
รายงานการวิเคราะห์
ผลการดําเนินโครงการ
ป�งบประมาณ พ.ศ.2565

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ



     เอกสารรายงานการวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานโครงการ ประจาํ
ป�งบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั�งแต่เดอืนตลุาคม 2564 – กันยายน 2565) 
จดัทําขึ�นโดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อวเิคราะหผ์ลการดาํเนนิงานของโครงการตาม
แผนปฏิบติัการ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถาบนั โดยมกีาร
วเิคราะหใ์น 2 หวัขอ้หลัก ไดแ้ก่ การบรหิารงบประมาณ และการดาํเนินงาน
ของตัวชี�วดัตามประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสถาบนั 5 ดา้น รวมถึงไดม้ี
การรวบรวมป�ญหา/อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะจากผูร้บัผดิชอบโครงการ ทั�งนี�
เพื�อใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะหค์วามสามารถในการตอบสนองเชงินโยบาย
แผนยุทธศาสตร ์ผลสมัฤทธิ� และประสทิธภิาพความคุ้มค่าของโครงการ 
รวมทั�งใชเ้ป�นแนวทางในการปรบัปรุงการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ ์นาํไปสูก่ารบรรลผุลสมัฤทธิ�ของสถาบนัในป�ต่อไป

              งานยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ หวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่ เอกสารฉบบันี�
จะเป�นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารและบุคลากรของสถาบนัในการปรบัปรงุการ
ดาํเนินงานใหด้ยีิ�งขึ�นในอนาคต

คํานาํ



สารบญั

01 บทสรุปผูบ้รหิาร

07 ภาพรวมผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565

47 ผลการดําเนนิงานของตัวชี�วดัตามประเด็นยุทธศาสตร์
ป�งบประมาณ พ.ศ.2565

55 ป�ญหา / อุปสรรค / ขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงานต่างๆ

62 รายละเอียดผลการดําเนนิโครงการตามแผนปฏิบติัการ
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2565

13 มติิภาพรวม
มติิโครงการ
มติิหนว่ยงานหลัก

ผลการบรหิารงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ.2565



บทสรุปผู้บริหาร

2.โครงการตามยุทธศาสตรแ์ละพนัธกิจ : เป�น
โครงการที�นาํสง่ผลผลิตตามตัวชี�วดัในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร ์ และเป�าหมายของสดร. จาํนวน 52
โครงการ งบประมาณ 406.8355 ล้านบาท

       ป�งบประมาณ  พ .ศ .  2565
สดร .มี โครงการตามแผนปฏิบั ติการ
ประจาํป�  จาํนวน  67 โครงการ  วงเ งิน
งบประมาณ  663.7654 ล้านบาท
( ไม่รวมเ งินสาํรองจ่ายทั�ว ไป
69.6929 ล้านบาท  และเ งินสาํรอง
ยามฉุกเ ฉิน  100.0000 ล้านบาท)
ซึ� งแบ่งการดาํ เนินโครงการออกเป�น
2 ลักษณะ  ดังต่อไปนี�  

1.โครงการตามงานปกติ : เป�นโครงการที�มลัีกษณะ
เป�นรายจา่ยประจาํและต้องดาํเนนิการทกุป� จาํนวน
15 โครงการ งบประมาณ 256.9299 ล้านบาท
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ตัวชี�วดั

67  
โครงการ

663.7654
ล้านบาท

      ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565  มกีารจดัสรรงบ
ประมาณจาํนวนทั�งสิ�น 663.7654 ล้านบาท
สาํหรบัใชใ้นการดาํเนนิโครงการตามแผนปฏิบติัการ
จาํนวน 67 โครงการ ใน 5 ประเดน็ยุทธศาสตร ์
     ณ สิ�นป�งบประมาณ  มผีลการเบกิจา่ยสะสม
จาํนวน 434.6949 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ
65.49) มกีารกันเงินไวเ้บกิจา่ยเหลื�อมป� จาํนวน
188.5786 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ 28.41) และมี
เงินเหลือจา่ย จาํนวน 40.499 ล้านบาท (คิดเป�น
รอ้ยละ 6.10) 

ผลการบริ ห า รงบปร ะม าณ

         ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565 มตัีวชี�วดัที�ต้อง
นาํสง่หนว่ยงานภายนอก จาํนวนทั�งสิ�น 37 ตัวชี�วดั
เป�นไปตามแผน 34 ตัวชี�วดั และตํ�ากวา่แผน 3 ตัวชี�วดั

ผลการ ดํา เ นินง าน ตั วชี� วั ด

65.49%
434.6949
เบิกจ่ายสะสม

28.41%
188.5786
เงินกันไว้

เบิกจ่ายเหลื�อมป�

6.10%
40.4919

เงินเหลือจ่าย 

663.7654
ลบ. 

ตามแผน ตํ�ากว่าแผน 
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      จากผลการบรหิารงบประมาณทั�ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร ์ พบว่า ประเด็นยุทธศาสตรที์� 4
สนับสนุนการวางโครงสรา้งพื�นฐานทางดาราศาสตรฯ์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตํ�าที�สุด จาํนวน
34.8318 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ 30.64) และมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื�อมป�มากที�สุด จาํนวน
78.3472 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ 68.93) โดยยุทธศาสตรน์ี�เกี�ยวข้องกับการก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื�นฐานต่างๆ โดยมีรายการสิ�งก่อสรา้ง (ป�เดียวและผูกพัน) รวมทั�งสิ�น 7 รายการ สามารถเบิกจ่าย
ได้แล้วเสรจ็ภายในป�งบประมาณ พ.ศ.2565 จาํนวน 3 รายการ ซึ�งอาจมีสาเหตุจากหลายป�จจัย เช่น
การได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19     การดาํเนินการจัดซื�อ
จัดจ้างหลายครั�ง หน่วยงานมีการปรบัแก้ไขแบบรูปรายการ หน่วยงานที�รบัผิดชอบดาํเนินการจัดซื�อ
จัดจ้างล่าช้า เป�นต้น 

เบิกจ่ายสะสม

12

ผลการบริหารงบประมาณ

1 .ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ณ  สิ�นป�งบประมาณ  พ .ศ .2565
      ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565 สดร.มีการจัดสรรงบประมาณสาํหรบัดําเนินโครงการตามแผน
ปฏิบัติการ จาํนวน 663.7654 ล้านบาท ณ สิ�นป�งบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสม จาํนวน
434.6949 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ 65.49) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื�อมป� จาํนวน 188.5786
ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ 28.41) มีการโอนคืนกองทุน ววน. จาํนวน 0.2281 ล้านบาท (คิดเป�น
รอ้ยละ 0.03) และมีเงินเหลือจ่ายจาํนวน 40.2638 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ 6.07 ซึ�ง สดร.นาํไป
จัดสรรในป�งบประมาณถัดไป) 

รอ้ยละ

1.ยกระดับ
ผลงานวิจัยฯ

2.เพิ�มขีดความสามารถ
ทางด้านเทคนิคฯ

3.สรา้งสังคมไทยให้เป�น
สังคมแห่งการเรยีนรูฯ้

4.สนับสนุนการวาง
โครงสรา้งพื�นฐานฯ

5.พัฒนาระบบ
บรหิารจัดการฯ
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119.59
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43.13
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18.18

เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื�อมป� เงินเหลือจ่าย



2.8653 ล้านบาทเบกิจา่ย
ไตรมาสที� 2

   จากตารางแสดงใหเ้หน็วา่ เงินกันไวเ้บกิจา่ย
เหลื�อมป�จาํนวนทั�งสิ�น 188.5786 ล้านบาท 
มแีผนการเบกิจา่ยในป� 2566 โดยเรยีงลําดบั
จากมากไปนอ้ย ดงันี� เบกิจา่ยในไตรมาสที� 1
จาํนวนเงิน 185.3132 ล้านบาท (คิดเป�น
รอ้ยละ 98.27) เบกิจา่ยในไตรมาสที� 2
จาํนวนเงิน 2.8653 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ
1.52) และเบกิจา่ยในไตรมาสที� 4 จาํนวนเงิน
0.4000 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ 0.21) 

0 25 50 75 100

ครภัุณฑ์เพิ�มเติมระหวา่งป� (ไตรมาสที� 3) จาํนวน 2 รายการ  
 จาํนวน 0.8000 ล้านบาท
วสัดสุาํหรบัหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยคีลื�นวทิยุจาํนวน 0.7893
ล้านบาท
วสัดสุาํหรบัการทดสอบเครื�องต้นแบบทางมาตรวทิยาและ
ทัศนศาสตร ์จาํนวน 0.5500 ล้านบาท
วสัดสุาํหรบัการพฒันาต้นแบบระบบรบัสญัญาณเฟสอะเรย์
สาํหรบักล้องโทรทรรศน์วทิยุแหง่ชาติจาํนวน 0.1260 ล้านบาท
วสัดสุาํหรบัดาํเนินงานวจิยัและพฒันาในโครงการ
Fluorescence Microscope จาํนวน 0.3000 ล้านบาท
วสัดสุาํหรบัโครงการพฒันาเครื�องมอืทางดา้นทัศนศาสตรแ์ละ
โฟโตนิกส ์จาํนวน 0.3000 ล้านบาท

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

2.เ งินกันไว้เบิกจ่ายเหลื� อมป�
    ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565 สดร.ได้มีการจัดสรรงบประมาณสาํหรบัดาํเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการจาํนวน 663.7654 ล้านบาท ณ สิ�นป�งบประมาณ มีการกันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื�อมป� จาํนวน 188.5786 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ 28.41) ทั�งนี� สดร.มีแผนในการ
เบิกจ่ายเงินกันเหลื�อมป� ดังนี� 

ภาพรวม งบรายจ่ายประจาํ งบลงทุน

ค่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบและ

รบัรองงบการเงิน 

เบิกจ่าย
ไตรมาสที� 4

0.4000 ล้านบาท

98.27% (185.3132 ลบ.) 

รอ้ยละ

96.59% (69.7872 ลบ.) 

99.31% (115.5260 ลบ.) 

1.52% (2.8653 ลบ.) 

2.86% (2.0653ลบ.) 

0.69% (0.8000 ลบ.) 

0.21% (0.4000 ลบ.) 

