุมกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 
เมตร พร้อมอาคารประกอบ และระบบ
สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ 

596,095.00 เบิกจ่ายงวดที่ 16 – 17 
วันที่ 8เม.ย.63 จ านวน 
159,200.00บ. และอยู่
ระหว่างรอรับสินค้ า
และบริการ งวดที่ 18 
จ านวน 436,895 บ. 

(54) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร ์

ค่าก่อสร้างหอดดูาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา ขอนแก่น 

5,015,000.00 อยู่ ระหว่ างตรวจรับ
สินค้าและบริการ งวด
ที่ 4-5  ค่าควบคุมงานก่อสรา้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น    
263,287.50 

 
     2.3 งบด าเนินงาน จ านวน 7,839,684.46 บาท  
          2.3.1 หมวดเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์) จ านวน 3,740,400.00 บาท  

หน่วยงาน โครงการ รายการ 
เงินกันไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปียังไม่ได้

เบิกจ่าย 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน  

ณ 30 เม.ย. 63 

งานพสัดุและ
ทรัพย์สิน 

(10) เงินอุดหนุนโครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การสร้าง payload ทาง
ดาราศาสตร ์

จัดซื้อโปรแกรมการออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ 
จ านวน 1 ชุด  

840,000.00 
 

อยู่ระหว่างรอรับสินค้า
และบริการ เดือน มิ.ย. 
63  (จั ด ห ารอบ ที่  3 
เนื่องจากผู้ขายทิ้งงาน)  

(12) เงินอุดหนุน
โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

จัดซื้อกล้องบันทึกภาพ CCD camera ส าหรับ
ท าอุปกรณ์ Adaptive Optics จ านวน 1 ชุด 

200.00 
 

เบิกจ่ายแล้ววันที่  30 
เม.ย. 63 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์การศึกษาฟูเรียรอ์อปติก พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จ านวน 5 รายการ ส าหรับใช้ใน
การออกแบบพัฒนากล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก 

200.00 
 

ไม่มีค่าใบขนสินค้า  
รอสรุปปิดเรื่องแล้ว 
วันท่ี 22 เม.ย. 63 

(15) เงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคลื่นวิทย ุ

จัดซื้อระบบฮีเลียมคอมเพรสเซอรข์องระบบ
ความเย็นยิ่งยอด จ านวน 1 ชุด 

2,900,000.00 เบิกจ่ายแล้ววันที่  22 
เม.ย. 63 
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         2.3.2 หมวดเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) จ านวน 733,220.00 บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1) 

         2.3.3 หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) จ านวน 3,418,948.46 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
 
 

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

งบประมาณปี พ.ศ. 2563 สถาบันฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
จ านวน 746,733,800.00 บาท ณ 31 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 105,228,625.85 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 14.09 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส าหรับรายการที่อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ/ยืมเงิน
ทดรอง/รายการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 288,107,900.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.58 รายการที่ยังมิได้เบิกจ่าย 
จ านวนรวมทัง้สิ้น 353,397,273.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.33 โดยผลการใช้จ่ายสรุปได้ดังนี้ 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. 2563 
จ าแนกตามหมวดเงิน (เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

หมวด ได้รับจัดสรรปี 2563   
เบิกจ่าย  อยู่ระหว่างด าเนินการ   คงเหลือ  

(ยอดทั้งสิ้นไม่รวม*) 
1ต.ค.62–29ก.พ.63 1 – 31 มี.ค. 63 รวม % จ านวน % บาท % 

รวมทั้งสิ้น 746,733,800.00   78,275,016.52  26,953,609.33  105,228,625.85   14.09   288,107,900.94    38.58  353,397,273.21 47.33 

งบด าเนินงาน  398,080,315.03  77,756,730.04  23,991,490.03   101,748,220.07   25.56   116,261,018.64   29.21   180,071,076.32  45.23 
หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  162,767,722.03   30,210,480.44   11,946,805.04   42,157,285.48   25.90   39,981,703.16   24.56   80,628,733.39   49.54  
หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร  85,164,700.00   34,767,370.83   6,944,750.83   41,712,121.66   48.98   -     -     43,452,578.34   51.02  
หมวดเงินอุดหนุน  150,147,893.00   12,778,878.77   5,099,934.16   17,878,812.93   11.91   76,279,315.48   50.80   55,989,764.59   37.29  
หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  210,418,250.00   518,286.48   2,962,119.30   3,480,405.78   1.65   168,380,205.00   80.03    38,557,639.22 18.32 
   ครุภัณฑ์  71,077,150.00   518,286.48   2,603,119.30   3,121,405.78   4.39   64,221,205.00   90.36   3,734,539.22   5.25  
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  139,341,100.00   -     359,000.00   359,000.00   0.26   104,159,000.00   74.75   34,823,100.00   24.99  
งบกลาง * 18,235,234.97  8,422,871.00  8,341,894.03  16,764,765.03  47.90  3,466,677.30     9.90  14,768,557.67  42.20  
เงินส ารองยามฉุกเฉิน *  120,000,000.00   -     -     -     -     -     -     120,000,000.00  100.00  

