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รายงานการวิเคราะหผ์ลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

ตามท่ี ผสดร.มีนโยบายให้หัวหน้าโครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
และน าเสนอต่อผสดร. รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานในช่วงที่ผ่านมา  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดยงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้
รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผลการบริหารงบประมาณ และผลการบริหารโครงการ  ซึ่งท าการ
วิเคราะห์ในมิติของภาพรวมทั้งสถาบัน และมิติของหน่วยงานหลักที่น าส่งผลผลิตตามเป้าหมายประเด็น
ยุทธศาสตร์  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร.มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 61 โครงการ ที่
สอดคล้องตามพันธกิจของสถาบัน  ซึ่งสามารถแบ่งเป็น โครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 18 
โครงการ และเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน 43 โครงการ   
งบประมาณที่จัดสรรส าหรับการด าเนินโครงการจ านวน 566.8713 ล้านบาท (ไม่รวมงบกลาง 59.8624 ล้านบาท 
และเงินส ารองยามฉุกเฉิน 120.0000 ล้านบาท) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงาน และผลตัวชี้วัด ณ 
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

        ตารางแสดงผลการบริหารงบประมาณ และบริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ าแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร์) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
งบประมาณ 
ปี 2563* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจาก
การด าเนินงาน จ านวน

โครงการ 

ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 
ผลตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

33.7346 20.4542 60.63 1.1158 3.32 12.1645 36.05 9 เป็นไปตาม
แผนท้ังหมด 

เป็นไปตาม
แผนท้ังหมด 

10/10 
ตัวชี้วัด 

2. เพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านเทคนิควิศวกรรม 
เพื่อการพัฒนาและสร้าง
อุปกรณ์เพื่อการพึ่งพา
ตนเองในอนาคต 

117.3253 76.3956 65.12 30.2915 25.83 10.6383 9.05 15 เป็นไปตาม
แผนท้ังหมด 

เป็นไปตาม
แผนท้ังหมด 

15/15 
ตัวชี้วัด 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการทางดารา
ศาสตร์ และประชาสัมพันธ์
สู่สังคมไทยในทุกระดับ
อย่างทั่วถึง 

46.6492 30.4762 65.33 5.8225 12.48 10.3505 22.19 19 เป็นไปตาม
แผนท้ังหมด 

เป็นไปตาม
แผนท้ังหมด 
9/9 ตัวชี้วัด 

บทสรุปผู้บริหาร 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์
งบประมาณ 
ปี 2563* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจาก
การด าเนินงาน จ านวน

โครงการ 

ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 
ผลตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4. สนับสนุนการวาง
โครงสร้างพื้นฐานทางดารา
ศาสตร์ เพื่อการให้บริการท่ี
มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

163.0360 37.8098 23.19 120.3162 73.80 4.9100 3.01 2 เป็นไปตาม
แผน 1

โครงการ    
ต่ ากว่าแผน
เล็กน้อย 1 
โครงการ 

เป็นไปตาม
แผนท้ังหมด 
2/2 ตัวชี้วัด 

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้ทันสมัย มีธรร
มาภิบาล และสนับสนุนการ
แสวงหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณจากภาครัฐ 
 

206.1262 172.9238 83.89 15.9245 7.73 17.2779 8.38 16 เป็นไปตาม
แผนท้ังหมด 

เป็นไปตาม
แผนท้ังหมด 
5/5 ตัวชี้วัด 

รวมท้ังสิ้น 566.8713 338.0596 59.63 173.4705 30.60 55.3412 9.77 61   

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2563 จ านวน 746.7338 ล้านบาท หัก งบกลาง (1)  จ านวน 59.8624 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน (2) จ านวน 
120.0000 ล้านบาท คงเหลือ 566.8713 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ 

(1) งบกลาง ตั้งไว้เพื่อรองรับการด าเนินงานของหน่วยงาน ในกรณีที่มีการเสนอขอตั้งโครงการใหม่ที่มีการเสนอขอตั้งโครงการใหม่ที่มิได้ตั้ง
งบประมาณ หรือรายการที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน รายการที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า รวมถึงรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 

(2) เงินส ารองจ่ายยามฉุกเฉิน ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันหรือแก้ไข รวมถึงการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหาย กรณีเกิดเหตุการณ์ภัย
พิบัติ/สถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ทันทีทันใด ซ่ึงจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของ
สถาบันฯ 

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม
ของ สดร. ได้ดังนี้ คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 จ านวน 
746.7338 ล้านบาท  จัดสรรเป็นงบกลาง จ านวน 59.8624 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.02)  เงินส ารองจ่ายยาม
ฉุกเฉิน จ านวน 120.0000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 16.07)  และน ามาใช้ในการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ทั้ง 61 โครงการ จ านวน 566.8713 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 75.91) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 
ประเด็น 

ผลการบริหารงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวม สดร. มีผลการเบิกจ่ายสะสม 
จ านวน 338.0596 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 59.63 เมื่อเทียบกับวงเงินที่ใช้ในการบริหารโครงการฯ) มีการกัน
เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 173.4705 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.60) และมีเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานจ านวน 55.3412 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.77 ซึ่ง สดร.น าไปจัดสรรในปีงบประมาณถัดไป)  ทั้งนี้ 
หากพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ จะพบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ มีผลการ
เบิกจ่ายสะสมมากที่สุด จ านวน 172.9238 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 83.89 เมื่อเทียบกับวงเงินที่ใช้ในการ
บริหารโครงการฯ) เนื่องจาก เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจ า และต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจ านวนมาก  ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 มีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม
เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ (เบิกจ่าย
สะสม คิดเป็นร้อยละ 65.33)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรมฯ 
(เบิกจ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ 65.12)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพฯ ( เบิกจ่าย
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สะสม คิดเป็นร้อยละ)  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ ฯ 
(เบิกจ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ 23.19)  ตามล าดับ  นอกจากนี้ สดร.ยังมีเงินที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
อีก จ านวน 173.4705 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.60 เมื่อเทียบกับวงเงินที่ใช้ในการบริหารโครงการฯ) ซึ่ง
ทุกรายการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี เป็นรายการที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพันเสร็จแล้ว 
โดยจะมีแผนการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ก าหนดไว้ตามสัญญา 

ผลการบริหารโครงการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมของ สดร.  (ติดตามผลเฉพาะ
โครงการยุทธศาสตร์ จ านวน 43 โครงการ) พบว่า โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 42 โครงการ สามารถ
บริหารจัดการและด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และมีเพียง 1 โครงการฯ ที่มีผลการบริหารจัดการต่ ากว่า
แผนเล็กน้อย คือ โครงการที่ (43) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ   เนื่องจากการ
เบิกจ่ายงบประมาณของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ม. มีความล่าช้า
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
เยอรมันในฐานะคู่สัญญาไม่สามารถเดินทางมาทดสอบระบบรับสัญญาณต่างๆ/ระบบกล้องโทรทรรศน์วิทยุได้ 
ท าให้ต้องมีการขยายระยะเวลาในการตรวจรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุฯ ไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ส าหรับ
การน าส่งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ทุกโครงการสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
จ านวน 41 ตัวชี้วัด (ตามที่ สดร.ได้เสนอขอปรับแผนการด าเนินงาน และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ต่อ
คณะกรรมการสถาบันฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19)   

จากผลการด าเนินงานข้างต้น หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แล้ว ถือว่า สดร.มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ต่ ากว่าเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งเกิดจาก
หลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ โดย สดร.ก็ได้เพ่ิมมาตรการในการติดตาม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส เพ่ือจัดท าแผนส ารอง แผนทดแทนการด าเนินงานที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท างานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวที่กระทบกับการให้บริการ และการท างานของ สดร.มาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สดร. จะน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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1. ผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 มิติภาพรวม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร.ได้จัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและสามารถน าส่งผลผลิตได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 566.8713 ล้าน
บาท (ไม่รวมงบกลาง 59.8624 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน 120.0000 ล้านบาท) ตาม 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสมจ านวน 338.0596 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.63 มีการ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 173.4705 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.60 และมีเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานจ านวน 55.3412 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.77  (น าไปจัดสรรในปีต่อไป)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ จัดสรร 
33.7346 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.95 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพ่ือการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในอนาคต จัดสรร 117.3253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.70 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการทาง 
ดาราศาสตร์  และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง  จัดสรร 46.6492  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.23 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพ่ือการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค จัดสรร 163.0360 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.76 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหา
ร าย ได้ เ พ่ื อลดภา ร ะงบประมาณจากภ าครั ฐ จั ด ส ร ร  206.1262 ล้ านบาท  คิ ด เ ป็ น 
ร้อยละ 36.34 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถจ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ประเด็นยทุธศาสตร ์
งบประมาณ 
ปี 2563* 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจาก
การด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

33.7346 20.4542 60.63 1.1158 3.32 12.1645 36.05 

2. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนา
และสร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

117.3253 76.3956 65.12 30.2915 25.83 10.6383 9.05 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุก
ระดับอย่างทั่วถึง 

46.6492 30.4762 65.33 5.8225 12.48 10.3505 22.19 

4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการ
ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค 

163.0360 37.8098 23.19 120.3162 73.80 4.9100 3.01 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และ
สนับสนุนการแสวงหารายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

206.1262 172.9238 83.89 15.9245 7.73 17.2779 8.38 

รวมท้ังสิ้น 566.8713 338.0596 59.63 173.4705 30.60 55.3412 9.77 

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2563 จ านวน 746.7338 ล้านบาท หัก งบกลาง  จ านวน 59.8624 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน จ านวน 120.0000 
ล้านบาท คงเหลือ 566.8713 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ 
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ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่าย
สะสมมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ  มีการเบิกจ่ายจ านวน 172.9238 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 83.89 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1-4 มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึง
ร้อยละ 80 เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ 
เบิกจ่ายร้อยละ 65.33  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรมฯ เบิกจ่ายร้อยละ 
65.12   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพฯ เบิกจ่ายร้อยละ 60.63   และยุทธศาสตร์ที่ 4
สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ ฯ เบิกจ่ายร้อยละ 23.19  ตามล าดับ  