0.551% (0.4000 ลบ.) 
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3.เ งินเหลือจ่าย
         ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565  สดร.ได้มีการจัดสรรงบประมาณสาํหรบัดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการจาํนวน 663.7654 ล้านบาท  ณ สิ�นป�งบประมาณ สดร.มีเงินเหลือจ่าย
จาํนวน 40.4919 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ 6.10) โดยมีรายละเอียดแยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์ดังนี�

รอ้ยละ

   ทั�งนี� หากพิจารณาตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์
ที�มีรอ้ยละของเงินเหลือจ่ายมากที�สุด
คือ ประเด็นยุทธศาสตรที์� 1 ยกระดับ
ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพฯ มีเงินเหลือ
จ่าย 6.6111 ล้านบาท (คิดเป�นรอ้ยละ
11.19) โดยการดําเนินงานบางส่วนได้
รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ทําให้ไม่
สามารถดําเนินการได้ตามแผน

 สาเหตุหรอืป�จจัยที�ทําให้มีเงินเหลือจ่าย สามารถ
แบ่งได้เป�น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มที�ดําเนินการแล้วเสรจ็ตามแผน และ/หรอืมี
การปรบัรูปแบบการดําเนินงานและทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานและประหยัดงบประมาณ
เช่น การนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ�า การ
จัดประชุมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ การประหยัดได้
จากอัตราแลกเปลี�ยน รวมเป�นงบประมาณทั�งสิ�น
31.7443 ล้านบาท 

2.กลุ่มที�เหลือจากการจัดซื�อจัดจ้าง รวมเป�นงบ
ประมาณทั�งสิ�น 6.7653 ล้านบาท

3.กลุ่มที�ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 เช่น ต้องยกเลิกหรอื
เลื�อนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ / การเดินทาง
ทั�งในและต่างประเทศ /การจัดอบรม,สัมมนา,ประชุม
เชิงปฏิบัติการต่างๆ รวมเป�นงบประมาณทั�งสิ�น
1.9823 ล้านบาท
  

         ทั�งนี� เงินเหลือจ่ายดังกล่าวจาํนวนทั�งสิ�น 40.4919 ล้านบาท สดร.ได้นําไป
จัดสรรสาํหรับการดําเนินงานของป�งบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ�งได้เสนอต่อที�ประชุม
คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในคราวประชุมครั�งที� 9/2565 
วันที� 30 กันยายน 2565

1.ยกระดับ
ผลงานวิจัยฯ

2.เพิ�มขีดความสามารถ
ทางด้านเทคนิควิศวกรรมฯ

3.สรา้งสังคมไทยให้เป�น
สังคมแห่งการเรยีนรูฯ้

4.สนับสนุนการวาง
โครงสรา้งพื�นฐาน

5.พัฒนาระบบ
บรหิารจัดการฯ

11.19%
6.6111 

9.91%
5.8555

1.28%
0.7556 

6.17%
10.5409

3.83%
6.5371 

2.34%
4.0038 

11.16%
4.678 

10.96%
4.5842 

0.20%
0.0836 

0.43%
0.4910 

0.43%
0.4910 

6.53%
18.1810 

0.51%
1.4313 

6.02%
16.7497 

เหลือจากการดําเนินงาน เหลือจากการจัดซื�อจัดจ้าง
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ลําดับที� ตัวชี�วดั หน่วย ค่าเป�าหมาย ผลการดําเนินงาน

1 รอ้ยละการเบกิจา่ยของงานก่อสรา้ง
(รายการผกูพนัเดิม) เทียบกับงบประมาณ
ที�ได้รบัจดัสรรในป�นั�น

รอ้ยละ 100.00
(Advanced Lab)

66.21
(27,174,200 /
41,040,000)

2 รอ้ยละการเบกิจา่ยของงานก่อสรา้ง
(รายการผกูพนัใหม)่ เทียบกับงบประมาณ
ที�ได้รบัจดัสรรในป�นั�น 

รอ้ยละ 100.00
(อาคารปฏิบติัการ
เทคนิควศิวกรรมและ
พฒันาต้นแบบ)

0
(0 / 

14,560,000)

3 รอ้ยละการเบกิจา่ยของงานปรบัปรุงสิ�ง
ก่อสรา้งป�เดียว เทียบกับงบประมาณที�ได้รบั
จดัสรรในป�นั�น 

รอ้ยละ 100.00
(6 รายการ)

12.95
(7,130,000 /
55,070,000)

15 

10 

5 

0 

ผลการดําเนินงานตัวชี�วัด

2.เพิ�มขีดความสามารถ
ทางด้านเทคนิควิศวกรรมฯ

3.สรา้งสังคมไทยให้เป�น
สังคมแห่งการเรยีนรูฯ้

4.สนับสนุนการวาง
โครงสรา้งพื�นฐาน

5.พัฒนาระบบ
บรหิารจัดการฯ

     ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565  สดร.มีตัวชี�วัดที�จะต้องนําส่งตามเป�าหมายของแผน
ปฏิบัติการระยะ 5 ป� (วาระแรก 3 ป� คือ พ.ศ. 2563 – 2565) และหน่วยงานภายนอก
รวมทั�งสิ�นจาํนวน 37 ตัวชี�วัด ณ สิ�นป�งบประมาณ มีผลการดําเนินงานตัวชี�วัดแยกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี�

ตัวชี�วัดรวม ตามแผน ตํ�ากว่าแผน

จาํนวนตัวชี�วัด

        ในป�งบประมาณ พ.ศ.2565 มีตัวชี�วัดจาํนวนทั�งสิ�น 37 ตัวชี�วัด สามารถดําเนินการ
ได้ตามแผนจาํนวน 34 ตัวชี�วัด และดําเนินการได้ตํ�ากว่าแผน 3 ตัวชี�วัด ประกอบด้วย

06

7 7 

12 12 

10 10 

3 3 

5 5 

1.ยกระดับ
ผลงานวิจัยฯ
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ภาพรวมผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สดร.จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 663.7654 ล้านบาท ส าหรับใช้ใน
การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 67 โครงการ (ไม่รวม เงินส ารองจ่ายทั่วไป 69.6929 
ล้านบาท และเป็นเงินส ารองยามฉุกเฉิน 100.0000 ล้านบาท) ซึ่งแบ่งการด าเนินโครงการออกเป็น 2 
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการตามงานปกติ : เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจ าและต้องด าเนินการทุกปี เช่น
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ที่ประกอบด้วยรายจ่ายประจ า รายจ่ายเพ่ือการบริหารจัดการ
หน่วยงาน เป็นต้น จ ำนวน 15 โครงกำร งบประมำณ 256.9299 ล้ำนบำท

2. โครงการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ : เป็นโครงการที่น าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของสดร. จ ำนวน 52 โครงกำร งบประมำณ 406.8355 ล้ำนบำท

ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลการบริหารงบประมาณและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด จ าแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการ ดังนี้ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ ผลตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย ตาม 
แผน 

ต่ ากว่า 
แผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

59.0691 38.6698 65.47 13.7881 23.34 6.6111 11.19 7 - 

(01) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
สภาพอวกาศและบรรยากาศโลก (กองทุน ววน.) 

4.9497 4.1804 84.46 0.3659 7.39 0.4034 8.15 6 - 

(02) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของดาวฤกษ์และสสารระหว่าง
ดาวฤกษ์ (กองทุน ววน.) 

4.1982 3.3367 79.48 0.5346 12.73 0.3270 7.79 6 - 

(03) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ดาวเคราะห์นอกระบบและสิ่งมีชีวิตนอกระบบ
สุริยะ (กองทุน ววน.) 

2.2080 1.5851 71.79 0.3737 16.92 0.2493 11.29 6 - 

(04) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
การก าเนิดเอกภพ (กองทุน ววน.) 

9.1624 5.9579 65.03 0.2839 3.10 2.9206 31.87 6 - 

(05) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัย
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ช่วงคลื่นวิทยุ (กองทุน 
สกสว.) 

4.8120 3.2369 67.27 0.8669 18.02 0.7082 14.71 6 - 

(06) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์และมรดกทางดาราศาสตร์ 
(กองทุน ววน.) 

0.7454 0.6557 87.97 0.0346 4.64 0.0551 7.39 4 - 

(07) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความร่วมมือและ
พัฒนาก าลังคนด้านการวิจัยทางดาราศาสตร์ 
(กองทุน ววน.) 

1.7500 1.4707 84.04 0.0883 5.05 0.1910 10.91 2 - 

(09) เงินอุดหนุนโครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์คุณภาพอากาศ 

10.3837 1.4281 13.75 8.2027 79.00 0.7528 7.25 1 - 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ ผลตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย ตาม 
แผน 

ต่ ากว่า 
แผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(10) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
การค านวณขั้นสูงด้วยข้อมูลมหัตจากดารา
ศาสตร์ (กองทุน ววน.) 

17.8109 15.2708 85.74 2.5010 14.04 0.0327 0.22 4 - 

(26) โครงการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ 

3.0488 1.5475 50.76 0.5365 17.60 0.9648 31.64 1  

2. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิค
วิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์
เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

170.7455 119.5941 70.04 40.6105 23.78 10.5409 6.18 12 - 

(11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

16.4500 16.4395 99.94 - - 0.0105 0.06 2 - 

(12) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง (กองทุน ววน.) 

25.5428 18.6917 73.18 4.0548 15.87 2.7963 10.95 4 - 

(13) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง 

13.4283 13 0326 97.05 0.0936 0.70 0.3021 2.25 1 - 

(14) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ 

6.9915 5.9151 84.60 0.3204 4.58 0.7560 10.82 1 - 

(15) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือภาคีกล้อง
โทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟ 

1.2904 1.2027 93.20 0.0872 6.76 0.0005 0.04 2 - 

(16) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับและ
ประมวลผลสัญญาณคลื่นวิทยุสาหรับกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 
เมตร (กองทุน ววน.) 

8.0290 6.5080 81.06 0.8605 10.72 0.6605 8.23 4 - 

(17) เงินอุดหนุนโครงการออกแบบอุปกรณ์พาส
ซีฟภายใต้ระบบความเย็นยิ่งยวดส าหรับสร้างชุด
รับสัญญาณของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ (กองทุน ววน.) 

2.1760 1.3832 63.57 0.4125 18.96 0.3804 17.47 2 - 

(18) เงินอุดหนุนโครงการต้นแบบระบบรับ
สัญญาณเฟสอะเรย์ส าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
แห่งชาติ (กองทุน ววน.) 

4.6400 3.2925 70.96 0.9677 20.86 0.3798 8.18 2 - 

(19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาตัวรับสัญญาณ
ในช่วงความยาวคลื่นมิลลิมิเตอร์ด้วยเทคโนโลยีขั้น
สูงภายใต้ทุนนิวตันฟันด์เฟส 3 (กองทุน ววน.) 

1.9884 1.5840 79.66 0.2079 10.46 0.1965 9.88 3 - 

(20) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 

18.1258 10.7130 59.10 7.1822 39.62 0.2306 1.28 1 - 

(21) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับ
สัญญาณความถี่วิทยุย่านต่างๆ 

18.2897 11.8948 65.04 5.7575 31.48 0.6374 3.48 4 - 

(22) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุม 
ประมวลผลสัญญาณ และจัดการข้อมูล ดารา
ศาสตร์วิทยุ 

3.6787 2.5973 70.60 0.8772 23.85 0.2042 5.55 4 - 

(23) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเครื่องมือ
ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ (กองทุน ววน.) 

14.7412 9.8826 67.04 3.7786 25.63 0.8661 5.88 4 - 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ ผลตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย ตาม 
แผน 

ต่ ากว่า 
แผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(24) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ (กองทุน ววน.) 