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับงวด 6 เดือน 

 

 

 

 
กรา 

 
 
 
 

ดงผล การใช้

ร้อยละ 
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จ่ายงบป3.เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของ สดร. กับเป้าหมายของรัฐบาล ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 

จากผลการด าเนินการข้างต้น หากน าตัวเลขการเบิกจ่ายของสดร. มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้
จ่ายงบประมาณของรัฐบาล กล่าวคือ  

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่รวมงบกลาง) 

รายการ 
เป้าหมายการใช้จ่ายของรัฐบาล (%สะสม) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ภาพรวม 23 54 77 100 

รายจ่ายลงทุน 8 40 65 100 

รายจ่ายประจ า 28 58 80 100 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562  – มีนาคม 2563) สดร. มีผลการเบิกจ่ายจริงสะสม 
ภาพรวม จ านวน 105.2286 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.29) / ผลเบิกจ่ายจริงสะสม+รายการที่ผูกพันแล้ว รอ
เบิกจ่าย 122.2274 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 20.09) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ปี 2563 
เบิกจ่ายสะสม 

ณ 31 มี.ค. 2563 
ผูกพันงบประมาณ รวม คงเหลือ 

 จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ภาพรวม *608.4986 105.2286 17.29 16.9988 2.79 122.2274 20.09 486.2711 79.91 

รายจ่ายลงทุน 273.4968 5.3093 1.94 6.9517 2.54 12.2610 4.48 261.2357 95.52 

รายจ่ายประจ า 335.0018 99.9193 29.83 10.0471 3.00 109.9664 32.83 225.0354 67.17 

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2563 จ านวน 608.4986 ล้านบาท หักงบกลาง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จ านวน 18.2352 ล้านบาท หักเงินส ารองฉุกเฉิน 120 ล้าน
บาท 
 

กราฟการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของ สดร. กับ เป้าหมายของรัฐบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
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ร้อยละ 

เป้าหมาย 54% 

เป้าหมาย 40% 

เป้าหมาย 58% 
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กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) ของสดร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล 

เป้าหมายการเบิกจ่าย (% สะสม) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

23 
142.1765 

54 
333.8056 

77 
475.9821 

100 
618.1586 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

 17.29 
105.2286 

  

รายจ่ายลงทุน 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

8 
23.3579 

40 
116.7895 

65 
189.7829 

100 
291.9737 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

 1.94 
5.3093 

  

รายจ่ายประจ า 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

28 
91.3318 

58 
189.1872 

80 
260.9479 

100 
326.1849 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

 29.83 
99.9193 

  

 
กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง + รายการที่ผูกพันงบประมาณแล้ว รอเบิกจ่าย)  

ของสดร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล 

เป้าหมายการเบิกจ่าย (% สะสม) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

23 
142.1765 

54 
333.8056 

77 
475.9821 

100 
618.1586 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

 20.09 
122.2274 

  

รายจ่ายลงทุน 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

8 
23.3579 

40 
116.7895 

65 
189.7829 

100 
291.9737 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

 4.48 
12.2610 

  

รายจ่ายประจ า 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

28 
91.3318 

58 
189.1872 

80 
260.9479 

100 
326.1849 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

 32.83 
109.9664 

  

ที่มา : รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับงวด 6 เดือน (งานการเงินและบัญชี) 
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2.ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร.มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 61 โครงการ ที่สอดคล้อง
ตามพันธกิจของสถาบัน  ซึ่งสามารถแบ่งเป็น โครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 18 โครงการ และ
เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน 43 โครงการ ซึ่งสถานภาพการด าเนิน
โครงการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) จ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

โครงการยุทธศาสตร์ สถานภาพของการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

รวมท้ังสิ้น 
(โครงการ) 

โครงการ
ล าดับที ่

ตามแผน 
(80% ขึ้นไป) 

ต่ ากว่าแผน
เล็กน้อย 

(70-79%) 

ตกแผน 
(ต่ ากว่า 69%) 

รวมท้ังสิ้น 43  40 3 - 
1. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 56/58 2   
2. ศูนย์บริการวิชาการฯ 7 25/26/27/

28/30/31/
32 

7   

3. ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทย ุ 5 13/17/18/
19/43 

5   

4. ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวแห่งชาติและ
วิศวกรรม 

8 8/11/12/ 
15/16/21/

23/61 

8   

5. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 1 36 1   
6. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 1 34  1 