นอกจากนี้ สดร.ยังมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีอีกจ านวน 173.4705 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
30.60 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ในการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ดังนี้ 

1. รายจ่ายลงทุน  เป็นรายการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ 
2. รายจ่ายประจ า เป็นรายการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ/ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจากผู้มีอ านาจ 

ทั้งนี้ มีโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ า (ต่ ากว่าร้อยละ 80) และมี
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมาก จ านวนทั้งสิ้น 12 โครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 2 โครงการ  ประกอบด้วย 
2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุและงานอาคารสถานที่  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
163.0360 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 37.8091 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.19  มีการกันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีจ านวน 120.3162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.80 โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีการ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมากมี 2 โครงการ ประกอบด้วย 

1.1 โครงการที่ (43) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ  มีการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 76.7874 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 9.8819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.87 มีการ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 66.5090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.61 ประกอบด้วย 

 รายการผูกพันใหม่ 1 รายการ 
 ค่าก่อสร้างและควบคุมงานอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง 

1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น   106,660,000  บาท 
2. ระยะเวลาในการผูกพัน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 จ านวน 12 งวด) 
3. เซ็นสัญญา 26 มิถุนายน 2563 
4. ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 - วงเงินที่ได้รับจัดสรร 21,400,000 บาท 
     - จ านวนงวดงาน 3 งวด (งวดที่ 1-3) 
     - ผลการเบิกจ่าย - บาท และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2563 

5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากต้องรอการเบิกจ่ายเงินจากเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
ของปี 2562 ก่อน ประกอบกับมีการปรับแบบเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการใช้สอยมากขึ้น รวมถึง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และภัยพิบัติจาก
พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” 
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 รายการงานปรับปรุงปีเดียว 1 รายการ 
 ค่าออกแบบงานก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลและปรับระบบภูมิทัศน์โดยรอบหอดูดาว

ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 756,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 29 พฤษภาคม 2563 
3. ผลการเบิกจ่าย 378,000 บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2563 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ระหว่างปี 

 รายการครุภัณฑ์ผูกพัน 1 รายการ 
 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เมตร 

1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 448,696,580.30  บาท 
2. ระยะเวลาในการผูกพัน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 จ านวน 7 งวด) 
3. เซ็นสัญญา 18 มีนาคม 2560 
4. ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 - วงเงินที่ได้รับจัดสรร 44,356,580.30 บาท 
     - จ านวนงวดงาน 1 งวด (งวดที่ 7) 

- ผลการเบิกจ่าย - บาท และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) ในเดือน
มีนาคม 2564 

5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันในฐานะคู่สัญญา 
ไม่สามารถเดินทางมาทดสอบระบบรับสัญญาณต่างๆ/ระบบกล้องโทรทรรศน์วิทยุได้ 
ท าให้ต้องมีการขยายระยะเวลาในการตรวจรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุดังกล่าว 

 งบด าเนินงาน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.3721 ล้านบาท ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าเครื่องรับสัญญาณความถี่วิทยุ 
และค่าเช่าตู้คอนเทนเนอรพ์ร้อมบริการติดตั้ง  ได้เบิกจ่ายในเดือนพฤศจิกายน 2563 

1.2 โครงการที่ (44) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์  มีการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 86.2486 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 27.9278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.38 มีการ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 53.8072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.39 ประกอบด้วย 

 รายการผูกพันเดิม 1 รายการ 
 ค่าก่อสร้างและควบคุมงานหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น 

1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 105,144,750 บาท 
2. ระยะเวลาในการผูกพัน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 จ านวน 13 งวด) 
3. เซ็นสัญญา 30 เมษายน 2562 
4. ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

- วงเงินที่ได้รับจัดสรร 31,538,600 บาท 
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     - จ านวนงวดงาน 4 งวด (งวดที่ 5-8) 
 - ผลการเบิกจ่าย 1,493,425 บาท เบิกถึงงวดที่ 5/13 และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวด

ต่อไปเดือนธันวาคม 2563 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากต้องรอการเบิกจ่ายเงินจากเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
ของปี 2562 ก่อน ประกอบกับมีการปรับแบบเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการใช้สอยมากขึ้น รวมถึง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19และภัยพิบัติจาก
พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล” 

 รายการงานปรับปรุงปีเดียว 6 รายการ 
 งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังคา

เลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 9,950,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 29 พฤษภาคม 2563 
3. ผลการเบิกจ่าย -  บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ มีนาคม 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากเป็นการจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแต่
ปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอราคา จึงต้องใช้วิธีคัดเลือกท าให้กระบวนการจัดหาล่าช้าออกไป 
ประกอบกับเมื่อได้คู่สัญญาแล้ว  ยังมีการเสนอขอแก้ไขแบบเพ่ือความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

 งานปรับปรุงชุดนิทรรศการการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ อุทยานดารา
ศาสตร์สิรินธร 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 9,999,779.21  บาท 
2. เซ็นสัญญา 21 พฤษภาคม 2563 
3. ผลการเบิกจ่าย 2,499,944.80  บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ มกราคม 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบไม่ได้ส่งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ไปยังงานพัสดุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้การจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า รวมถึงมีการ
ส่งมอบพื้นท่ีล่าช้าในเดือนสิงหาคม 2563 

 งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังคา
เลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 7,494,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 29 พฤษภาคม 2563 
3. ผลการเบิกจ่าย 1,498,800  บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ มีนาคม 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากหน่วยงานรับผิดชอบไม่ได้ส่งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ไปยังงานพัสดุภายในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้การจัดหาผู้รับจ้างล่าช้า ประกอบกับ  
มีการเสนอขอแก้ไขแบบเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
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 งานก่อสร้างถนนและลานอเนกประสงค์หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 4,950,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 20 เมษายน 2563 
3. ผลการเบิกจ่าย 990,000  บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2563 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ส่งผลให้มีการขยายสัญญา ปัจจุบันได้ตรวจรับแล้ว 

 งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังคา
เลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 3,000,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 16 มิถุนายน 2563 
3. ผลการเบิกจ่าย 600,000  บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ มีนาคม 2564 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากผู้เสนอราคารายแรกไม่สามารถลงนามในสัญญาได้
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้
ต้องเรียกผู้ชนะการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ ารายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูง ราย
ถัดไปตามล าดับแล้วแต่กรณีมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง 

 งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ และจัดท าพ้ืนที่ส าหรับ
ซ่อมบ ารุงหอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 5,750,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 20 พฤษภาคม 2563 
3. ผลการเบิกจ่าย 4,025,000  บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2563 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบลิฟท์ได้ เพราะผู้ขาย
ลิฟท์ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและ
สร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 15 โครงการ  
ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ   ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและ
วิศวกรรม และงานบริหารงานวิจัย มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 117.3253 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 
76.3956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.12  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 30.2915 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.83 โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมากมี 2 
โครงการ ประกอบด้วย 

2.1 โครงการที่ (08) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือภาคีกล้องโทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟ  

มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 15.2000 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 3.4408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
22.63 มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 11.5253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.86 ประกอบด้วย 

  รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ 
 (อ2) แขนกลจับกระจก  วงเงินงบประมาณ 3,495,000 บาท  อยู่ระหว่างรอรับสินค้า

เดือนพฤศจิกายน 2563 
 งบด าเนินงาน 1 รายการ 

 เงินอุดหนุนส าหรับการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกให้กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
วงเงินงบประมาณ 8,000,000 บาท โดย สซ.อยู่ระหว่างการประกอบและทดสอบระบบ
เครื่องเคลือบกระจก  คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ในเดือนมีนาคม 2564 

2.2 โครงการที่ (11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงาน
ความละเอียดสูง มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 17.1507 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 7.0485 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 41.11 มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 9.1295 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.24 
ประกอบด้วย 

 รายการงานปรับปรุงปีเดียว 1 รายการ 
 ค่าปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการ 

1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 390,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 3 สิงหาคม 2563 
3. ผลการเบิกจ่าย -  บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตุลาคม 2563 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ระหว่างปี 

 รายการครุภัณฑ์ 6 รายการ 
 (อ30) เครื่องจักรเตรียมงาน (Water Jet)  วงเงินงบประมาณ 4,387,000 บาท  ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2563      
 (อ35) เครื่องทดสอบพ้ืนผิวชิ้นงาน (Surface test)  วงเงินงบประมาณ 1,500,000 

บาท ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้งเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา/มีผู้เสนอราคาราย
เดียว  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2563  
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 (อ36) เครื่องวัดความกลมชิ้นงาน (Roundness test) วงเงินงบประมาณ 1,500,000 
บาท ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้งเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา/มีผู้เสนอราคาราย
เดียว  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับสินและบริการเดือนพฤศจิกายน 2563   

 (อ32) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60KVA วงเงินประมาณ 680,306 บาท 
เบิกจ่ายแล้วในเดือนตุลาคม 2563 

 (อ34) เครื่องวัดระยะภายในชิ้นงานทรงกระบอก (Bore Gauge) วงเงินงบประมาณ 
557,000 บาท เบิกจ่ายแล้วในเดือนตุลาคม 2563 

 (อ37) ไดอัลอินดิเคเตอร์ (Dial Indicator) วงเงินงบประมาณ 61,200 บาท เบิกจ่าย
แล้วในเดือนตุลาคม 2563    

 งบด าเนินงาน 2 รายการ   
 ค่าวัสดุที่จ าเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ วงเงินงบประมาณ 29,922.55 

บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 
 ค่าใช้จ่ายในส่งบุคลากรไปอบรมด้านการพัฒนาซอฟแวร์ วงเงินงบประมาณ 24,075 

บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563    
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทาง 
ดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง   มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 
19 โครงการ  ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์  หอดูดาวฯ 
ภูมิภาค 3 แห่ง งานประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานห้องสมุดดาราศาสตร์  มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 46.6492 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 30.4762 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.33  มีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 5.8225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48  และมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน
จ านวน 10.3505 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.19 โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีเงินเหลือจ่าย
จากการด าเนินงานจ านวนมากมี 3 โครงการ ประกอบด้วย 

3.1 โครงการที่ (29) โครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ต้นปีมีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 0.30 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการเดินทางส ารวจพ้ืนที่ การเตรียมความพร้อมของสถานที่สอบแข่งขัน และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกภาคสังเกตการณ์ซึ่งจะจัดในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563  
เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้การจัดแข่งขันดังกล่าวต้องยกเลิก และในไตรมาสที่ 2 
ได้มีการโอนงบประมาณจ านวน 0.2800 ล้านบาท เพื่อน าไปใช้ในโครงการอื่นที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า 

3.2 โครงการที่ (40) โครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก  มีการ
จัดสรรงบประมาณจ านวน 3.8743 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 1.6060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.60 มี
เงินเหลือจ่ายจากกการด าเนินงานจ านวน 2.2683 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.40 เนื่องจากมีการยกเลิกการ
จัดกิจกรรมจ านวน 11 กิจกรรม (จากทั้งหมด 16 กิจกรรม) ประกอบด้วย 

 กิจกรรม International Ethnoastronomy Workshop  
 กิจกรรม FAST Radio Burst 2020 Thailand Meeting  
 กิจกรรม Optical Design Summer School 2020  
 กิจกรรม ITCA Colloquium 2020  
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 กิจกรรม High Optical Technology for Telescope Workshop  
 กิจกรรม NARIT - IAU Astronomy for Inclusion  
 กิจกรรม COMAC 2020  
 กิจกรรม SINO-THAI Astronomy Youth Camp 2020  
 กิจกรรม You are Galileo! Workshop  
 กิจกรรม UNESCO conference on astronomy education  
 กิจกรรม ITCA Governing Board Annual Meeting)  

ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และหน่วยงาน (งานวิเทศสัมพันธ์) 
ไม่ได้แจ้งคืนงบประมาณ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก   

3.3 โครงการที่ (41) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 2.4256 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 1.1161 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.09 มีเงินเหลือจ่ายจากกการด าเนินงานจ านวน 1.3095 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
53.91 เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม (จากทั้งหมด 8 กิจกรรม) ประกอบด้วย 

 กิจกรรมอบรมด้านดาราศาสตร์ให้แก่บุคลากร ณ ราชอาณาจักรภูฏาน  
 กิจกรรมอบรมด้านดาราศาสตร์ให้แก่บุคลากร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  
 กิจกรรมอบรมด้านดาราศาสตร์ให้แก่บุคลากร ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
 กิจกรรมอบรมด้านดาราศาสตร์ให้แก่บุคลากร ณ สปป.ลาว 

ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และหน่วยงาน (งานวิเทศสัมพันธ์) 
ไม่ได้แจ้งคืนงบประมาณ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก   

 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและ

นานาชาติ  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 9 โครงการ  ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ งานบริหาร
งานวิจัยและงานวิเทศสัมพันธ์ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 33.7346 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 
20.4542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.63  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 1.1158 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.32 และมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 12.1645 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.05 โดย
โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมี เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวนมากมี 3 โครงการ 
ประกอบด้วย 

4.1 โครงการที่ (04) โครงการความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์  มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 0.4000 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.1263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีเงินเหลือจ่ายจาก
การด าเนินงานจ านวน 0.2737 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.50 เนื่องจากได้มีการยกเลิกการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ Sino - Thai workshop ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ
หน่วยงาน (งานบริหารงานวิจัย) ไม่ได้แจ้งคืนงบประมาณ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก   

4.2 โครงการที่ (07) โครงการความร่วมมือ Thai-JUNO มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
4.3000 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.0936 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.09 มีเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานจ านวน 4.2064 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.91 เนื่องจากได้มีการยกเลิกกิจกรรม JUNO PMT 
Testing Duty ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  รวมถึงไม่มีการเบิกจ่ายเงิน
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อุดหนุนโครงการความร่วมมือ Thai-JUNO จ านวน 4.0000 ล้านบาท เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานความร่วมมือในประเทศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
สุรนารี) 

4.3 โครงการที่  (60) โครงการความร่วมมือ East Asia Observatory มีการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 0.2780 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.1037 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.71 มีเงิน
เหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 0.1742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.29 เนื่องจากได้มีการยกเลิกการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ NARIT-JCMT Workshop ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-
19 และหน่วยงาน (งานบริหารงานวิจัย) ไม่ได้แจ้งคืนงบประมาณ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก   

 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุน

การแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 16 โครงการ  
ประกอบด้วย 12 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานกฎหมาย งานการเงิน บัญชี งานจัดหา
รายได้ งานบริหารงานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ ทรัพย์สิน งานยุทธศาสตร์ งบประมาณ งานวิเทศ
สัมพันธ์ งานห้องสมุดดาราศาสตร์ งานอาคารสถานที่ และงานอ านวยการ  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
206.1262 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 172.9238 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.89  มีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 15.9245 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.73 และมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน
จ านวน 17.2779 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.38 โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีเงินเหลือจ่าย
จากการด าเนินงานจ านวนมากมี 2 โครงการ ประกอบด้วย 

5.1 โครงการที่ (49) โครงการสัมมนาประจ าปี ต้นปีมีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 1.2000 
ล้านบาท เพ่ือใช้ในการจัดสัมมนาประจ าปีในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-
19 ท าให้ต้องยกเลิกการด าเนินงานและมีการโอนงบประมาณจ านวน 0.1200 ล้านบาท ไปใช้ในโครงการอ่ืนที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วน  แต่หน่วยงานไม่มีการแจ้งยกเลิกการด าเนินงานและคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มี
งบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 

5.2 โครงการที่ (61) โครงการบรรเทาผลกระทบและแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์
การแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิค-19 มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 10.00 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 3.9655 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.70 กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 0.7174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 มีเงิน
เหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 5.3172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.20 เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือบรรเทา/แก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์
การแพทย์จากการระบาดของโรค COVID-19 และเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบางส่วนที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน  ทั้งที่มีสาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19   
ภัยธรรมชาติ  ความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้าง  การด าเนินงานเพ่ิมเติมนอกแผนที่ เกิดขึ้นระหว่างปีและไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ  ปัญหาเรื่องของการสรรหาผู้รับจ้าง/การไม่มีผู้เสนอราคา  การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงท าให้ไม่สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายได้  รวมถึงความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรม  ท าให้หัวหน้าโครงการยังคง
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ยืนยันการด าเนินงานและงบประมาณไว้ก่อน  และเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลกยังไม่
คลี่คลาย  ทุกอย่างจึงจ าเป็นต้องยกเลิกการด าเนินงาน  ซึ่งส่งผลกระทบท าให้มีเงินเหลือจ่ายและมีเงินกันไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมาก  และอาจส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายของ สดร. ในภาพรวม
เมื่อเทียบกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ 
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การเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ตามที่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2561 เรื่องมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ข้อเสนอ ข้อ 3. “เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท รวมทั้งเพ่ือให้
การใช้จ่ายภาครัฐเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเห็นสมควรก าหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสในภาพรวม รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ า หากหน่วยงานใดสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้แล้วแต่ต่ ากว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายใน
ไตรมาสนั้นแล้ว  ส าหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนฯ ที่ก าหนด
ไว้ ส านักงบประมาณจะน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป”  

โดยรัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้เป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  จึงก าหนดมาตรการการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้ 

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 

 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สดร. ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถจ าแนกตามหมวด

รายจ่ายตามตาราง ดังนี้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
*งบประมาณ 

ปี 2563 

เบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นปี 2563 

ผูกพันงบประมาณ รวม คงเหลือ 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
ภาพรวม *566.8713 338.0596 59.64 173.4705 30.60 511.5301 90.24 55.3412 9.76 

รายจ่ายลงทุน 257.0665 102.8043 39.99 139.9971 54.46 242.8015 94.45 14.2650 5.54 

รายจ่ายประจ า 309.8048 235.2552 75.94 33.4733 10.80 268.7286 86.74 41.0762 13.26 

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2563 จ านวน 746.7338 ล้านบาท หัก งบกลาง จ านวน 59.8624 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน จ านวน 120.0000 
ล้านบาท 
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กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง) ของ สดร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล 
เป้าหมายการเบิกจา่ย (% สะสม) ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ภาพรวม 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

23 
142.1765 

54 
333.8056 

77 
475.9821 

100 
566.8713 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

6.69 
41.3610 

17.29 
105.2286 

36.25 
213.2502 

59.64 
338.0596 

รายจ่ายลงทุน 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

8 
23.3579 

40 
116.7895 

65 
189.7829 

100 
257.0665 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

0.27 
0.7942 

1.94 
5.3093 

14.92 
41.4280 

39.99 
102.8043 

รายจ่ายประจ า 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

28 
91.3318 

58 
189.1872 

80 
260.9479 

100 
309.8048 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

12.44 
40.5669 

29.83 
99.9193 

55.32 
171.8223 

75.94 
235.2552 

 
กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายจริง รวมกับ รายการที่ผูกพันงบประมาณแล้ว)  

ของ สดร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล 
เป้าหมายการเบิกจา่ย (% สะสม) ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ภาพรวม 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

23 
142.1765 

54 
333.8056 

77 
475.9821 

100 
566.8713 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

7.91 
48.9233 

20.09 
122.2274 

37.44 
220.1984 

90.24 
511.5301 

รายจ่ายลงทุน 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

8 
23.3579 

40 
116.7895 

65 
189.7829 

100 
257.0665 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

0.40 
1.1564 

4.48 
12.2610 

16.28 
45.2118 

94.45 
242.8015 

รายจ่ายประจ า 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

28 
91.3318 

58 
189.1872 

80 
260.9479 

100 
309.8048 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

14.64 
47.7669 

32.83 
109.9664 

56.34 
174.9866 

86.74 
268.7286 

ที่มา : รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับงวด 12 เดือน (งานการเงินและบัญชี) 

เป้าหมาย 100% เป้าหมาย 100% เป้าหมาย 100%

59.64

39.99

75.94

90.24
94.45

86.74

0

20

40

60

80

100

120

ภาพรวม รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ า

กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของสดร .  กับ เป้าหมายของรัฐบาล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ .ศ .2563

เป้าหมายรัฐบาล

ผลการเบิกจ่ายสดร.