14.7460 3.9744 26.95 10.4671 70.98 0.3045 2.07 4 - 

(25) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 

10.9170 3.8592 35.35 4.9968 45.77 2.0610 18.88 2 - 

(29) โครงการบ ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการหอดูดาวแห่งชาติ 

3.1740 2.6079 82.16 0.5111 16.10 0.0550 1.74 3 - 

(30) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล
อัตโนมัติ 

6.5366 6.0154 92.03 0.0355 0.54 0.4856 7.43 3 - 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ 
และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับ
อย่างท่ัวถึง 

41.8382 24.4672 58.48 12.7031 30.36 4.6678 11.16 10 - 

(33) โครงการจัดท าสื่อสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทางดาราศาสตร์ 

4.2496 2.0804 48.96 1.1785 27.73 0.9907 23.31 - - 

(34) โครงการพัฒนาก าลังคนโดยผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ /เทคโนโลยี
ด้านดาราศาสตร์ 

1.3441 0.9550 71.05 0.0861 6.41 0.3030 22.54 1 - 

(35) โครงการสร้างความตระหนัก และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ 

6.4750 5.4377 83.98 0.1369 2.11 0.9004 13.91 2 - 

(36) เงินอุดหนุนโครงการกระจายโอกาสการ
เรียนรู้ดาราศาสตร์ 

5.2790 5.1115 96.83 - - 0.1675 3.17 1 - 

(37) โครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก 0.3028 0.2157 71.24 - - 0.0871 28.76 1 - 

(38) โครงการเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย 0.6020 0.5109 84.87 0.0886 14.72 0.0025 0.41 1 - 

(39) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเครือข่ายดารา
ศาสตร์เพื่อการนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ 

1.6386 1.6296 99.45 - - 0.0090 0.55 1 - 

(40) โครงการปรับปรุงชุดนิทรรศการทางดารา
ศาสตร์ ส าหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษานครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา 

10.0000 0.0000 0.00 9.9999 99.99 0.0001 0.01 - 1 

(42) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และ
อุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐาน หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

1.6645 1.3671 82.13 0.0860 5.17 0.2114 12.70 4 - 

(44) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และ
อุปกรณ์ /เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึง 
โครงสร้างพื้นฐาน หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

1.4464 1.1843 81.88 0.0880 6.08 0.1741 12.04 4 - 

(46) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และ
อุปกรณ์/เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐาน หอดูดาวฯ สงขลา 

1.5837 1.3154 83.06 - - 0.2683 16.94 4 - 

(48) โครงการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย 2.6425 2.1387 80.93 0.3120 11.81 0.1919 7.26 - - 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ ผลตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย ตาม 
แผน 

ต่ ากว่า 
แผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(49) โครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์
นานาชาติภายใต้ยูเนสโก 

1.8967 0.7306 38.52 0.4785 25.23 0.6876 36.25 2 - 

(50) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้าน
ดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.1102 1.2280 58.19 0.2487 11.79 0.6335 30.02 2 - 

(51) โครงการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์
แห่งชาติ และการรวบรวมประวัติศาสตร์และภูมิ
ปัญญาดาราศาสตร์ไทย 

0.6030 0.5622 93.23 - - 0.0408 6.77 1 - 

4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค 

113.6700 34.8318 30.64 78.3472 68.93 0.4910 0.43 - 3 

(52) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดารา
ศาสตร์วิทยุ 

13.0000 0.9486 7.30 12.0514 92.70 - - - 1 

(53) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ 

100.6700 33.8832 33.66 66.2958 65.85 0.4910 0.49 - 3 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรร
มาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพื่อ
ลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

278.4427 217.1321 77.98 43.1296 15.49 18.1810 6.53 5 - 

(08) โครงการบริหารจัดการงานวิจัยทางด้าน
ดาราศาสตร์ 

1.1549 1.1549 100.00 - - - - 1 - 

(28) โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการหอดู
ดาวและวิศวกรรม 

4.7421 1.5951 33.64 1.3763 29.02 1.7707 37.34 - - 

(31) เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 

7.9837 5.9288 74.26 1.0602 13.28 0.9947 12.46 - - 

(32) โครงการบริหารจัดการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการและสื่อสาร
ทางดาราศาสตร์ 

2.9197 1.9712 67.51 0.5795 19.85 0.3689 12.64 5 - 

(41) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

1.6056 1.3740 85.58 0.0796 4.96 0.1520 9.46 - - 

(43) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

1.7856 1.0226 57.27 0.0170 0.95 0.7460 41.78 - - 

(45) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ สงขลา 2.4981 2.0102 80.47 0.0948 3.79 0.3931 15.74 - - 

(47) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ ขอนแก่น 32.7491 6.2752 19.16 25.6977 78.47 0.7762 2.37 - - 

(55) โครงการบริหารจัดการบุคลากร 115.7268 111.8004 96.61 0.4347 0.38 3.4917 3.01 - - 

(56) โครงการบริหารจัดการ สดร. 15.8333 9.4080 59.42 2.2001 13.90 4.2252 26.68 - - 

(57) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

0.1520 0.0980 64.47 - - 0.0540 35.53 - - 

(58) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสดร. 4.3407 2.4278 55.93 1.5117 34.83 0.4012 9.24 1 - 

(59) โครงการสัมมนาประจ าปี 0.4155 0.4155 100.00 - - - - 1 - 

(60) โครงการพัฒนาคณกรรมการบริหาร สดร. 0.3000 0.1934 64.47 - - 0.1066 35.53 1 - 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ ผลตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย ตาม 
แผน 

ต่ ากว่า 
แผน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(61) โครงการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี 50.3130 43.1019 85.67 4.0981 8.15 3.1130 6.18 - - 

(62) โครงการบริหารจัดการงานด้านยานพาหนะ 5.3412 4.7998 89.86 0.4335 8.12 0.1079 2.02 - - 

(63) โครงการบริหารจัดการงานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

4.0530 3.3384 82.37 0.6159 15.20 0.0986 2.43 - - 

(64) โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10.0718 8.6557 85.94 1.1308 11.23 0.2852 2.83 - - 

(65) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.8121 5.3053 91.28 0.3996 6.88 0.1072 1.84 1 - 

(66) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

8.9445 5.6790 63.49 3.0000 33.54 0.2655 2.97 - - 

(67) โครงการจัดท าสื่อดาราศาสตร์และการ
ให้บริการวิชาการดาราศาสตร์เพื่อหารายได้ 

1.7000 0.5768 33.93 0.4000 23.53 0.7232 42.54 1 - 

รวมทั้งสิ้น 663.7654 463.6949 65.49 188.5786 28.41 40.4919 6.10 34 3 

 

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  โดย สดร.ได้มีการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 663.7654 ล้านบาท  ณ สิ้นปีงบประมาณ 
มีการเบิกจ่ายสะสมจ านวน 434.6949 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.49) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
จ านวน 188.5786 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.41)  และมีเงินเหลือจ่ายจ านวน 40.4919 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 6.10)  

1.ผลการบริหารงบประมาณ  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์ฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ าที่สุด จ านวน 34.8318 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.64)  และ
มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากที่สุด จ านวน 78.3472 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.93)  รองลงมาคือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 24.4672 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 58.48)   และมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 12.7031 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.36) 

2.ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด  มีตัวชี้วัดที่ต้องน าส่งตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (วาระ
แรก 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565) แผนปฏิบัติการประจ าปี และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้นจ านวน 37 ตัวชี้วัด 
ณ สิ้นปีงบประมาณ มีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานได้ตามแผนจ านวน 34 ตัวชี้วัด และด าเนินการได้ต่ ากว่า
แผนจ านวน 3 ตัวชี้วัด 
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1. ผลการบรหิารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 
 

 มิติภาพรวม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สดร.ได้จัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและสามารถน าส่งผลผลิตได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 663.7654 ล้าน
บาท (ไม่รวมเงินส ารองจ่าย 69.6929 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน 100.0000 ล้านบาท) ตาม 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสมจ านวน 434.6949 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.49) มี
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 188.5786 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.41) มี  และมีเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานจ านวน 60.4919 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.10)  (น าไปจัดสรรในปีต่อไป)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ จัดสรร 
59.0691 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.90) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพ่ือการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในอนาคต จัดสรร 170.7455 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.72) 

 ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการทาง 
ดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง  จัดสรร 41.8382  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.29) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพ่ือการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค จัดสรร 113.6700 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.13) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหา
รายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณจากภาครัฐจัดสรร 278.4427 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 41.95) 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตารางที่ 4 แสดงผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

          ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

59.0691 38.6698 65.47 13.7881   23.34 6.6111 11.19 

2. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการ
พัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

170.7455 119.5941 70.04 40.6105 23.78 10.5409 6.04 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่
สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง 

41.8382 24.4672 58.48 12.7031 30.36 4.6678 11.16 

4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อ
การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค 

113.6700 34.8318 30.64 78.3472 68.93 0.4910 0.43 
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          ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณ
จากภาครัฐ 

278.4427 217.1321 77.98 43.1296 15.49 18.1810 6.53 

รวมท้ังสิ้น 663.7654 434.6949 65.49 188.5786 28.41 40.4919 6.10 

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2565 จ านวน 833.4583 ล้านบาท หัก เงินส ารองจ่าย (1)  จ านวน 69.6929 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน (2) จ านวน 
100.0000 ล้านบาท คงเหลือ 663.7654 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ 

 

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้น 
ปีงบประมาณ  ดังนี้ สดร.มีผลการเบิกจ่ายสะสม จ านวน 434.6949 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.49) มีการ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 188.5786 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.41)  และมีเงินเหลือจ่ายจ านวน 
40.4919 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.10 ซึ่ง สดร.น าไปจัดสรรในปีงบประมาณถัดไป)  ทั้งนี้ หากพิจารณาตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ จะพบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ มีผลการเบิกจ่ายสะสม
มากที่สุด จ านวน 217.1321 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 77.98) เนื่องจากเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีโครงการที่
มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจ า และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องจ านวนมาก ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 
4 มีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีด
ความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรมฯ เบิกจ่ายสะสม 119.5941 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70.04)  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพฯ เบิกจ่ายสะสม 38.6698 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.47)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ เบิกจ่ายสะสม 24.4672 ล้านบาท  
(คิดเป็นร้อยละ 58.48)  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ ฯ 
เบิกจ่ายสะสม 34.318 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.64)  ตามล าดับ  นอกจากนี้ สดร.ยังมีเงินที่มีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีอีก จ านวน 188.5786 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.41 เมื่อเทียบกับวงเงินที่ใช้ในการบริหาร
โครงการฯ) ซึ่งทุกรายการที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี เป็นรายการที่ได้รับการอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง และก่อหนี้
ผูกพันเสร็จแล้ว โดยจะมีแผนการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ก าหนดไว้ตามสัญญา  

จากผลการบริหารงบประมาณทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน
การวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ฯ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ าที่สุด จ านวน 34.8318 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 30.64)  และมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากที่สุด จ านวน 78.3472 ล้านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ 68.93)  โดยยุทธศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  ส าหรับรายการสิ่งก่อสร้าง  
(ปีเดียวและผูกพัน) รวมทั้งสิ้น 7 รายการ  สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จ านวน 3 รายการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง  หน่วยงานมีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เป็นต้น 
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2. การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

รายละเอียดร้อยละของการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเรียงล าดับจากมากไปน้อยตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 113.6700 ล้านบาท เบิกจ่าย
สะสมจ านวน 34.8318 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.64)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 78.3472 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.93) ประกอบด้วย 

1. งบลงทุน จ านวน 5 รายการ วงเงิน 78.3472 ล้านบาท 
1.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จ านวน 1 รายการ ดังนี้  

 ค่าก่อสร้างและคุมงานอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง  (จัดสรร
งบประมาณ 41.0400 ล้านบาท) เป็นการเบิกจ่ายตามงวดงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  โดยการก่อสร้างเบิกจ่ายสะสมถึงงวดที่ 10/12 และค่าควบคุมงาน
เบิกจ่ายสะสมถึงงวดที่ 10/12  โดยเบิกจ่ายแล้ว 27.1742 ล้านบาท กันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี วงเงิน 13.8658 ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก  

- มีการแก้ไขสัญญาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับโครงการ “ภาคีความร่วมมือ
อวกาศไทยเพ่ือการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ (TSC)” ชั้น Ground 
ขนาด 700 ตร.ม. เป็นเหตุให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน  

- ระหว่างสัญญาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานเสนอให้แก้ไขแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างและระบบปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติการ จากเดิมห้อง Clean 
Room Class 100,000 จ านวน 2 ห้อง เป็น Clean Room Class 100,000 
ทุกห้อง โดยแบ่งเป็น High Zone จ านวน 3 ห้อง และ Low Zone จ านวน 
6 ห้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับ TOR จ้างออกแบบ ท าให้มีการแก้ไขสัญญา 
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ปรับแก้ไขงวดงาน และขยายระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 330 วัน ซึ่งสัญญาจะแล้วเสร็จวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  
 