(คก.34) 
 

7. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 1 38 1   
8. ส านักผู้อ านวยการ      

8.1 งานบริหารงานบุคคล 1 48 1   
8.2 งานบริหารงานวิจัย 10 2/3/4/5/ 

6/7/9/ 
10/14/60 

10   

8.3 งานประชาสัมพันธ์ 1 39 1   
8.4 งานวิเทศสัมพันธ์ 3 20/40/41 1 2 

(คก.40,41) 
 

8.5 งานอาคารสถานท่ี 2 44/54 2   
8.6 งานหารายได ้ 1 59 1   

 
 
 
 
 
 
 



 
8 

โครงการที่มีสถานภาพของการด าเนินงาน ทีต่่ ากว่าแผนเล็กน้อย (ต่ ากว่า 70-79%) ณ สิ้นไตรมาสที่ 
2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) จ านวน 3 โครงการ  ดังนี้ 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการยุทธศาสตร ์
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ 
ปี 2563 

(%) ผลการ
ด าเนินงาน  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
หมายเหต ุ

ความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน  

ณ 30 เม.ย. 63 
1. หอดูดาวฯ 

นครราชสีมา 
(34) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศน์และอุปกรณ์/เครื่องมือ
ทางดาราศาสตร์รวมถึง โครงสร้าง
พื้นฐาน หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

นายสมานชาญ 
จันทร์เอี่ยม 

1,620,000 75.54 มีการเลื่อนกิจกรรม 2 
กิจกรรมไปในไตรมาสที่ 4 
ได้แก่ 
1.กิจกรรมครอบครัวดูดาว  
2.กิจกรรมอบรมถ่ายภาพนัก
ดาราศาสตร์สมัครเล่น 
และมีการยกเลิกกจิกรรม 2
กิจกรรม ได้แก ่ 
1.กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อ
ชุมชน  
2.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ดาราศาสตร์ส าหรับเยาวชน  

หน่วยยงานได้มีการ
ปรับแผนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม
เพื่อรองรับสถานการณ์
การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) 

2. งานวิเทศ
สัมพันธ ์

(40) โครงการศูนย์ฝึกอบรมดารา
ศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก 

นายวิชาญ 
อินศิร ิ

7,274,348 74.80 มีการเลื่อนกิจกรรม 4 
กิจกรรมไปในไตรมาสที่ 4 
ได้แก่  
1. International 
Ethnoastronomy 
Workshop 
2. FAST Radio Burst 2020 
Thailand Meeting 
3. High Optical 
Technology for Telescope 
Workshop in Thailand 
4. UNESCO conference on 
astronomy education for 
development 

(41) โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพด้ านดาราศาสตร์ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3,025,652 73.97 มีการเลื่อนกิจกรรมจัดอบรม
ด้านดาราศาสตร์ให้แก่
บุคลากรประเทศเวียดนามไป
ในไตรมาสที่ 4 

ที่มา : จากรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ในระบบ MIS ณ 11 เมษายน 2563 
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3.ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สถาบันมีตัวชี้วัดจ านวน 41 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ผลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัดสามารถแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
เล็กน้อย 

(70-99%) 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

(ต่ ากว่า 70%) 
รวมท้ังสิ้น 41 24 11 6 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 10 5 4 1 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 15 9 4 2 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความตระหนักและ

การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี 
ทางด้านดาราศาสตร ์

9 4 2 3 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการ 

2 2 - - 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

5 4 1 - 

 

จากตารางข้างต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร.มีตัวชี้วัดจ านวนทั้งสิ้น 41 ตัวชี้วัด ในรอบ 6 เดือน 
มีผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ณ ไตรมาสที่ 2 จ านวน 24 ตัวชี้วัด 
2. ด าเนินการได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ณ ไตรมาสที่ 2 จ านวน 17 ตัวชี้วัด 

แบ่งเป็น 
- ต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย จ านวน 11 ตัวชี้วัด 
- ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้บุคลากรไม่สามารถ
เดินทางทั้งในและต่างประเทศ  งดเว้นการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงเพ่ือให้
สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดารา
ศาสตร์ต่างๆ ได้   

ทั้งนี้ ได้ด าเนินการปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดประจ าปี 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดที่เกิดขึ้น  และได้น าเสนอค่าเป้าหมายใหม่ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติใน
คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบค่าเป้าหมายที่ได้มีการปรับ
ใหม่  เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  และเห็นควรปรับกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โรคระบาด เช่น การปรับกิจกรรมอบรมทางดาราศาสตร์เป็นการให้ความรู้ทางออนไลน์ เป็นต้น 

 