ผลการเบิกจ่ายรวมผูกพัน

หน่วยนบั : ร้อยละ 
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 จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการบริหารงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สดร.มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมายของรัฐบาล  โดยเฉพาะ
ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายลงทุน (ในทุกงบรายจ่าย)  ที่เบิกจ่ายสะสมทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 39.99 
(เป้าหมายของรัฐบาลคือ ร้อยละ 100)  ดังนั้น ในการด าเนินงานของปีต่อไป  สดร.จะต้องเพ่ิมมาตรการเร่งรัด
การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้มีความเข้มงวดมากขึ้น  เพ่ือให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ  นอกจากนี้ยังต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายรายการผู กพันเดิมที่กันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี  เพื่อจะได้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีปัจจุบันและแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 

 

 มิติหน่วยงานหลัก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.263  ได้มีโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน  โดยหลักหน่วยงานหลัก หมายถึง หน่วยงานที่มีการ
ด าเนินงานภายใต้พันธกิจหลักของ สดร. ทั้ง 4 ด้าน มีการน าส่งผลผลิตและตัวชี้วัดหลักตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
2. ศูนยบ์ริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
3. ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
4. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม 
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
7. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
8. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 
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โดยหน่วยงานหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 39 โครงการ  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 297.8750 ล้านบาท  มีการเบิกจ่ายจ านวน 151.6165 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.90 มีเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 112.7433 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.85และมีเงิน 
เหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 33.5152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.25 

(หน่วย : ล้านบาท) 
หน่วยงาน จัดสรร

งบประมาณ
ปี 2563 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 63 เงินเหลือจ่ายจาก
การด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
หน่วยงานหลัก 297.8750 151.6165 50.90 112.7433 37.85 33.5152 11.25 
  กลุ่มวิจัยและพัฒนา 47.9632 32.0435 66.81 1.9434 4.04 13.9763 29.15 
  ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 21.9420 15.5630 70.92 4.2454 19.33 2.1336 9.75 
  ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทย ุ 120.0208 44.7572 37.29 73.2938 61.06 1.9699 1.65 
  ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาตแิละวิศวกรรม 66.5724 31.6420 47.53 23.4263 35.18 11.5041 17.29 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 28.2552 19.0723 67.50 8.2981 29.37 0.8848 3.13 
  หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 4.8780 3.2990 67.62 0.8841 18.03 0.6947 14.35 
  หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติฯ นครราชสีมา 3.9331 2.4653 59.29 0.3944 9.92 1.0734 30.79 
  หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติฯ สงขลา 4.3217 2.7736 64.12 0.2578 6.02 1.2903 29.86 
หน่วยงานสนับสนนุ 268.9963 186.4431 69.31 60.7272 22.59 21.8260 7.77 

รวมท้ังสิ้น 566.8713 338.0596 59.63 173.4705 30.60 55.3412 9.77 

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2563 จ านวน 746.7338 ล้านบาท หัก งบกลาง  จ านวน 59.8624 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน จ านวน 120.0000 
ล้านบาท คงเหลือ 566.8713 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานหลักที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ ศูนย์บริการ
วิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 15.5630 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 70.92  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 4.2454 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.33  และมีเงิน
เหลือจ่ายเพียงจ านวน 2.1336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.75  โดยในปีที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการและ
สื่อสารทางดาราศาสตร์ได้มีการปรับแผนการด าเนินงานรวมถึงรูปแบบการให้บริการเพ่ือแก้ปัญหาและลด
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การจัดท าหลักสูตรและเนื้อหาการอบรม
ในระบบออนไลน์  การน าเสนอผลงานผ่าน Online Teleconference  การจัดกิจกรรมโดยผ่านการ
ถ่ายทอดสด (live) เป็นต้น 

ทั้งนี้ หน่วยงานหลักที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ าสุดและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากที่สุด 
คือ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงจ านวน 44.7572 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 37.29  และมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากถึงจ านวน 73.2938 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.06   
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าศูนยป์ฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุมีการปรับแผนการด าเนินงานและมีการ
โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณจ านวนมาก  ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงานล่าช้าและท าให้เบิกจ่าย
ไม่ทันในปีงบประมาณ  นอกจากนี้ ยังอาจเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้
การด าเนินงานบางส่วนต้องหยุดชะงักและไม่สามารถด าเนินการในส่วนที่เหลือได้  ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามแผนและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมาก 
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2. ผลการบริหารโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 มิติภาพรวม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร.มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 61 โครงการ ที่
สอดคล้องตามพันธกิจของสถาบัน  ซึ่งสามารถแบ่งเป็น โครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 18 
โครงการ และเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน 43 โครงการ  

ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2663 สดร.มีผลการด าเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์จ านวน 43 โครงการ 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ปี 2563 
(ลบ.) 

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ ผลตัวชี้วัด 

ตามแผน 
(>80%) 

ต่ ากว่าแผน
เล็กน้อย 

(69-79%) 

ตกแผน 
(<69%) 

ตามแผน 
(>80%) 

ต่ ากว่าแผน
เล็กน้อย 

(69-79%) 

ตกแผน 
(<69%) 

1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

33.7346 8 8   10   

2. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิค
วิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์
เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

117.3253 14 14   15   

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ 
และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับ
อย่างทั่วถึง 

46.6492 13 13   9   

4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค 

163.0360 2 1 1  2   

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มี
ธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหา
รายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

206.1262 6 6   5   

รวมท้ังสิ้น 566.8713 43 42 1  41   
 

จากตารางข้างต้น  สดร.มีโครงการยุทธศาสตร์ที่ด าเนินงานได้ตามแผน 42 โครงการ มีโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินงานต่ ากว่าแผนเล็กน้อย 1 โครงการ และมีตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้ตามแผนจ านวน
ทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด  
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 โดยโครงการยุทธศาสตร์ที่มีสถานภาพของการด าเนินงาน ต่ ากว่าแผนเล็กน้อย (ระหว่าง 69-79%) 
จ านวน 1 โครงการ  ดังนี้ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการยุทธศาสตร ์
หัวหน้า
โครงการ 

งบประมาณ 
ปี 2563 

(%) ผลการ
ด าเนินงาน  

ณ สิ้นปี 2563 
หมายเหต ุ

ความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน  

ณ 30 พ.ย. 63 
ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์วิทย ุ

(43) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ 

นายพิทกัษ ์
เข็มเพ็ชร ์

44,356,580.30 70.25 การเบิกจา่ยงบประมาณของกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ม. มีความ
ล่าช้าเนื่องจากผลกระทบจากโรค 
COVID-19 ท าให้ผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศเยอรมันในฐานะคู่สัญญาไม่
สามารถเดินทางมาทดสอบระบบรับ
สัญญาณต่างๆ/ระบบกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุได้ ท าให้ต้องมีการ
ขยายระยะเวลาในการตรวจรับ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุฯ ไปในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 

หน่วยงานได้มีการปรับ
แผนการด าเนินงานให้
เหมาะสมเพื่อรองรับ
สถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID-19 
โดยการปรับแผนการ
ตรวจรับงานไปในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 

ที่มา : จากรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ในระบบ MIS ณ 30 กันยายน 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในไตรมาสที่ 2 ได้เริ่มมีการระบาดของโรค COVID-19 ท าให้การด าเนินงาน
ของโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  เนื่องจากต้องยกเลิก/ชะลอ/เลื่อนการจัดกิจกรรมกับ
หน่วยงานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ เรื่องการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้   

ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานได้มีการปรับแผนการด าเนินงานและปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการต่อ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมเพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว  ท าให้ ณ  
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สดร.มีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเป็นไปตามแผนที่ปรับใหม่ทั้งหมดจ านวน 
41/41 ตัวชี้วัด โดยสามารถแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

2563 
(ลบ.) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหล่ือมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจากการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 

ผล 
ตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

33.7346 20.4542 60.63 1.1158 3.32 12.1645 36.05   

(1) โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารด้านงานวจิัยทางด้านดารา
ศาสตร์ 

3.3500 1.8751 56.12 0.0369 1.19 1.4380 42.99 ยกเลิก 3 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19 
1.การเดินทางมา
ปฏิบัติงานของที่
ปรึกษา (ดร.บุษบา)  
2.น าเสนอผลงาน 
CAP 2020 
3.APRIM 2020 

- 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

2563 
(ลบ.) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหล่ือมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจากการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 

ผล 
ตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
(2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับ Road Map ด้านการ
วิจัยและพัฒนาของสดร. 