1.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
 ค่าก่อสร้างและค่าคุมงานอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ 

(จัดสรรงบประมาณ 14.5600 ล้านบาท) ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีทั้งจ านวน วงเงิน 14.5600 
ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากคณะกรรมการก าหนดแบบรูปรายการตรวจพบว่า 
แบบรูปรายการไม่สอดคล้องกับ TOR จ้างออกแบบ จึงต้องมีการแจ้งให้ผู้ออกแบบ
แก้ไข แบบรูปรายการ รายการประกอบแบบ และรายการประมาณราคา จ านวน 
150 รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา 
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1.3 งานปรับปรุงปีเดียว จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
 ค่าก่อสร้างและค่าคุมงานอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 13 เมตร หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ (วงเงินตามสัญญา 19.1000 
ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 2.1300 ล้านบาท กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี วงเงิน 
16.9700 ล้านบาท  สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก 

- มีการปรับแบบรูปรายการของโครงการหลังจากที่ได้มีการตรวจรับแบบ
แล้ว ตามค าแนะน าของผู้ผลิตกล้องโทรทรรศน์จากประเทศจีน 

- แบบรูปรายการและรายการประมาณราคาของผู้ออกแบบ ไม่สอดคล้อง
กับ TOR จ้างออกแบบ จึงแจ้งให้ผู้ออกแบบแก้ไขแบบรูปรายการให้
ถูกต้อง ซึ่งมีการแก้ไขจ านวน 47 รายการ 

 ค่าก่อสร้างและค่าคุมงานภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น 
(วงเงินตามสัญญา 20.9000 ล้านบาท) ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  และกันเงิน
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีทั้งจ านวน วงเงิน 20.9000 ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก 

- ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาของ สดร. (นายวรรณศักดิ์  แก่นทรัพย์) 
และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างพบว่า มี
พรรณไม้หวงห้ามที่ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งไม่สามารถตัดหรือล้อมย้ายได้ ในแบบ
รูปรายการงานภูมิสถาปัตยกรรมฯ ก าหนดให้ท าการตัดและล้อมย้าย
ต้นไม้ดังกล่าว จึงขออนุมัติยกเลิกการจัดหาผู้รับจ้าง 

- ตามหนังสือที่ อว 5620/0071 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ปรึกษาของ 
สดร. (นายวรรณศักดิ์  แก่นทรัพย์) และรอง ผสดร. (นายธนา  ธนาเจริญพร) 
ได้แนะน าให้ส ารวจและรังวัดพ้ืนที่ก่อสร้างโดยผู้มีอาชีพการส ารวจ และ
ระบุต าแหน่งต้นไม้หวงห้าม และปรับปรุงแบบรูปรายการให้สอดคล้อง
กับการส ารวจต้นไม้ ตามความเหมาะสม จึงท าให้การจัดหาล่าช้า 

 
1.4 ครุภัณฑผ์ูกพัน จ านวน 1 รายการ ดังนี้  

 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร (จัดสรรงบประมาณ 
13.0000 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 0.9486 ล้านบาท  กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
วงเงิน 12.0514 ล้านบาท  สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องรอการเบิกจ่ายเงินจากเงิน
กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของปี 2564 ก่อน  ปัจจุบันได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
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           2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทาง 
ดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง   มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
41.8382 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 24.4672 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 58.48)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีจ านวน 12.7031 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.36)  ประกอบด้วย 

1. งบลงทุน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 9.9999 ล้านบาท 
1.1 งานปรับปรุงปีเดียว จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

 งานปรับปรุงชุดนิทรรศการทางดาราศาสตร์ ส าหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา นครราชสีมา และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ฉะเชิงเทรา (วงเงินตามสัญญา 9.9999 ล้านบาท) ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  และ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีทั้งจ านวน  วงเงิน 9.9999 ล้านบาท  สาเหตุที่ล่าช้า 
เนื่องจากชุดนิทรรศการมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ  ซึ่งต้อง
เป็นข้อมูลทีม่ีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด  จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ
สรุปขอบเขตและเนื้อหาของการจัดท านิทรรศการทางดาราศาสตร์ 

2. งบด าเนินงาน จ านวน 5 รายการ วงเงิน 2.7032 ล้านบาท   
 ค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ทางดาราศาสตร์ วงเงิน 1.1785 ล้านบาท  เป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปฏิทินปี 2566 และสื่อดาราศาสตร์ส าหรับเป็นของระลึกปีใหม่  
โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค วงเงิน
งบประมาณ 0.4856 ล้านบาท เช่น การจัดท าบัญชีค าศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย  
การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตามปรากฏการณ์ส าคัญ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับ
หน่วยงานภายนอก  กิจกรรมสร้างความตระหนักและการจัดค่ายดาราศาสตร์  กิจกรรม
อบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมระดับนานาชาติภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ
ภายใต้ยูเนสโก วงเงินงบประมาณ 0.4785 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทย วงเงินงบประมาณ 
0.3120ล้านบาท เช่น กิจกรรมประชาสัมพันธ์  กิจกรรมรับรองสื่อมวลชน  งานแถลงข่าว งาน
จ้างเหมาบริการ  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาดาราศาสตร์ภายใต้สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล 
(SEAROAD) วงเงินงบประมาณ 0.2487 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและ
สร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 170.7455 ล้านบาท เบิกจ่าย
สะสมจ านวน 119.5941 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.04  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 40.6105 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.78 ประกอบด้วย 

1.งบลงทุน จ านวน 12 รายการ วงเงินงบประมาณ 12.4385 ล้านบาท 
 ครุภัณฑ ์จ านวน 12 รายการ วงเงินงบประมาณ 12.4385 ล้านบาท 

- ครุภัณฑ์ต้นปี จ านวน 4 รายการ วงเงินบประมาณ 4.1434 ล้านบาท   
- (อ70) เครื่องเชื่อมวงจรโดยใช้ไอความร้อน วงเงินบประมาณ 1.8606 ล้าน
บาท ก าหนดส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 
- (อ71) เครื่องซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  วงเงินบประมาณ 1.4985 ล้าน
บาท ตรวจรับในวันที่ 27 กันยายน 2565 และเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2565  

- (อ72) เครื่องทดสอบสายใยแก้วน าแสง  วงเงินบประมาณ 0.4901 ล้านบาท 
ก าหนดส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 
- (อ82) ชุดเครื่องผลิตสัญญาณซิงโครนัสเวลาและความถี่  วงเงินบประมาณ 
0.2943 ล้านบาท ก าหนดส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 

- ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 2 และ 3) จ านวน 8 รายการ วงเงินบ
ประมาณ 8.2951 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 - 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

2.งบด าเนินงาน จ านวน 12 รายการ วงเงินบประมาณ 28.1719 ล้านบาท   
 ค่าวัสดุส าหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ วงเงิน

งบประมาณ 10.1951 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 ค่าวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาเครื่องมือทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์  วงเงิน

งบประมาณ 3.7786 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 ค่าวัสดุส าหรับโครงการโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ   วงเงิน

งบประมาณ 3.3330 ล้านบาท เป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศ โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าวัสดุส าหรับโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง   วงเงิน
งบประมาณ 2.7220 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศ  มีก าหนดการ
จัดส่งสินค้าในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าวัสดุส าหรับค่าวัสดุส าหรับพัฒนาอุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 1.6721 
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าวัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน C วงเงินงบประมาณ 1.6581  
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง วงเงิน
งบประมาณ 1.2779 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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 ค่าวัสดุส าหรับโครงการต้นแบบระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์ส าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
แห่งชาติ   วงเงินงบประมาณ 0.9677 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าวัสดุการพัฒนาระบบ Frontend และ Backend  วงเงินงบประมาณ 0.7249 ล้าน
บาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าวัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน Q วงเงินงบประมาณ 0.6984 
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าวัสดุส าหรับการพัฒนาระบบประมวลผลและการจัดการข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ   
วงเงินงบประมาณ 0.5830 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่างๆ วงเงินงบประมาณ 0.5611 ล้านบาท เช่น ค่าตอบแทน
นักศึกษา Internship program  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัยและพัฒนา  ค่าจ้าง
บุคลากรชั่วคราว ค่าจ้างเหมาบริการ  เป็นต้น โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 59.0691 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 38.6698 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 65.47  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 13.7881  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.34 
ประกอบด้วย 

1.งบลงทุน จ านวน 12 รายการ วงเงินงบประมาณ 8.1323 ล้านบาท 
 ครุภัณฑ ์จ านวน 12 รายการ วงเงินบประมาณ 8.1323 ล้านบาท 

- ครุภัณฑ์ต้นปี จ านวน 9 รายการ วงเงินบประมาณ 7.7564 ล้านบาท   
- (อ3) เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน วงเงินบประมาณ 0.3614 ล้านบาท 
ก าหนดส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 
- (อ4) ชุดเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมชุดตรวจวัด  วงเงินงบประมาณ 
6.1619 ล้านบาท ตรวจรับในวันที่ 30 กันยายน 2565 และเบิกจ่ายในเดือน
ตุลาคม 2565  
- (อ5) เครื่องเขย่าสาร วงเงินบประมาณ 0.0750 ล้านบาท ก าหนดส่งมอบ
เดือนธันวาคม 2565 
- (อ6) เครื่องชั่งน้ าหนักความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ต าแหน่ง   วงเงินบ
ประมาณ 0.1790 ล้านบาท ก าหนดส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 
- (อ11) เครื่องผลิตน้ าปราศจากไอออน  วงเงินบประมาณ 0.2490 ล้านบาท 
ก าหนดส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 
- (อ16) ตู้ดูดไอกรด วงเงินบประมาณ 0.2890 ล้านบาท ก าหนดส่งมอบเดือน
ธันวาคม 2565 
- (อ17) ตู้อบ วงเงินบประมาณ 0.1876 ล้านบาท ก าหนดส่งมอบเดือน
ธันวาคม 2565 
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- (อ19) โต๊ะกลางแบบมีซิงค์ตรงท้าย  วงเงินบประมาณ 0.1937 ล้านบาท 
ก าหนดส่งมอบเดือนธันวาคม 2565 
- (อ23) อ่างล้างอุปกรณ์ วงเงินบประมาณ 0.0598 ล้านบาท  ก าหนดส่งมอบ
เดือนธันวาคม 2565 

- ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 2 และ 3) จ านวน 3 รายการ วงเงินบ
ประมาณ 0.3759 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2.งบด าเนินงาน จ านวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 5.6558 ล้านบาท 
 ค่าวัสดุด าเนินงานวิจัย วงเงินงบประมาณ 3.0095 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 

1 - 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัยและพัฒนา วงเงินงบประมาณ 2.5136 ล้านบาท โดยจะ

เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 เงินสนับสนุน Internship Program / ลูกจ้างโครงการ วงเงินงบประมาณ 0.1327 ล้าน

บาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุน
การแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 278.4427  
ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 217.1321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.98  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
จ านวน 43.1296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.49 ประกอบด้วย 

1.งบลงทุน จ านวน 14 รายการ วงเงินงบประมาณ 7.4080 ล้านบาท 
 ครุภัณฑ ์จ านวน 14 รายการ วงเงินบประมาณ 7.4080 ล้านบาท  

- ครุภัณฑ์ต้นปี จ านวน 6 รายการ วงเงินบประมาณ 5.8725 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็น
รายการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า  โดยจะเบิกจ่ายใน
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 2 - 3) จ านวน 8 รายการ วงเงินบประมาณ 
1.5355 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2.งบด าเนินงาน จ านวน 13 รายการ วงเงิน 35.7216 ล้านบาท   
 ค่าจ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์ท้องฟ้าจ าลองระบบดิจิทัล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 

เมตร วงเงินงบประมาณ 23.2252 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่างๆ วงเงินงบประมาณ  4.1840 ล้านบาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางปฏิบัติงาน  ค่ารับรองและกิจกรรมสาธารณะ  ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้สอยใน
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร  
เป็นต้น โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรของสดร.  วงเงินงบประมาณ 
1.5117 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 



20 
 

 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ วงเงินงบประมาณ 1.2058 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร  วงเงินงบประมาณ 1.1952 ล้าน
บาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าวัสดุต่างๆ เช่น วัสดุซ่อมบ ารุง วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  วัสดุใน
การด าเนินงานต่าง เป็นต้น  วงเงินงบประมาณ 0.8200 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาส
ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าวัสดุส าหรับพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 0.7501 ล้านบาท 
โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของโครงสร้างพ้ืนฐาน วงเงิน
งบประมาณ 0.5762 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  วงเงินงบประมาณ 0.5672 ล้านบาท  โดยจะ
เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด วงเงินงบประมาณ 0.4735 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตร
มาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าเช่ายานพาหนะ วงเงินงบประมาณ 0.3781 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ วงเงินงบประมาณ 0.4346 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตร
มาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ค่าตอบแทนในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน
งบประมาณ 0.4000 ล้านบาท เบิกจ่ายเดือนกันยายน 2566 
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ทั้งนี้ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนทั้งสิ้น 188.5786 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โดยแยกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงแผนการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า เงินกันเหลื่อมปีจ านวนทั้งสิ้น 188.5786 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายโดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 จ านวนเงิน 185.3132 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.27 
เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 จ านวนเงิน 2.8653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.52  และเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 จ านวน
เงิน 0.4000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21  ทั้งนี้ รายการที่มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 และ 4 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

เบิกจ่ายในไตรมาสที่  2  จ านวน 6 รายการ วงเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 2.8653  
ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์ที่เพ่ิมเติมระหว่างปี และวัสดุที่เป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศ ได้แก่ 

- ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 3) จ านวน 2 รายการ จ านวน 0.8000 ล้านบาท 
- วัสดุส าหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุจ านวน 0.7893 ล้านบาท  
- วัสดุส าหรับการทดสอบเครื่องต้นแบบทางมาตรวิทยาและทัศนศาสตร์ จ านวน 0.5500 ล้านบาท 
- วัสดุส าหรับการพัฒนาต้นแบบระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์ส าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ

แห่งชาติจ านวน 0.1260 ล้านบาท 
- ค่าวัสดุส าหรับด าเนินงานวิจัยและพัฒนาในโครงการ Fluorescence Microscope จ านวน 

0.3000 ล้านบาท 
- วัสดุส าหรับโครงการพัฒนาเครื่องมือทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ จ านวน 0.3000 ล้านบาท 

 เบิกจ่ายในไตรมาสที่  4 จ านวน 1 รายการ วงเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 0.4000  
ล้านบาท ได้แก่ ค่าตอบแทนในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน  

 
 

งบรายจ่าย 

เงินกันไว้
เบิกจ่าย
เหลื่อมป ี
(ลบ.) 

แผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จ านวนเงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ จ านวนเงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ จ านวนเงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ จ านวนเงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 

งบรายจ่ายประจ า 72.2525 69.7872 96.59 2.0653 2.86 - - 0.4000   0.55 
งบด าเนินงาน 39.2477 38.8477 98.98 - - - - 0.4000 1.02 
งบเงินอุดหนุน 33.0048 30.9395 93.74 2.0653 6.26 - - - - 
งบลงทุน 116.3260 115.5260 99.31 0.8000 0.69 - - - - 
ครุภณัฑ์ (หมวดครุภณัฑฯ์) 18.6594 18.6594 100.00 - - - - - - 
ครุภณัฑ์ (หมวดเงินอุดหนุน) 21.3709 20.5709 96.26 0.8000 3.74 - - - - 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 76.2957 76.2957 100.00 - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 188.5786 185.3132 98.27 2.8653 1.52 - - 0.4000 0.21 
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3. เงินเหลือจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สดร.ได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การจ านวน 663.7654 ล้านบาท  ณ สิ้นปีงบประมาณ สดร.มีเงินเหลือจ่ายจ านวน 40.4919 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 6.10) โดยมีรายละเอียดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางที่ 6 ตารางแสดงเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
งบประมาณ 
ปี 2564* 
(ล้านบาท) 

เงินเหลือจ่าย 
จากการด าเนินงาน จากการจัดซื้อจัดจา้ง รวมเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

59.0691 5.8555 9.91 0.7556 1.28 6.6111 11.19 

2. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม 
เพื่อการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพา
ตนเองในอนาคต 

170.7455 6.5371 3.83 4.0038 2.34 10.5409 6.17 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และ
ประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง 

41.8382 4.5842 10.96 0.0836 0.20 4.6678 11.16 

4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดารา
ศาสตร์ เพื่อการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

113.6700 - - 0.4910 0.43 0.4910 0.43 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมา 
ภิบาล และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพ่ือลด
ภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

278.4427 16.7497 6.02 1.4313 0.51 18.1810 6.53 

รวมท้ังสิ้น 663.7654 33.7265 5.08 6.7653 1.02 40.4919 6.10 

 

ทั้งนี้ หากพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีร้อยละของเงินเหลือจ่าย
เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพฯ (เงินเหลือจ่าย 6.6111 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.19)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ (เงิน
เหลือจ่าย 4.6678 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.16)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
ทันสมัยฯ (เงินเหลือจ่าย 18.1810 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.53)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีด
ความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรมฯ (เงินเหลือจ่าย 10.5409 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.18)  และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ฯ (เงินเหลือจ่าย 0.4910 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.43) ตามล าดับ   

หากท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้มีเงินเหลือจ่ายเป็นกลุ่มใหญ่ๆ สามารถแบ่งได้เป็น 3 
กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน และ/หรือมีการปรับรูปแบบการด าเนินงานและท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและประหยัดงบประมาณ เช่น การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้าบางส่วน 
การจัดประชุมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์  การประหยัดได้จากอัตราแลกเปลี่ยน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 
31.7443 ล้านบาท  
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2. กลุ่มที่เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 6.7653 ล้านบาท 
3. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น ต้องยกเลิกหรือ

เลื่อนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ / การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ /การจัดอบรม,สัมมนา,ประชุมเชิง
ปฏิบัติการต่างๆ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1.9823 ล้านบาท 

 
ทั้งนี้ เงินเหลือจ่ายดังกล่าวจ านวนทั้งสิ้น 40.2638 ล้านบาท สดร.ได้น าไปจัดสรรส าหรับการ

ด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 30 กันยายน 2565  
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 มิติโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สดร.ได้จัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและสามารถน าส่งผลผลิตได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 663.7654  
ล้านบาท (ไม่รวมเงินส ารองจ่าย 69.6929 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน 100.0000 ล้านบาท) ตาม 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายสะสมจ านวน 434.6949 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
65.49) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 188.5786 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.41)  และมีเงินเหลือจ่าย
จากการด าเนินงานจ านวน 40.4919 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.10)  (น าไปจัดสรรในปีต่อไป)  

ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

59.0691 38.6698 65.47 13.7881 23.34 6.6111 11.19 

(01) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพ
อวกาศและบรรยากาศโลก (กองทุน ววน.) 

4.9497 4.1804 84.46 0.3659 7.39 0.4034 8.15 

(02) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาฟิสิกส์ดารา
ศาสตร์ของดาวฤกษ์และสสารระหว่างดาวฤกษ์ (กองทุน ววน.) 

4.1982 3.3367 79.48 0.5346 12.73 0.3270 7.79 

(03) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาดาวเคราะห์
นอกระบบและสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ (กองทุน ววน.) 

2.2080 1.5851 71.79 0.3737 16.92 0.2493 11.29 

(04) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการก าเนิด
เอกภพ (กองทุน ววน.) 

9.1624 5.9579 65.03 0.2839 3.10 2.9206 31.87 

(05) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยดาราศาสตร์
ฟิสิกส์ช่วงคลื่นวิทยุ (กองทุน สกสว.) 

4.8120 3.2369 67.27 0.8669 18.02 0.7082 14.71 

(06) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์และมรดกทางดาราศาสตร์ (กองทุน ววน.) 

0.7454 0.6557 87.97 0.0346 4.64 0.0551 7.39 

(07) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนา
ก าลังคนด้านการวิจัยทางดาราศาสตร์ (กองทุน ววน.) 

1.7500 1.4707 84.04 0.0883 5.05 0.1910 10.91 

(09) เงินอุดหนุนโครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศ 

10.3837 1.4281 13.75 8.2027 79.00 0.7528 7.25 

(10) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการค านวณขั้นสูงด้วย
ข้อมูลมหัตจากดาราศาสตร์ (กองทุน ววน.) 

17.8109 15.2708 85.74 2.5010 14.04 0.0327 0.22 

(26) โครงการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรมกับหน่วยงานในต่างประเทศ 

3.0488 1.5475 50.76 0.5365 17.60 0.9648 31.64 

2. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อ
การพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองใน
อนาคต 

170.7455 119.5941 70.04 40.6105 23.78 10.5409 6.18 

(11) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

16.4500 16.4395 99.94 - - 0.0105 0.06 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(12) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอด
เทคโนโลยีขั้นสูง (กองทุน ววน.) 

25.5428 18.6917 73.18 4.0548 15.87 2.7963 10.95 

(13) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
การขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง 

13.4283 13 0326 97.05 0.0936 0.70 0.3021 2.25 

(14) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเม
คาทรอนิกส์ 

6.9915 5.9151 84.60 0.3204 4.58 0.7560 10.82 

(15) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือภาคีกล้องโทรทรรศน์
รังสีเชอเรนคอฟ 

1.2904 1.2027 93.20 0.0872 6.76 0.0005 0.04 

(16) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับและประมวลผล
สัญญาณคลื่นวิทยุสาหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร (กองทุน ววน.) 

8.0290 6.5080 81.06 0.8605 10.72 0.6605 8.23 

(17) เงินอุดหนุนโครงการออกแบบอุปกรณ์พาสซีฟภายใต้
ระบบความเย็นยิ่งยวดส าหรับสร้างชุดรับสัญญาณของกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุ (กองทุน ววน.) 

2.1760 1.3832 63.57 0.4125 18.96 0.3804 17.47 

(18) เงินอุดหนุนโครงการต้นแบบระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์
ส าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ (กองทุน ววน.) 

4.6400 3.2925 70.96 0.9677 20.86 0.3798 8.18 

(19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาตัวรับสัญญาณในช่วงความ
ยาวคลื่นมิลลิมิเตอร์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงภายใต้ทุนนิวตันฟันด์
เฟส 3 (กองทุน ววน.) 

1.9884 1.5840 79.66 0.2079 10.46 0.1965 9.88 

(20) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
คลื่นวิทยุ 

18.1258 10.7130 59.10 7.1822 39.62 0.2306 1.28 

(21) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่
วิทยุย่านต่างๆ 

18.2897 11.8948 65.04 5.7575 31.48 0.6374 3.48 

(22) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุม ประมวลผล
สัญญาณ และจัดการข้อมูล ดาราศาสตร์วิทยุ 

3.6787 2.5973 70.60 0.8772 23.85 0.2042 5.55 

(23) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเครื่องมือทางด้านทัศนศาสตร์
และโฟโตนิกส์ (กองทุน ววน.) 