15.7888 10.9439 69.28 0.6951 4.43 4.1498 26.28 ยกเลิก 8/46 
โครงการวิจัย 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(3) โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานทางด้านดาราศาสตร์
ให้กับหน่วยงานภายนอก 

1.6400 1.3637 82.93 0.1604 9.76 0.1159 7.32 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(4) โครงการความร่วมมือทางด้าน
ดาราศาสตร์ 

0.4000 0.1263 32.50 - - 0.2737 67.50 ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-
19 คือ Sino-Thai 
Workshop 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(05) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์โลก และ
บรรยากาศแห่งชาต ิ

3.3848 2.9538 87.28 - - 0.4310 12.72 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(06) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยดารา
ศาสตร์และบรรยากาศขั้วโลก 

1.3000 0.7381 56.92 0.2235 16.92 0.3385 26.15 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(07) โครงการความร่วมมือ Thai - 
JUNO 

4.3000 0.0936 2.09 - - 4.2064 97.91 ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-
19 คือ JUNO PMT 
Testing Duty และ
ไม่ด าเนินการ 1 
กิจกรรม คือการ
สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
หน่วยงานความ
ร่วมมือ  

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(20) โครงการแสวงหาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิจยัและพัฒนากับ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

3.2930 2.2560 68.69 - - 1.0370 31.31 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(60) โครงการความร่วมมือ East 
Asia Observatory 

0.2780 0.1037 35.71 - - 0.1743 64.29 ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19 
คือ EAO Workshop 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีด
ความสามารถทางด้านเทคนิค
วิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและ
สร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพา
ตนเองในอนาคต 

117.3253 76.3956 65.12 30.2915 25.83 10.6383 9.05   

(08) เงินอุดหนุนโครงการความ
ร่วมมือภาคีกล้องโทรทรรศน์รังสี
เชอเรนคอฟ 

15.2000 3.4408 22.63 11.5253 75.86 0.2339 1.51 ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-
19 คือ CTA 
Consortium ใน
ต่างประเทศ 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(09) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ดาวเทียมและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อวกาศ (Thai Space 
Consortium) 

3.3648 2.7780 82.74 0.0676 2.08 0.5173 15.48 ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-
19 คือ The 36 th 
Space 
Symposium 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

2563 
(ลบ.) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหล่ือมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจากการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 

ผล 
ตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
(10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์ 

11.5165 9.1177 79.17 0.7389 6.42 1.6600 14.41 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูป
ชิ้นงานความละเอียดสูง 

17.1507 7.0485 41.11 9.1295 53.24 0.9727 5.66 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(12) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแมคคา
ทรอนิกส์ 

4.5780 3.8772 84.72 0.4356 9.61 0.2652 5.90 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(13) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทย ุ

20.4530 19.0226 93.01 1.0600 5.18 0.3704 1.81 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(14) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

2.6404 1.9466 73.86 0.0120 0.38 0.6818 25.76 ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-
19 คือ จัด Mini 
Workshop /user-
group meeting 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(15) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ยุค
ใหม่ 

4.1186 2.2700 55.10 0.9388 22.82 0.9098 22.09 ยกเลิก 2 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
1.การร่วมพัฒนา
อุปกรณ์กับ
หน่วยงาน
ต่างประเทศ 
2.การฝึกอบรมใน
ประเทศ 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(16) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายกลอ้งแบบอัตโนมัต ิ
(Thai Robotic Telescope 
Network) 

7.1260 6.0628 84.99 0.1035 1.40 0.9596 13.46 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(17) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
เครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ และยีออ
เดซ่ี 

2.9041 2.5865 89.31 - - 0.3176 10.69 ยกเลิก 2 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
1.International 
VLBI Services 
2.IUCAF School on 
Spectrum 
Management for 
Radio Astronomy 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบรับสัญญาณความถีว่ิทยยุ่าน
ต่างๆ 

18.5211 12.3002 66.41 5.7247 30.89 0.4962 2.70 ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
การส่งวิศวกรไป
ร่วมพัฒนา
เครื่องรับสัญญาณ
ย่าน L , K , C ใน
ต่างประเทศ 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบควบคุมและประมวลผล
สัญญาณวิทยุของกล้องโทรทรรศน์
วิทยุ 40 เมตร 

1.3552 0.9660 71.32 - - 0.3892 28.68 ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
การส่งวิศวกรไปร่วม
พัฒนาและทดสอบ

ครบทุก
ตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

2563 
(ลบ.) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหล่ือมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจากการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 

ผล 
ตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเชื่อมต่อระบบ 
TCS และประมวล
สัญญาณโฮโล 
กราฟฟี ่

(21) โครงการส ารวจสภาพท้องฟา้
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
สร้างหอดูดาวฯ ณ ประเทศภูฏาน 

0.0810 0.0810 100.00 - - - - ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19 
คือ การเดินทางไป
ติดต้ังอุปกรณ์ ณ 
ประเทศภูฏาน 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(22) โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม 

5.1414 3.0319 58.95 0.3906 7.59 1.7189 33.46 ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19 
คือ การเดินทางไป
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์/
เครื่องมือของ
โครงสร้างพื้นฐานทั้ง
ในและต่างประเทศ 

- 

(23) โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการหอดูดาว
แห่งชาติ 

3.1745 1.8638 58.68 0.1650 5.36 1.1457 36.28 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
ดาราศาสตร์ และ
ประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุก
ระดับอย่างท่ัวถึง 

46.6492 30.4762 65.33 5.8225 12.48 10.3505 22.19   

(24) โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทาง
ดาราศาสตร์ 

4.0717 2.9945 73.46 0.2989 7.37 0.7783 19.16 ยกเลิก 1 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
ประชุม Light 
Polution 

- 

(25) โครงการจัดท าสื่อสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ 

4.8000 3.0800 64.17 1.4506 30.21 0.2693 5.63 ยกเลิก 1 กิจกรรม 
คือ การจา้งเหมา
จัดท าภาพยนตร์
ดาราศาสตร์ 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(26) โครงการพัฒนาก าลังคนโดย
ผ่านกระบวนการถา่ยทอดองค์
ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ 

0.0505 0.0505 100.00 - - - - ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(27) โครงการอบรมครูเชิง
ปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ 

3.5132 2.6060 74.36 0.6629 18.80 0.2443 6.84 ยกเลิก 3 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
1.อบรมครูเชิง
ปฏิบัติการขั้นต้น 2 
ครั้ง 
2.การน าเสนอ
ผลงานดาราศาสตร์ 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 
3.การประชุม
วิชาการดาราศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

2563 
(ลบ.) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหล่ือมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจากการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 

ผล 
ตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
(28) โครงการสร้างความตระหนัก
และความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ 

4.2096 2.1741 51.54 1.4050 33.49 0.6304 14.96 ยกเลิก 2 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
1.การจัดนิทรรศการ
มหกรรมวิทยาศาสตร์ 
2.กิจกรรมดารา
ศาสตร์ส าหรับ
โรงเรียน (CASS) 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(29) โครงการจัดแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลิมปิก 

0.0200 - - - - 0.02 100.00 ยกเลิก 2 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19 
และโอนงบประมาณ
ไปใช้ในโครงการอื่น 

- 

(30) เงินอุดหนุนโครงการกระจาย
โอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

4.0000 3.5104 87.75 0.3376 8.50 0.1519 3.75 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(31) โครงการรณรงค์การลด
มลภาวะทางแสงในเขตชุมชนและ
อุทยานแห่งชาต ิ

0.4150 0.3056 73.81 0.0778 19.05 0.0316 7.14 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(32) เงินอุดหนุนโครงการสร้าง
เครือข่ายดาราศาสตร์เพื่อการ
นันทนาการในอุทยานแห่งชาติ 

0.8646 0.8415 97.67 - - 0.0231 2.33 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(33) โครงการบริหารจัดการหอดู
ดาวฯ นครราชสีมา 

2.7831 1.8129 65.11 0.2770 10.07 0.6932 24.82 ครบทุกกิจกรรม - 

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

1.1500 0.6524 56.52 0.1174 10.43 0.3802 33.04 ยกเลิก 8 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
1.เปิดโลกดารา
ศาสตร์ส าหรับ
เยาวชนกลุ่มพิเศษ 
2.ค่ายดาราศาสตร์
สัญจร 
3.ดาราศาสตร์เพื่อ
ชุมชน 
4ดาราศาสตร์เพื่อ
ชุมชนสัญจร 
5.ค่ายชุมนุมดารา
ศาสตร์ในโรงเรียน 
6.ส่งเสริมศักยภาพ
ดาราศาสตร์ส าหรับ
เยาวชน 
7.อบรมการท า
โครงงานและพัฒนา
สื่อ 
8.อบรมถ่ายภาพ
ส าหรับนักดารา
ศาสตร์สมัครเล่น 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(35) โครงการบริหารจัดการหอดู
ดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

3.7636 2.6231 69.68 0.7701 20.48 0.3704 9.84 ครบทุกกิจกรรม - 

(36) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศน์และอุปกรณ์/เครื่องมือ

1.1143 0.6760 61.26 0.1140 9.91 0.3243 28.83 ยกเลิก 5 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  

ครบทุก
ตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

2563 
(ลบ.) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหล่ือมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจากการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 

ผล 
ตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทางดาราศาสตร์รวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

1.ดาราศาสตร์เพื่อ
คนทั้งมวล 
2.อบรมยุววจิัย
ดาราศาสตร์ 
3.การจัดการเรียนรู้
ดาราศาสตร์ส าหรับ
ครู 
4.ค่ายดาราศาสตร์
ส าหรับเด็กและ
เยาวชนสัญจร 
5.ดาราศาสตร์เพื่อ
ชุมชน 

(37) โครงการบริหารจัดการหอดู
ดาวฯ สงขลา 

3.4590 2.4107 69.65 0.0460 1.45 1.0023 28.90 ครบทุกกิจกรรม - 

(38) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศน์และอุปกรณ์/เครื่องมือ
ด้านดาราศาสตร์รวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน หอดูดาวฯ สงขลา 