14.7412 9.8826 67.04 3.7786 25.63 0.8661 5.88 

(24) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านทัศน
ศาสตร์และโฟโตนิกส์ (กองทุน ววน.) 

14.7460 3.9744 26.95 10.4671 70.98 0.3045 2.07 

(25) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
ทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 

10.9170 3.8592 35.35 4.9968 45.77 2.0610 18.88 

(29) โครงการบ ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
หอดูดาวแห่งชาติ 

3.1740 2.6079 82.16 0.5111 16.10 0.0550 1.74 

(30) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายกล้อง
โทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ 

6.5366 6.0154 92.03 0.0355 0.54 0.4856 7.43 

3. ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่
สังคมไทยในทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

41.8382 24.4672 58.48 12.7031 30.36 4.6678 11.16 

(33) โครงการจัดท าสื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทาง 
ดาราศาสตร์ 

4.2496 2.0804 48.96 1.1785 27.73 0.9907 23.31 

(34) โครงการพัฒนาก าลังคนโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ /เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ 

1.3441 0.9550 71.05 0.0861 6.41 0.3030 22.54 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(35) โครงการสร้างความตระหนัก และการถ่ายทอดองค์
ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ 

6.4750 5.4377 83.98 0.1369 2.11 0.9004 13.91 

(36) เงินอุดหนุนโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 5.2790 5.1115 96.83 - - 0.1675 3.17 

(37) โครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก 0.3028 0.2157 71.24 - - 0.0871 28.76 

(38) โครงการเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย 0.6020 0.5109 84.87 0.0886 14.72 0.0025 0.41 

(39) เงินอุดหนุนโครงการสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์เพื่อการ
นันทนาการในอุทยานแห่งชาติ 

1.6386 1.6296 99.45 - - 0.0090 0.55 

(40) โครงการปรับปรุงชุดนิทรรศการทางดาราศาสตร์ 
ส าหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
นครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 

10.0000 0.0000 0.00 9.9999 99.99 0.0001 0.01 

(42) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน หอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

1.6645 1.3671 82.13 0.0860 5.17 0.2114 12.70 

(44) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ /
เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึง โครงสร้างพื้นฐาน หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

1.4464 1.1843 81.88 0.0880 6.08 0.1741 12.04 

(46) โครงการให้บริการกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดาราศาสตร์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน หอดูดาวฯ 
สงขลา 

1.5837 1.3154 83.06 - - 0.2683 16.94 

(48) โครงการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย 2.6425 2.1387 80.93 0.3120 11.81 0.1919 7.26 

(49) โครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้
ยูเนสโก 

1.8967 0.7306 38.52 0.4785 25.23 0.6876 36.25 

(50) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.1102 1.2280 58.19 0.2487 11.79 0.6335 30.02 

(51) โครงการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์แห่งชาติ และการ
รวบรวมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดาราศาสตร์ไทย 

0.6030 0.5622 93.23 - - 0.0408 6.77 

4. สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ 
เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุก
ภูมิภาค 

113.6700 34.8318 30.64 78.3472 68.93 0.4910 0.43 

(52) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ 13.0000 0.9486 7.30 12.0514 92.70 - - 

(53) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 100.6700 33.8832 33.66 66.2958 65.85 0.4910 0.49 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณ
จากภาครัฐ 

278.4427 217.1321 77.98 43.1296 15.49 18.1810 6.53 

(08) โครงการบริหารจัดการงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ 1.1549 1.1549 100.00 - - - - 

(28) โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและ
วิศวกรรม 

4.7421 1.5951 33.64 1.3763 29.02 1.7707 37.34 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

การบริหารงบประมาณ 
งบประมาณ 
ปี 2565* 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

(31) เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทยุ 

7.9837 5.9288 74.26 1.0602 13.28 0.9947 12.46 

(32) โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

2.9197 1.9712 67.51 0.5795 19.85 0.3689 12.64 

(41) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ นครราชสีมา 1.6056 1.3740 85.58 0.0796 4.96 0.1520 9.46 

(43) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 1.7856 1.0226 57.27 0.0170 0.95 0.7460 41.78 

(45) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ สงขลา 2.4981 2.0102 80.47 0.0948 3.79 0.3931 15.74 

(47) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ ขอนแก่น 32.7491 6.2752 19.16 25.6977 78.47 0.7762 2.37 

(55) โครงการบริหารจัดการบุคลากร 115.7268 111.8004 96.61 0.4347 0.38 3.4917 3.01 

(56) โครงการบริหารจัดการ สดร. 15.8333 9.4080 59.42 2.2001 13.90 4.2252 26.68 

(57) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน 0.1520 0.0980 64.47 - - 0.0540 35.53 

(58) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสดร. 4.3407 2.4278 55.93 1.5117 34.83 0.4012 9.24 

(59) โครงการสัมมนาประจ าปี 0.4155 0.4155 100.00 - - - - 

(60) โครงการพัฒนาคณกรรมการบริหาร สดร. 0.3000 0.1934 64.47 - - 0.1066 35.53 

(61) โครงการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี 50.3130 43.1019 85.67 4.0981 8.15 3.1130 6.18 

(62) โครงการบริหารจัดการงานด้านยานพาหนะ 5.3412 4.7998 89.86 0.4335 8.12 0.1079 2.02 

(63) โครงการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสิ่งแวดล้อม 

4.0530 3.3384 82.37 0.6159 15.20 0.0986 2.43 

(64) โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10.0718 8.6557 85.94 1.1308 11.23 0.2852 2.83 

(65) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.8121 5.3053 91.28 0.3996 6.88 0.1072 1.84 

(66) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการและติดตามผลการด าเนินงาน 

8.9445 5.6790 63.49 3.0000 33.54 0.2655 2.97 

(67) โครงการจัดท าสื่อดาราศาสตร์และการให้บริการ
วิชาการดาราศาสตร์เพื่อหารายได้ 

1.7000 0.5768 33.93 0.4000 23.53 0.7232 42.54 

รวมทั้งสิ้น 663.7654 463.6949 65.49 188.5786 28.41 40.4919 6.10 

 

 
จากผลการบริหารงบประมาณทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน

การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ฯ  มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ าที่สุด จ านวน 34.8318  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.64)  และมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากที่สุด จ านวน 78.3472 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 6893)  โดยยุทธศาสตร์นี้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  ส าหรับรายการ
สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียวและผูกพัน) รวมทั้งสิ้น 7 รายการ  สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
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2565 จ านวน 3 รายการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง  หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างล่าช้า หน่วยงานมีการปรับแก้ไขแบบรปูรายการ เป็นต้น 

ทั้งนี้ มีโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ า (ต่ ากว่าร้อยละ 80) และมี
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมาก (มากกว่าร้อยละ 20) สามารถแสดงรายละเอียดร้อยละของการ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี เรียงล าดับจากมากไปน้อยตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 2 โครงการ  ประกอบด้วย 
2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ)  และงานอาคาร
สถานที่  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 113.6700 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 34.8318 ล้านบาท (คิด
เป็นร้อยละ 30.64)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 78.3472 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.93) โดย
โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมาก มี 2 โครงการ 
ประกอบด้วย 

1.1 โครงการที่ (52) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ  มีการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 13.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.9486 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.30) มีการ
กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 12.0514 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 92.70) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ผูกพัน 1 รายการ คือ กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 
เมตร  วงเงินงบประมาณ 13.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9486 ล้านบาท กันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี วงเงิน 12.0514 ล้านบาท  สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องรอการเบิกจ่ายเงิน
จากเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของปี 2564 ก่อน  ปัจจุบันได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
 

1.2 โครงการที่ (53) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ  มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 100.6700 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 33.8832 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.66) มีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 66.2958 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.85) ประกอบด้วย 

 รายการผูกพันเดิม 1 รายการ 
1. ค่าก่อสร้างและคุมงานอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง 

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.2565 

- วงเงินที่ได้รับจัดสรร 41,400,000 บาท 
     - จ านวนงวดงาน 5 งวด (งวดที่ 8-12) 

 - ผลการเบิกจ่าย 27,174,200 บาท เบิกถึงงวดที่ 10/12  
5. สาเหตุของความล่าช้า   

- มีการแก้ไขสัญญาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับโครงการ “ภาคีความร่วมมือ
อวกาศไทยเพ่ือการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ (TSC)” ชั้น Ground 
ขนาด 700 ตร.ม. เป็นเหตุให้ต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน 
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- ระหว่างสัญญาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานเสนอให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
และระบบปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติการ จากเดิมห้อง Clean Room Class 
100,000 จ านวน 2 ห้อง เป็น Clean Room Class 100,000 ทุกห้อง โดย
แบ่งเป็น High Zone จ านวน 3 ห้อง และ Low Zone จ านวน 6 ห้อง เพ่ือให้
สอดคล้องกับ TOR จ้างออกแบบ ท าให้มีการแก้ไขสัญญา แบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ปรับแก้ไขงวดงาน และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง 330 วัน ซึ่งสัญญา
จะแล้วเสร็จ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 

 
 รายการผูกพันใหม่ 1 รายการ 

1. ค่าก่อสร้างและค่าคุมงานอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ  
1. ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- วงเงินที่ได้รับจัดสรร 14,560,000 บาท 
 - ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

2. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากคณะกรรมการก าหนดแบบรูปรายการตรวจพบว่า 
แบบรูปรายการไม่สอดคล้องกับ TOR จ้างออกแบบ จึงต้องมีการแจ้งให้ผู้ออกแบบ
แก้ไข แบบรูปรายการ รายการประกอบแบบ และรายการประมาณราคา จ านวน 150 
รายการ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา  
 

 รายการงานปรับปรุงปีเดียว 2 รายการ 
1. ค่าก่อสร้างและค่าคุมงานอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

13 เมตร หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ  
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 19,100,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 18 พฤษภาคม 2565 
3. ผลการเบิกจ่าย 2,130,000 บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2565 
5. สาเหตุของความล่าช้า   

- มีการปรับแบบรูปรายการของโครงการหลังที่ได้มีการตรวจรับแบบแล้ว ตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตกล้องจากประเทศจีน 

- แบบรูปรายการและรายการประมาณราคาของผู้ออกแบบ ไม่สอดคล้องกับ TOR 
จ้างออกแบบ จึงแจ้งให้ผู้ออกแบบแก้ไขแบบรูปรายการให้ถูกต้อง ซึ่งมีการแก้ไข
จ านวน 47 รายการ 

2. ค่าก่อสร้างและค่าคุมงานภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น  
1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 20,900,000  บาท 
2. เซ็นสัญญา 26 กันยายน 2565 
3. ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ พฤษภาคม 2566 
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5. สาเหตุของความล่าช้า   
- ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาของ สดร. (นายวรรณศักดิ์  แก่นทรัพย์) และ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างพบว่า มีพรรณไม้หวง
ห้ามที่ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งไม่สามารถตัดหรือล้อมย้ายได้ ในแบบรูปรายการงานภูมิ
สถาปัตยกรรมฯ ก าหนดให้ท าการตัดและล้อมย้ายต้นไม้ดังกล่าว จึงขออนุมัติ
ยกเลิกการจัดหาผู้รับจ้าง 

- ตามหนังสือที่ อว 5620/0071 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ปรึกษาของ สดร.  
(นายวรรณศักดิ์  แก่นทรัพย์) และรอง ผสดร. (นายธนา  ธนาเจริญพร) ได้
แนะน าให้ส ารวจและรังวัดพ้ืนที่ก่อสร้างโดยผู้มีอาชีพการส ารวจ และระบุ
ต าแหน่งต้นไม้หวงห้าม และปรับปรุงแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับการส ารวจ
ต้นไม้ ตามความเหมาะสม จึงท าให้การจัดหาล่าช้า 

 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
ดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 
15 โครงการ  ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์  หอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค 3 แห่ง (นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา) งานประชาสัมพันธ์ 
งานวิเทศสัมพันธ์ และงานห้องสมุดดาราศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 41.8382  ล้านบาท เบิกจ่าย
สะสมจ านวน 24.4672 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 58.48)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 12.7031   
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.36) โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
จ านวนมากมี 3 โครงการ ประกอบด้วย 

2.1 โครงการที่ (33) โครงการจัดท าสื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์   มีการ
จัดสรรงบประมาณจ านวน 4.2496 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 2.0804 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 48.96)  
มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 1.1785 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.73) ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 1.1785 ล้านบาท ได้แก่  
1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางดาราศาสตร์ โดยเป็น  วงเงินงบประมาณ 1.1205 

ล้านบาท  มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ดาราศาสตร์ และจัดส่งอุปกรณ์ดาราศาสตร์ วงเงิน

งบประมาณ 0.0580 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

2.2 โครงการที่ (40) โครงการปรับปรุงชุดนิทรรศการทางดาราศาสตร์ ส าหรับหอดูดาวเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ฉะเชิงเทรา  มีการ
จัดสรรงบประมาณจ านวน 10.0000 ล้านบาท ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (คิดเป็นร้อยละ 0.00) มีการกัน
เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 9.9999 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.99) ประกอบด้วย 

 งานปรับปรุงปีเดียว 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 9.9999 ล้านบาท ได้แก่  งาน
ปรับปรุงชุดนิทรรศการทางดาราศาสตร์ ส าหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา นครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
ฉะเชิงเทรา 
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1. วงเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 9,999,927.07  บาท 
2. เซ็นสัญญา 1 สิงหาคม 2565 
3. ผลการเบิกจ่าย -  บาท 
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จ สิงหาคม 2566 
5. สาเหตุของความล่าช้า  เนื่องจากชุดนิทรรศการมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอวกาศ  ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด  จึงท า
ให้เกิดความล่าช้าในการสรุปขอบเขตและเนื้อหาของการจัดท านิทรรศการทาง  
ดาราศาสตร์ 

 
2.3 โครงการที่ (49) โครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก   มีการ

จัดสรรงบประมาณจ านวน 1.8967 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.7306 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 38.52) 
มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 0.4785 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.23) ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.4785 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัด 
โครงการ  ITCA Colloquium 2022 : NARIT-VNSC Astronomy and Astrophysics 
Workshop วันที่ 22 - 26 ก.ย. 65 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดย
จะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

นอกจากนี้  ยังมีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมี เงินเหลือจ่ายจ านวนมาก จ านวน 3 
โครงการ ประกอบด้วย 

2.4 โครงการที่ (34) โครงการพัฒนาก าลังคนโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 1.3441 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.9550 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 71.05) และมีเงินเหลือจ่ายจ านวน 0.3030 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.54) 
เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ต้องยกเลิกการด าเนินงาน
บางส่วน  และหน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 

 
2.5 โครงการที่ (37) โครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก  ต้นปีมีการจัดสรรงบประมาณ

จ านวน 0.4000 ล้านบาท  ในไตรมาสที่ 3 ได้มีการโอนงบประมาณไปยังรายการอ่ืนที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
จ านวน 0.0972 ล้านบาท  ท าให้คงเหลืองบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 0.328 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 
0.2157 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 71.24) และมีเงินเหลือจ่ายจ านวน 0.0.871 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
28.76) โดยหน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 

 
2.6 โครงการที่ (50) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  ต้นปีมีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 0.5943 ล้านบาท  ในไตรมาสที่ 3 ได้รับงบประมาณ
เพ่ิมเติมอีกจ านวน 1.5159 ล้านบาท  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม IAU General Assembly 
ครั้งที่ 31  ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี  และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม Communication 
Astronomy to the Public 2022 (CAP) ท าให้มีงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  2.1102 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสม
จ านวน 1.2280 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 58.19) มีเงินเหลือจ่ายจ านวน 0.6335 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
30.02) โดยหน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 11 โครงการ  ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ กลุ่มวิจัย/งาน
บริหารงานวิจัย  และงานวิเทศสัมพันธ์ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 59.0691 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสม
จ านวน 38.6698 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 65.47)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 13.7881  
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.34) โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
จ านวนมากมี 1 โครงการ ประกอบด้วย 

 3.1 โครงการที่ (09) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ มี
การจัดสรรงบประมาณจ านวน 10.3837 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 1.4281 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
13.75) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 8.2027 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 79.00) ประกอบด้วย 

 ครุภัณฑ์ 12 รายการ วงเงินงบประมาณ 8.1323 ล้านบาท ได้แก่  
1. ครุภัณฑ์ต้นปี จ านวน 9 รายการ วงเงินงบประมาณ 7.7564 ล้านบาท  ทั้งหมดมี

ก าหนดการส่งมอบและเบิกจ่ายในไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2. ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมระหว่างปี (ไตรมาสที่ 2 และ 3) จ านวน 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 

0.3759 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 งบด าเนินงาน วงเงินงบประมาณ 0.0704 ล้านบาท ได้แก่ ค่าวัสดุในการด าเนินงานวิจัย

และพัฒนา โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

นอกจากนี้  ยังมีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมี เงินเหลือจ่ายจ านวนมาก จ านวน 2 
โครงการ ประกอบด้วย 

3.2 โครงการที่ (04) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการก าเนิดเอกภพ (กองทุน 
ววน.)  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 9.1624 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 5.9579 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 65.03) มีเงินเหลือจ่ายจ านวน 2.9204 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.87) ประกอบด้วย 

 
3.3 โครงการที่ (26) โครงการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัย พัฒนาและ

นวัตกรรมกับหน่วยงานในต่างประเทศ  ต้นปีมีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 0.8390 ล้านบาท  ในไตรมาส
ที่ 3 ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมอีกจ านวน 2.2098 ล้านบาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม 
International Astronautical Congress 2022 ครั้งที่ 73 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปยัง Max Planck Institute for Radio Astronomy  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสที่ ปอว. 
เดินทางเยี่ยมเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   และค่าใช้จ่ายในการเดินทางแสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางดาราศาสตร์ของติมอร์เลสเต  ท าให้มีงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  3.0488 ล้านบาท เบิกจ่าย
สะสมจ านวน 1.5475 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 50.76) มีเงินเหลือจ่ายจ านวน 0.9648 ล้านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ 31.64)  เนื่องจากได้เลื่อนการเดินทางแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทางดาราศาสตร์ของติมอร์
เลสเต ไปในเดือนตุลาคม 2565  และหน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มีงบประมาณ
คงเหลือจ านวนมาก 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและ
สร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 17 โครงการ  
ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม  ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาว
แห่งชาติฯ (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ)  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์  และกลุ่มวิจัย มีการ
จัดสรรงบประมาณจ านวน 170.7455 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 119.5941 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
70.04)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 40.6105 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.78) โดยโครงการที่มี
ผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมากมี 7 โครงการ ประกอบด้วย 

 4.1 โครงการที่ (18) เงินอุดหนุนโครงการต้นแบบระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์ส าหรับกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ (กองทุน ววน.)  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 4.6400 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสม
จ านวน 3.2925 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70.96) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 0.9677 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 20.86) เป็นงบด าเนินงาน 1 รายการ คือ ค่าวัสดุในการด าเนินงานวิจัยและพัฒนา  โดยจะ
เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
4.2 โครงการที่ (20) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ  มีการ

จัดสรรงบประมาณจ านวน 18.1258 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 10.7130 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
59.10) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 7.1822 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.62) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 3 รายการ วงเงินงบประมาณ 3.8492 ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ต้นปี 
ทั้งหมด 

- (อ70) เครื่องเชื่อมวงจรโดยใช้ไอความร้อน วงเงินงบประมาณ 1.8606 ล้านบาท 
คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายในเดือนธันวาคม 2565  

- (อ71) เครื่องซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 1.4985 ล้านบาท 
ได้ด าเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2565  

- (อ72) เครื่องทดสอบสายใยแก้วน าแสง วงเงินงบประมาณ 0.4901 ล้านบาท มี
ก าหนดส่งสินค้าในเดือนธันวาคม 2565 คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายใน
เดือนธันวาคม 2565 

 งบด าเนินงาน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 3.3330 ล้านบาท คือ ค่าวัสดุในการ
ด าเนินงานวิจัยและพัฒนา  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

4.3 โครงการที่ (21) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่านต่างๆ  
มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 18.2897 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 11.8948 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
65.04) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 5.7575 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 31.48) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 7 รายการ วงเงินงบประมาณ 3.4009 ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์เพ่ิมเติมใน
ไตรมาสที่ 2 ทั้งหมด 

- ปป (อ118) เครื่องท าระบบสุญญากาศ วงเงินงบประมาณ 0.2932 ล้านบาท 
ด าเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2565  
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- ปป (อ119) เครื่องจ่ายไฟแบบตั้งค่าได้ วงเงินงบประมาณ 0.0743 ล้านบาท มี
ก าหนดส่งสินค้าในเดือนมกราคม 2566 คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายใน
เดือนมกราคม 2566 

- ปป (อ120) เครื่องตั้งค่าภาระโหลดอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 0.0435 
ล้านบาท มีก าหนดส่งสินค้าในเดือนมกราคม 2566 คาดว่าจะตรวจรับและ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม 2566 

- ปป (อ122) เครื่องอ่านและวิเคราะห์รูปสัญญาณไฟฟ้า ช่วงความถี่ 100Mhz 
วงเงินงบประมาณ 0.1090 ล้านบาท มีก าหนดส่งสินค้าในเดือนมกราคม 2566 
คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม 2566 

- ปป (อ123) เครื่องอ่านและวิเคราะห์รูปสัญญาณไฟฟ้า ช่วงความถี่ 200Mhz 
วงเงินงบประมาณ 0.2450 ล้านบาท มีก าหนดส่งสินค้าในเดือนมกราคม 2566 
คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม 2566  

- ปป (อ124) โดมส าหรับหอดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 ฟุต 
วงเงินงบประมาณ 1.9400 ล้านบาท มีก าหนดส่งสินค้าในเดือนมกราคม 2566 
คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม 2566 

- ปป (อ125) ตู้ทดสอบจ าลองสภาพแวดล้อมอุณหภูมิ วงเงินงบประมาณ 0.6960 
ล้านบาท มีก าหนดส่งสินค้าในเดือนมกราคม 2566 คาดว่าจะตรวจรับและ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม 2566 

 
 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 2.3565 ล้านบาท ได้แก่   

1. วัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน C วงเงินงบประมาณ 1.6581 
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2. วัสดุส าหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน Q วงเงินงบประมาณ 0.6984 
ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

4.4 โครงการที่ (22) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุม ประมวลผลสัญญาณ และ
จัดการข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 3.6787 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 
2.5973 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70.60) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 0.8772 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 23.85) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.2943 ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ต้นปี คือ  
(อ82) ชุดเครื่องผลิตสัญญาณซิงโครนัสเวลาและความถี่  คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนธันวาคม 2565 