0.8627 0.3629 41.86 0.2118 24.42 0.2880 33.72 ยกเลิก 8 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
1.ค่ายเยาวชนคนดู
ดาวเท้าติดทะเล 
2.ค่ายชุมนุมดารา
ศาสตร์ในโรงเรียน 
3.ดาราศาสตร์เพื่อ
ชุมชน 
4ดาราศาสตร์เพื่อ
คนทั้งมวล 
5.ครอบครัวดูดาว 
6.อบรมการดู 
ดวงจันทร์เพื่อ
ก าหนดวันถือศีลอด 
7.พัฒนาศักยภาพ
การสอนครูดารา
ศาสตร์ 
8.อบรม
โครงงานวิจัยดารา
ศาสตร์ใน
ระดับอุดมศึกษา 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(39) โครงการสื่อสารดาราศาสตร์สู่
สังคมไทย 

4.0250 2.7269 67.74 0.0534 1.24 1.2447 30.77 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(40) โครงการศูนย์ฝึกอบรมดารา
ศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก 

3.8743 1.6061 41.60 - - 2.2683 58.40 ยกเลิก 11 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
1.International 
Ethnoastrono 
my Workshop  
2.FAST Radio Burst 
2020 Thailand 
Meeting   

ครบทุก
ตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

2563 
(ลบ.) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหล่ือมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจากการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 

ผล 
ตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
3.Optical Design 
Summer School 
2020  
4.ITCA Colloquium 
2020  
5.High Optical 
Technology for 
Telescope 
Workshop   
6.NARIT - IAU 
Astronomy for 
Inclusion  
7.COMAC 2020  
8.SINO-THAI 
Astronomy Youth 
Camp 2020  
9.You are Galileo! 
Workshop  
10.UNESCO 
conference on 
astronomy 
education 
11.ITCA Governing 
Board Annual 
Meeting 

(41) โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.4257 1.1161 46.09 - - 1.3095 53.91 ยกเลิก 4 กิจกรรม
เนื่องจาก COVID-19  
1.อบรมด้านดารา
ศาสตร์ให้แก่
บุคลากร ณ ภฏูาน  
2.อบรมด้านดารา
ศาสตร์ให้แก่
บุคลากร ณ 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต  
3.อบรมด้านดารา
ศาสตร์ให้แก่
บุคลากร ณ 
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนมา  
4.อบรมด้านดารา
ศาสตร์ให้แก่
บุคลากร ณ สปป.
ลาว 
 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

2563 
(ลบ.) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหล่ือมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจากการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 

ผล 
ตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
(42) โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ
ดาราศาสตร์แห่งชาติ และการ
รวบรวมประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ดาราศาสตร์ไทย 

1.2470 0.9265 74.40 - - 0.3205 25.60 ครบทุกกิจกรรม - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการ
วางโครงสร้างพื้นฐานทางดารา
ศาสตร์ เพื่อการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุก
ภูมิภาค 

163.0360 37.8098 23.19 120.3162 73.80 4.9100 3.01   

(43) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทย ุ

76.7874 9.8819 12.87 66.5090 86.61 0.3965 0.52 ยกเลิก 1 กิจกรรม 
คือ การกอ่สร้างและ
คุมงานอาคารควบคุม
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
ขนาด 13 ม. 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(44) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์ 

86.2486 27.9278 32.38 53.8072 62.39 4.5136 5.23 ยกเลิก 2 กิจกรรม  
1.งานติดต้ังระบบกัน
ซึมดาดฟ้าอาคาร
ส านักงานใหญ ่
2.งานติดต้ังระบบ
ความปลอดภยัในการ
ซ่อมบ ารุง 

ครบทุก
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรร
มาภิบาล และสนับสนุนการ
แสวงหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณจากภาครัฐ 

206.1262 172.9238 83.89 15.9245 7.73 17.2779 8.38   

(45) โครงการบริหารจัดการ
บุคลากร 

96.2877 95.4553 99.14 0.4192 0.44 0.4132 0.43 ครบทุกกิจกรรม - 

(46) โครงการบริหารจัดการ สดร. 24.3395 17.6053 72.35 1.8394 7.56 4.8948 20.09 ครบทุกกิจกรรม - 
(47) โครงการบริหารจัดการหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

0.1722 0.1315 76.47 0.0153 11.76 0.0255 11.76 ครบทุกกิจกรรม - 

(48) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสดร. 

2.5627 1.5386 60.16 0.4457 17.58 0.5784 22.66 ครบทุกกิจกรรม ครบทุก
ตัวชี้วัด 

(49) โครงการสัมมนาประจ าป ี 1.0800 - - - - 1.0800 100.00 - - 
(50) โครงการพัฒนาคณะ
กรรมการบริหาร สดร. 

0.5000 0.4727 94.00 - - 0.0273 6.00 ครบทุกกิจกรรม - 

(51) โครงการบริหารจัดการงาน
อาคารสถานที ่

35.8136 30.0136 83.80 2.5259 7.07 3.2741 9.13 ครบทุกกิจกรรม - 

(52) โครงการบริหารจัดการงาน
ด้านยานพาหนะ 

3.3731 2.5300 75.07 0.5055 15.13 0.3377 10.09 ครบทุกกิจกรรม - 

(53) โครงการบริหารจัดการอาคาร
ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรม
ทางดาราศาสตร์และอาคารบา้นพกั
นักดาราศาสตร์ 

0.1820 0.1492 83.33 0.0310 16.67 - - ครบทุกกิจกรรม - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ 
งบประมาณ 

2563 
(ลบ.) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหล่ือมปี 63 
เงินเหลือจ่ายจากการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนิน
กิจกรรมภายใต้

โครงการ 

ผล 
ตัวชี้วัด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
(54) โครงการบริหารจัดการงาน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม 

2.9601 1.6728 56.42 1.1271 38.18 0.1601 5.41 ครบทุกกิจกรรม  

(55) โครงการบริหารจัดการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.0615 8.7280 72.39 2.8501 23.63 0.4834 3.98 ครบทุกกิจกรรม - 

(56) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10.8753 6.8504 62.96 3.9980 36.76 0.0269 0.28 ครบทุกกิจกรรม  

(57) โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
ระบบสื่อมัลติมีเดีย 

2.1930 1.8922 86.30 - - 0.3008 13.70 ครบทุกกิจกรรม - 

(58) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

3.1254 1.6016 51.12 1.4500 46.33 0.0737 2.24 ครบทุกกิจกรรม  

(59) เงินอุดหนุนโครงการจัดท าสื่อ
ดาราศาสตร์และการใหบ้ริการ
วิชาการดาราศาสตร์เพื่อหารายได ้

0.6000 0.3170 53.33 - - 0.2829 46.67 ครบทุกกิจกรรม  

(61) โครงการบรรเทาผลกระทบ
และแก้ปัญหาการขาดแคลน
อุปกรณ์การแพทย์เพื่อสูภ้ัยโควิค-19 

10.0000 3.9655 39.70 0.7174 7.20 5.3172 53.20 ครบทุกกิจกรรม  

 
 

 มิติหน่วยงานหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้มีโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน  โดยหลักหน่วยงานหลัก หมายถึง หน่วยงานที่มีการ
ด าเนินงานภายใต้พันธกิจหลักของ สดร. ทั้ง 4 ด้าน มีการน าส่งผลผลิตและตัวชี้วัดหลักตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. กลุ่มวิจัยและพัฒนา 
2. ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
3. ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
4. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม 
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
7. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
8. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 
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สดร.มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 61 โครงการ ที่สอดคล้องตามพันธกิจของสถาบัน  
ซึ่งสามารถแบ่งเป็น โครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 18 โครงการ และเป็นโครงการที่มีลักษณะ
เป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน 43 โครงการ มีผลการด าเนินงานจ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงานหลัก 
งบประมาณ 

ปี 2563 
(ลบ.) 

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้ 
โครงการยุทธศาสตร์ ผลตัวชี้วัด 

ตามแผน 
(>80%) 

ต่ ากว่าแผน
เล็กน้อย 

(69-79%) 

ตกแผน 
(<69%) 

ตามแผน 
(>80%) 

ต่ ากว่าแผน
เล็กน้อย 

(69-79%) 

ตกแผน 
(<69%) 

หน่วยงานหลัก 297.8750 35 34 1     
  กลุ่มวิจัยและพัฒนา 47.9632 10 10   19   
  ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 21.9420 7 7   6   
  ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทย ุ 120.0208 5 4 1  9   
  ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาตแิละวิศวกรรม 66.5724 8 8   12   
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 28.2552 2 2   3   
  หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 4.8780 1 1   9   
  หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติฯ นครราชสีมา 3.9331 1 1   2   
  หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติฯ สงขลา 4.3217 1 1   5   
หน่วยงานสนับสนนุ 268.9963 8 8   12   

รวมท้ังสิ้น 566.8713 43 42 1     
หมายเหต ุ: *ตัวชี้วัดปี 2563 จ านวนทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด ในแต่ละตัวชี้วัดอาจจะประกอบด้วยหลายหน่วยงาน 

 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานหลักมีผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เป็นไป
ตามแผนจ านวน 7 หน่วยงาน หน่วยงานหลักที่มีผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ต่ ากว่าแผน
เล็กน้อย จ านวน 1 หน่วยงาน คือ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ซึ่งมี 1 โครงการ คือ (43) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ม. มีความล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ท าให้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมันในฐานะคู่สัญญาไม่สามารถเดินทางมาทดสอบระบบรับ
สัญญาณต่างๆ/ระบบกล้องโทรทรรศน์วิทยุได้ ท าให้ต้องมีการขยายระยะเวลาในการตรวจรับกล้องโทรทรรศน์
วิทยุดังกล่าว   และทุกหน่วยงานมีผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเป็นไปตามแผนทั้งหมดจ านวน 41/41 ตัวชี้วัด 
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3. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานหลัก 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สดร. ได้จัดประชุมเพ่ือให้หน่วยงานหลักได้น าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปิดโครงการ) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2563 มีหน่วยงานหลักเข้าร่วมการน าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 3  
หน่วยงาน ได้แก ่

- ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
- ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม 
- กลุ่มวิจัยและพัฒนา   

 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2563 มีหน่วยงานหลักเข้าร่วมการน าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 4  
หน่วยงาน ได้แก ่

- ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 

 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสนับสนุนที่ร่วมน าเสนอผลการด าเนินงานในวันที่ 8 กันยายน 2563 เพ่ิมเติม
จ านวน 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

- งานอาคารสถานที่  เนื่องจากเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ ที่ส าคัญและเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด 

- งานวิเทศสัมพันธ์  เนื่องจากเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจในการสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายกับเครือข่ายความร่วมมือทางดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติซึ่งเป็นพันธกิจ
หลักของ สดร. รวมทั้งมีการน าส่งผลผลิตและตัวชี้วัดหลักของประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

จากการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปิดโครงการ) ของโครงการ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 43 โครงการ  หน่วยงานหลักได้มีการรายงานปัญหา/อุปสรรค  รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถสรุปตามหน่วยงาน ได้ดังนี้ 

 
หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทยุ 
 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
ท าให้ผู้เช่ียวชาญจากประเทศเยอรมันในฐานะคู่สัญญาไม่
สามารถเดินทางมาทดสอบระบบรับสัญญาณต่างๆ/ระบบ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุได้ ท าให้ต้องมีการขยายระยะเวลาใน
การตรวจรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุดังกล่าว   และท าให้
แผนการน าช้ินส่วนเครื่องมือ/อุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อ
มา ประกอบในห้องปฏิบัติการของ สดร. ต้องล่าช้า ท าให้
นวัตกรรมที่บางช้ินท่ีเกิดจากห้องปฏิบัติการ จึงยังไม่ได้น ามา
ทดสอบ 
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หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
2.บางโครงการไม่มีลูกจ้างโครงการ ท าให้หัวหน้าโครงการ
ต้องด าเนินงานทุกอย่างด้วยตนเองท าให้โครงการเกิดความ
ล่าช้า หรือไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน 

 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาว
แห่งชาติและวิศวกรรม 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
ท าให้การพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบต่างๆ เกิดความ
ล่าช้า 

1.การพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบ
ต่ า ง ๆ  ที่ ต้ อ ง น า ไ ป ท ด ล อ ง กั บ
สัตว์ทดลอง  ควรหาผู้เช่ียวชาญมาร่วม
ด าเนินงาน 

2.การขาดแคลนอัตราก าลังคนในการพัฒนาเครื่องมือ/
อุปกรณ์/ระบบต่างๆ 

 

3.การรอรับครุภัณฑ์บางประเภทใช้เวลานาน เช่น เครื่องตัด 
Water jet ใช้เวลารอรับสินค้านานประมาณ 8 เดือน  อาจ
ท าให้เสียประโยชน์ในการใช้งาน 

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา   
 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายนอก
ต่างๆ  ต้องยกเลิก/เลื่อนออกไป  ท าให้การจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการไม่ครบถ้วน 

 

2.เมื่อเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าดับ  ระบบส ารองไฟฟ้า/เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ามักจะไม่ท างาน  ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ข้อมูลงานวิจัยต่างๆ และเสียเวลาในการเริ่มเปิดระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงใหม่ 

 

3.สดร.ไม่มีระเบียบรองรับในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ร่วมวิจัย
จากภายนอก  ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานวิจัย 

 

ศูนย์บริการวิชาการ
และสื่อสารทางดารา
ศาสตร์ 
 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้ต้องยกเลิกการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการ  ท าให้ด าเนินโครงการไม่ครบถ้วน 

1.ปรับกิจกรรมบางอย่างให้สามารถ
ด าเนินการได้ผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ  

2.สภาพอากาศไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่มีการถ่ายภาพจาก
ท้องฟ้าจริง  

2.ปรับแผนการจัดกิจกรรมไปในเดือนที่
สภาพอากาศดี เช่น ในฤดูหนาว 

3.สถานท่ีในท ากิจกรรมและสถานที่พักอยู่ห่างไกลกัน  ท าให้
ไม่สะดวกในการเดินทาง  รวมถึง 

3.ให้ข้อมูลด้านต่างๆ แก่ผู้ เข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เ ช่น 
ส ถ า น ที่ พั ก ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง  ส ถ า น ที่
รับประทานอาหาร  

4.การจัดอบรมในบางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้จากหลายสาเหตุ 

4.แก้ไขปัญหาในหลายด้าน เช่น การ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ที่
หลากหลายโดยเน้นผ่านหน่วยงานที่
ก ากับดูแลโดยตรง  รับสมัครคนเข้าร่วม
อบรมมากขึ้นเล็กน้อยเผื่อบางคนมีการ
ย ก เ ลิ ก   แ ล ะ อ า จ มี ก า ร เ ก็ บ
ค่ าธรรมเนียมบางส่วนเพื่ อ ไม่ ให้ผู้
ลงทะเบียนยกเลิก 

5.อุปกรณ์บางส่วนเริ่มช ารุด/เสียหาย  ท าให้การจัดกิจกรรม/
สังเกตการณ์ไม่สมบูรณ์ 

5.จั ดซื้ อครุ ภัณฑ์ ใหม่ เพื่ อทดแทน
ครุภัณฑ์ที่เสียหาย  
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หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
6.การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก  อาจท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ เช่น ที่จอดรถไม่เพียงพอ  สถานที่ในการ
รับประทานอาหาร/พักผ่อน/ห้องน้ าไม่เพียงพอ  

6.ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ใน
การบริหารจัดการที่ จอดรถ  และ
สถานท่ีในการให้บริการต่างๆ 

ห อดู ด า ว เ ฉ ลิ มพระ
เกียรติฯ นครราชสีมา 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้ต้องยกเลิกการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการ  ท าให้ด าเนินโครงการไม่ครบถ้วน 

1.ปรับกิจกรรมบางอย่างให้สามารถ
ด าเนินการได้ผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ  ห อดู ด า ว เ ฉ ลิ มพระ

เกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
ห อดู ด า ว เ ฉ ลิ มพระ
เกียรติฯ สงขลา 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้ต้องยกเลิกการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการ  ท าให้ด าเนินโครงการไม่ครบถ้วน 

1.ปรับกิจกรรมบางอย่างให้สามารถ
ด าเนินการได้ผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ  

2.ต าแหน่งที่ตั้งของหอดูดาวฯ สงขลา เป็นพื้นที่ลาดชัน ท า
ให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ท้ังหมดของหอดูดาว ท ากิจกรรมได้ 

2.ติดตั้งเต็นท์กิจกรรมพร้อมกับปูพื้นให้
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม รวมถึง
การออกแบบกิจกรรมกลางแจ้ง ให้
เหมาะกับพื้นที่ให้มากยิ่งข้ึน  

3.จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในหอดูดาวฯ สงขลายังมีน้อย 3.ประสานงานกับเหน่วยงานภายนอก 
เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเพิ่มเติม 

งานอาคารสถานท่ี   1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เกิดความล่าช้า  
เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 

 

งานวิเทศสัมพันธ์ 1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ท าให้กิจกรรมอบรมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ ต้องยกเลิก
เป็นจ านวนมาก   

1.จัดการอบรม/บรรยายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ  
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รายละเอียดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการของสดร. , ก.พ.ร. อว.  
สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งปี 

(เดิม) 
แผนทั้งป*ี 

(ใหม่)  

ไตรมาส 4 
หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 

KPI แผน
สะสม 

ผล 

สะสม 
1 จ านวนงานวิจัยท่ีนักวิจัยของ สดร.มีชื่อเป็น First 

Author ในวารสารวิชาการที่ค่า Impact factor 
> 2.0  

เรื่อง 10 3 3 3 งานบริหารงานวิจัย 

2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่มีค่า Impact factor >2.0 

เรื่อง 30 23 23 23 งานบริหารงานวิจัย 
 

3 ความถี่ในการน าผลงานวิจัยของนกัวิจัย สดร. 
ไปอ้างอิง citation 

ครั้ง 45 20 20 20 งานบริหารงานวิจัย 

4 สัดส่วนจ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ต่อ
จ านวนบุคลากรด้านวิจัยของ สดร. 

เรื่อง/คน 2  
เรื่อง/คน 

1.50 
เรื่อง/คน 

1.50 
เรื่อง/คน 

1.60 
เรื่อง/คน 

งานบริหารงานวิจัย 
 

5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมี
การด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นรปูธรรม 

เครือข่าย 38 35 35 35 งานบริหารงานวิจัย 
งานวิเทศสัมพนัธ์ 

6 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาทีต่พีิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  

เรื่อง 40 คงเดิม 40 40 งานบริหารงานวิจัย 
 

7 จ านวนโครงการวิจยัที่นักวิจัยของ สดร. เข้าร่วม
ในการด าเนินการกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศ 

โครงการ 34 คงเดิม 34 34 งานบริหารงานวิจัย 
 

8 จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านวิจัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ ท่ีมีกจิกรรมต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 50 47 47 48 งานบริหารงานวิจัย 
 

9 จ านวนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกท่ีได้รับการ
สนับสนุนการให้ท างานวิจัยโดยผ่าน
กระบวนการส่งเสริมของ สดร.  

หน่วยงาน 28 คงเดิม 28 28 งานบริหารงานวิจัย 
 

10 จ านวนก าลังคนท่ีไดร้ับการส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการวจิัย และการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

คน 300 200 200 203 งานบริหารงานวิจัย 

* หมายเหตุ ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อ
รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการของสดร. , ก.พ.ร. อว.  
สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งปี 

(เดิม) 
แผนทั้งปี* 

(ใหม่) 

ไตรมาส 4 
หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 

KPI แผน
สะสม 

ผล 

สะสม 
1 จ านวนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีขัน้สูงท่ีมีการ

จัดตั้งขึ้น 
ห้อง 5 คงเดิม 5 5 งานบริหารงานวิจัย 

ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทย ุ

 

2 จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพัฒนา หรือสรา้ง
ขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

ช้ินงาน 1 คงเดิม 1 1 งานบริหารงานวิจัย 
 

3 จ านวนก าลังคนของประเทศท่ีได้รบัการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม  

คน 200 120 120 125 งานบริหารงานวิจัย 
ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทย ุ

4 จ านวนบุคลากรของสดร.ทีไ่ดร้ับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 33 30 30 30 งานบริหารงานวิจัย 
ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทย ุ

5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือท่ีมีกจิกรรม
ร่วมกันทั้งในด้านการสร้างและพฒันา
อุปกรณ์/เครื่องมือ และการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ  

เครือข่าย 16 10 10 10 งานบริหารงานวิจัย 
ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทย ุ

6 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในและ
ต่างประเทศ  

ร้อยละ 85 คงเดิม 85 85.02 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
 

7  ประสิทธิภาพของการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานท้ังในและต่างประเทศ  

      

 - กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร ช่ัวโมง 1,800 คงเดิม 1,800 1,812 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

 - กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ช่ัวโมง 2,000 คงเดิม 2,000 2,046.46 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

 - กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐชิลี ช่ัวโมง 1,500 250 250 259.32 งานบริหารงานวิจัย 

 - กล้องควบคุมระยะไกล ณ 
สหรัฐอเมริกา  

ช่ัวโมง 2,000 คงเดิม 2,000 2,123.76 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

 - กล้องควบคุมระยะไกล ณ 
ออสเตรเลีย  

ช่ัวโมง 2,000 คงเดิม 2,000 2,086.69 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

8 จ านวนช้ินงานท่ีมีการผลติได้จาก
ห้องปฏิบัติการขั้นสูง 

      

 - จ านวนช้ินงานท่ีมีการผลติได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ช้ินงาน 2 1 1 1 งานบริหารงานวิจัย 

 - จ านวนช้ินงานท่ีมีการผลติได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแมคคา   
ทรอนิกส์  

ช้ินงาน 4 คงเดิม 4 4 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการของสดร. , ก.พ.ร. อว.  
สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งปี 

(เดิม) 
แผนทั้งปี* 

(ใหม่) 

ไตรมาส 4 
หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 

KPI แผน
สะสม 

ผล 

สะสม 
 - จ านวนช้ินงานท่ีมีการผลติได้จาก

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรปู
ช้ินงานความละเอียดสูง 

ช้ินงาน 300 คงเดิม 300 305 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

 - จ านวนช้ินงานท่ีมีการผลติได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 

ช้ินงาน 2 คงเดิม 2 2 ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทย ุ

9 จ านวนบุคลากรของ สดร.ทีไ่ด้เข้าร่วมการ
พัฒนาและสร้างอุปกรณ์ หรือมีการ
แลกเปลีย่นบุคลากรกับโครงการความร่วมมือ
ขนาดใหญ่ระดับชาติและนานาชาติ  

คน 10 2 2 2 ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทย ุ
ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

10 จ านวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่
ระดับชาติและนานาชาติ ที่ สดร.สง่บุคลากร
ของ สดร.เข้าร่วมในการพัฒนาและสร้าง
อุปกรณ์  

โครงการ 4 2 2 2 ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทย ุ
ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
งานบริหารงานวิจัย 

11 ร้อยละของความส าเร็จของจ านวนกิจกรรม
ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้
โครงการ CTA  

ร้อยละ 80 คงเดิม 80 80 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
 

12 ร้อยละของความส าเร็จของจ านวนกิจกรรม
ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้
โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ
และยีออเดซี  

ร้อยละ 100 80 80 80 ศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทย ุ
 

13 ร้อยละของความส าเร็จของจ านวนกิจกรรม
ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้
โครงการพัฒนาดาวเทียมและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์  

ร้อยละ 80 40 40 40 งานบริหารงานวิจัย 

14 จ านวนอุปกรณ/์เทคโนโลยีทีม่ีการปรับปรุง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ช้ิน/
เครื่อง 

5 3 3 3 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
 

15 จ านวนก าลังคนท่ีใช้บริการกล้องโทรทรรศน์
ขนาด 2.4 เมตร และ TRT ในต่างประเทศ  

      

 - กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร คน 21 คงเดิม 21 30 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 
 - กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
คน 37 30 30 31 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

 - กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐชิลี คน 24 20 20 20 งานบริหารงานวิจัย 
 - กล้องควบคุมระยะไกล ณ 

สหรัฐอเมริกา  
คน 29 22 22 23 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

 - กล้องควบคุมระยะไกล ณ ออสเตรเลยี  คน 45 30 30 30 ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาวฯ 

* หมายเหตุ ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อ
รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี 
ทางด้านดาราศาสตร ์

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการของสดร. , ก.พ.ร. อว.  
สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งป ี

(เดิม) 
แผนทั้งปี* 

(ใหม่) 

ไตรมาส 4 
หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 

 KPI แผน
สะสม 

ผล 

สะสม 
1 ร้อยละของก าลังคนท่ีสามารถน าความรู้ที่ได้รับ

จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ร้อยละ 95 คงเดิม 95 95.24 ศูนย์บริการวิชาการฯ 

2 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีส่วนร่วม
ในการผลติโดยตรง 

คน 144 คงเดิม 144 144 งานบริหารงานบุคคล 

3 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้/เทคโนโลยดี้านดาราศาสตร์  

      

 - อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  คน 1,170 700 700 705 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
 -  หอดูดาวฯ นครราชสีมา  คน 180 100 100 100 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
 -  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  คน 300 150 150 154 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
 -  หอดูดาวฯ สงขลา คน 385 35 35 35 หอดูดาวฯ สงขลา 

 -  ในระดับนานาชาต ิ คน 1,130 860 860 863 งานวิเทศสัมพันธ์ 
4 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความ

ตระหนักทางด้านดาราศาสตร์  
      

 - อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  คน 9,300 คงเดิม 9,300 9,503 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
งานประชาสัมพันธ์ 

 -  หอดูดาวฯ นครราชสีมา  คน 10,420 7,920 7,920 8,085 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 

 -  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  คน 6,700 คงเดิม 6,700 9,304 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
 -  หอดูดาวฯ สงขลา คน 19,100 คงเดิม 19,100 19,883 หอดูดาวฯ สงขลา 

5 จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 
(เช่น ท้องฟ้าจ าลอง นิทรรศการฯ และกล้อง
โทรทรรศน์ขนาดต่างๆ)  

      

 - อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  คน 10,500 คงเดิม 10,500 10,500 ศูนย์บริการวิชาการฯ 

 -  หอดูดาวฯ นครราชสีมา  คน 15,600 8,000 8,000 8,135 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 

 -  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  คน 14,000 9,600 9,600 10,436 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

 -  หอดูดาวฯ สงขลา คน 10,000 12,600 12,600 13,025 หอดูดาวฯ สงขลา 
6 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนการสรา้งความรู้

ความเข้าใจสู่ประชาชน 

ร้อยละ 100 คงเดิม 100.00 117.25 งานประชาสัมพันธ์ 

7 จ านวนผู้เข้าร่วมในการอบรมโครงงานวิจัย/  
ยุววิจัย  

คน 110 50 50 50 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
หอดูดาวฯ สงขลา 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการของสดร. , ก.พ.ร. อว.  
สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งป ี

(เดิม) 
แผนทั้งปี* 

(ใหม่) 

ไตรมาส 4 
หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 

 KPI แผน
สะสม 

ผล 

สะสม 
8  จ านวนโครงงานวิจัยท่ีเกิดจากการถ่ายทอด

องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์  
โครงงาน 20 2 2 2 ศูนย์บริการวิชาการฯ 

หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
หอดูดาวฯ สงขลา 

9 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างเครอืข่าย 

ร้อยละ 80 คงเดิม 80 81.25 งานวิเทศสัมพันธ์ 

* หมายเหตุ ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อ
รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการ 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการของสดร. , ก.พ.ร. อว.  
สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผน 
ทั้งป ี

ไตรมาส 4 
หน่วยงานที่ต้องน าส่ง  

KPI แผน
สะสม 

ผล 

สะสม 
1 จ านวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แห่ง 1 1 1 ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทย ุ

2 ร้อยละความส าเรจ็ของการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทยีบกบัแผน 

     

 - ร้อยละความส าเรจ็ของงานก่อสร้าง 
(รายการผูกพัน) เทียบกับแผน  

ร้อยละ 100 100 100 งานอาคารสถานท่ี 

 - ร้อยละความส าเรจ็ของงานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างปีเดียว เทียบกับแผน 

ร้อยละ 100 100 100 งานอาคารสถานท่ี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการของสดร. , ก.พ.ร. อว.  
สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งป ี

(เดิม) 
แผนทั้งปี* 

(ใหม่) 

ไตรมาส 4 
หน่วยงานที่ต้องน าส่ง  

KPI แผน
สะสม 

ผล 

สะสม 
1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การ

มหาชน  
ร้อยละ 30 คงเดิม 30 27.54 งานบริหารงานบุคคล 

2 ความสามารถทางการหารายไดเ้พื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ  

ล้าน
บาท 

5.00 3.20 3.20 3.44 งานหารายได ้

3 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการ
เทียบกับแผน  

      

 - ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
สมรรถนะการท างานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 85 คงเดิม 85 85.15 งานบริหารงานบุคคล 

 -  ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ  

ร้อยละ 85 คงเดิม 85 85.21 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการของสดร. , ก.พ.ร. อว.  
สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งป ี

(เดิม) 
แผนทั้งปี* 

(ใหม่) 

ไตรมาส 4 
หน่วยงานที่ต้องน าส่ง  

KPI แผน
สะสม 

ผล 

สะสม 
4 จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูก

น ามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
ระบบ 8 คงเดิม 8 8 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 จ านวนกระบวนงานท่ีมีการปรับเปลี่ยนให้
เป็นดิจิทัล  

กระบวน 
งาน 

5 คงเดิม 5 5 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

* หมายเหตุ ได้มีการขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อ
รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
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