 งบด าเนินงาน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.5830 ล้านบาท คือค่าวัสดุในการด าเนินงาน
วิจัยและพัฒนา  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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4.5 โครงการที่ (23) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเครื่องมือทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 
(กองทุน ววน.)  มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 14.7412 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 9.8826 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 67.04) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 3.7786 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.63) 
ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 4 รายการ วงเงินงบประมาณ 3.7786 ล้านบาท ได้แก่   
1. ค่าวัสดุด าเนินงานวิจัยและพัฒนา วงเงินงบประมาณ 1.4970 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่าย

ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2. ค่าวัสดุด าเนินงานวิจัยและพัฒนาในโครงการ Spectrometers  วงเงินงบประมาณ 

0.4683 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
3. ค่าวัสดุด าเนินงานวิจัยและพัฒนาในโครงการ Adaptive Optics and Coronagraphy

วงเงินงบประมาณ 0.7558 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
4. ค่าวัสดุด าเนินงานวิจัยและพัฒนาในโครงการ Atmospheric Science Spectrometer 

วงเงินงบประมาณ 1.0575 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

4.6 โครงการที่ (24) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมทางด้านทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 
(กองทุน สกสว.) มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 14.740 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 3.9744 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 26.95) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 10.4671 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70.98) 
ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 4 รายการ วงเงินงบประมาณ 10.4671 ล้านบาท ได้แก่   
1. ค่าจ้างบุคลากรชั่วคราวและค่าตอบแทนนักศึกษา ( Internship Program) วงเงิน

งบประมาณ 0.2365 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัยและพัฒนา วงเงินงบประมาณ 0.0355 ล้านบาท โดยจะ

เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
3. ค่าวัสดุด าเนินงานวิจัยและพัฒนาในโครงการ Fluorescence Microscope วงเงิน

งบประมาณ 3.8861 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
4. ค่าวัสดุด า เนินงานวิจัยและพัฒนาในโครงการ Metrology equipment วงเงิน

งบประมาณ 6.3090 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

4.7 โครงการที่ (25) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และ 
โฟโตนิกส์ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 10.9170 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 3.8592 ล้านบาท  
(คิดเป็นร้อยละ 35.35) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 4.9968 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 45.77) 
ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 4.8942 ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์เพ่ิมเติมใน
ไตรมาสที่ 2 คือ ปป (อ127) เครื่องอินเตอร์ฟาโรมิเตอร์  คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนธันวาคม 2565   

 งบด าเนินงาน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 0.1027 ล้านบาท คือ ค่าวัสดุด าเนินงานวิจัย
และพัฒนา  โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุน
การแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการจ านวน 15 โครงการ  
ประกอบด้วย 20 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม  ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาว
แห่งชาติฯ (งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ)  ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์  ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค (นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา 
ขอนแก่น) งานบริหารการวิจัย  งานกฎหมาย งานการเงินและบัญชี งานจัดหารายได้ งานบริหารทรัพยากร
บุคคล งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานพัสดุและทรัพย์สิน งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งาน
วิเทศสัมพันธ์ งานห้องสมุดดาราศาสตร์ งานอาคารสถานที่ และงานอ านวยการ  มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 278.4427 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 217.1321 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 77.98)  มีการกันเงิน
ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 43.1296 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 15.49) และมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน
จ านวน 18.1810 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.53)  โดยโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีเงินกันไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมาก มี 5 โครงการ ประกอบด้วย 

5.1 โครงการที่ (28) โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม  มีการ
จัดสรรงบประมาณจ านวน 7.7421 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 1.5951 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 33.64)  
มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 1.3763 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 29.02) ประกอบด้วย 

 งบด าเนินงาน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 1.3763 ล้านบาท ได้แก่   
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปซ่อมบ ารุงรักษากล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 

เมตร ณ Springbrook Research Observatory เมือง Dubbo ประเทศออสเตรเลีย 
วันที่ 22 - 30 ก.ย. 65  วงเงินงบประมาณ 0.5762 ล้านบาท  โดยจะเบิกจ่ายใน 
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2. ค่าวัสดุส าหรับพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์ และวัสดุซ่อมบ ารุง  วงเงิน
งบประมาณ 0.8001 ล้านบาท โดยจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
5.2 โครงการที่ (47) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ ขอนแก่น มีการจัดสรรงบประมาณ

จ านวน 32.7491 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 6.2752 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 19.16) มีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 25.6977 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 78.47) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 4 รายการ วงเงินงบประมาณ 2.4725 ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ต้นปีทั้งหมด 
- (39) กล้องดูดวงอาทิตย์ พร้อมฐานตามดาวอัตโนมัติ วงเงินงบประมาณ 0.3847 

ล้านบาท คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม 2565  
- (43) กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 

พร้อมฐานตามดาวและกล่องกันกระแทก  วงเงินงบประมาณ 0.3750 ล้านบาท 
คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม 2565 

- (44) กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 
มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ 1.1440 ล้านบาท คาดว่าจะตรวจ
รับและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม 2565 
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- (45) กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงคุณภาพสูงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 106 มิลลิเมตร พร้อมฐานตามดาวอัตโนมัติ   วงเงินงบประมาณ 0.5688 
ล้านบาท คาดว่าจะตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม 2565 

 งบด าเนินงาน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 23.2252 ล้านบาท คือ ค่าจ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์
ท้องฟ้าจ าลองระบบดิจิทัล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 เมตร  คาดว่าจะตรวจรับ
และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม 2565  

 
5.3 โครงการที่ (58) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สดร.  มีการจัดสรรงบประมาณ

จ านวน 4.3407 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 2.4278 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 55.93) มีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 1.5117 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 34.83) โดยเป็นงบด าเนินงานทั้งหมด  ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในช่วงเดือนกันยายน เช่น การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ  การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น  โดยจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
5.4 โครงการที่ (66) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ

ติดตามผลการด าเนินงาน มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 8.9445 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 5.6790 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 63.49) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 3.0000 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
33.54) ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 1รายการ วงเงินงบประมาณ 3.0000 ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ต้นปี คือ 
(109) ระบบบริหารจัดการและให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  คาดว่าจะตรวจรับ
และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 
 

5.5 โครงการที่ (67) โครงการจัดท าสื่อดาราศาสตร์และการให้บริการวิชาการดาราศาสตร์
เพื่อหารายได้ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 1.7000 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.5768 ล้านบาท (คิด
เป็นร้อยละ 33.93) มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 0.4000ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.53) 
ประกอบด้วย 

 รายการครุภัณฑ์ 1รายการ วงเงินงบประมาณ 0.4000 ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์ต้นปี คือ 
(111) ตู้จ าหน่ายบัตรเข้าชมท้องฟ้าจ าลองอัตโนมัติ  ได้ด าเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายใน
เดือนตุลาคม 2565 

   

ทั้งนี้  ยังมีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ าและมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวนมาก มี 4 
โครงการ ประกอบด้วย 

5.6 โครงการที่ (43) โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 1.7856 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 1.0226 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 57.27) มีเงินเหลือจ่าย
จ านวน 0.7460 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 41.78)  โดยหน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ   
ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 
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5.7 โครงการที่ (56) โครงการบริหารจัดการ สดร.  ต้นปีมีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 
11.0320 ล้านบาท ระหว่างปีมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ท าให้มี
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 15.8333 ล้านบาท  เบิกจ่ายสะสมจ านวน 9.4080 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 59.42)  
มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 4.2252 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 26.68)  ซึ่งเงินคงเหลือส่วนใหญ่
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน และ/หรือมีการปรับรูปแบบการด าเนินงานและท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและประหยัดงบประมาณ เช่น การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้าบางส่วน 
การจัดประชุมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์  เป็นต้น  และหน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ   
ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 

5.8 โครงการที่  (57) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน  มีการจัดสรร
งบประมาณจ านวน 0.1520 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.0980 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 64.47)  
มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 0.0540 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 35.53)  เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง   
ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณ  ทั้งนี้หน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มี
งบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 

5.9 โครงการที่ (60) โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร สดร.  มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 0.3000 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมจ านวน 0.1934 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 64.47) มีเงินเหลือจ่ายจาก
การด าเนินงานจ านวน 0.1066 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 35.53)  ซึ่งเงินเหลือจ่ายทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน  โดยมีประสิทธิภาพในการท างานท าให้ประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้หน่วยงานไม่มี
การแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวนมาก 

 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบางส่วนที่ไม่สามารถ

เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน  ทั้งที่มีสาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19   
ความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้าง  การด าเนินงานเพิ่มเติมนอกแผนที่เกิดขึ้นระหว่างปีและไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ทันภายในปีงบประมาณ  ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่ต้องเลื่อนหรือ
ยกเลิกกิจกรรม  รวมถึงการไม่สามารถบริหารจัดการโครงการของหัวหน้าโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบท าให้มีเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและมีเงินเหลือจ่ายจ านวนมาก  ซ่ึงส่งผลต่อ
การประเมินประสิทธิภาพของการใช้จ่ายของ สดร. ในภาพรวมเม่ือเทียบกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ 
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การเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ตามที่  คณะกรรมการติดตามเร่ งรัดการเบิกจ่ ายงบประมาณและการใช้จ่ ายภาครัฐของ
กระทรวงการคลัง  ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0412.4/55436 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่องมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ  ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

โดยรัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้เป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  จึงก าหนดมาตรการการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไม่รวมเงินส ารองจ่ายท่ัวไป) 

รายการ 

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

เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย 

ภาพรวม 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100.00 

รายจ่ายลงทุน 13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100.00 

รายจ่ายประจ า 34.00 35.33 55.78 57.00 79.00 81.76 98.00 100.00 

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ สดร. ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถจ าแนกตามหมวด
รายจ่ายตามตาราง ดังนี้                                                                                   (หน่วย : ล้านบาท) 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ 

ปี 2565 

เบิกจ่ายสะสม 
ณ 30 ก.ย. 2565 

เงินกันเหลื่อมป ี รวม คงเหลือ 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ภาพรวม *663.7654 434.6949 65.49 188.5786 28.41 623.2735 93.90 40.4919 6.10 

รายจ่ายลงทุน 240.4471 117.3558 48.81 116.3261 48.38 233.6819 97.19 6.7653 2.81 

รายจ่ายประจ า 423.3183 317.3391 74.96 72.2525 17.07 389.5916 92.03 33.7267 7.97 

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2565 จ านวน 663.7654 ล้านบาท ณ สิ้นปีงบประมาณ  ไม่รวมเงินส ารองจ่ายทั่วไป จ านวน 69.6929 ล้านบาท และเงิน
ส ารองยามฉุกเฉิน 100.0000 ล้านบาท 
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กราฟการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของ สดร. กับ เป้าหมายของรัฐบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 
 

กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย) ของสดร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล 

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

ภาพรวม 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

30.00 
199.1296 

51.00 
338.5204 

72.00 
477.9111 

93.00 
617.3018 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   65.49 
434.6949 

รายจ่ายลงทุน 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

13.00 
31.2581 

29.00 
69.7297 

46.00 
110.6057 

75.00 
180.3353 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   48.81 
117.3558 

รายจ่ายประจ า 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

34.00 
143.9282 

55.78 
236.1269 

79.00 
334.4215 

98.00 
414.8519 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   74.96 
317.3391 
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ภำพรวม รำยจ่ำยลงทุน รำยจ่ำยประจ ำ

เป้ำหมำยรัฐบำล ผลกำรเบิกจ่ำย สดร.

65.49% 

48.81% 

74.96% เป้าหมาย 75% 

เป้าหมาย 98% 
เป้าหมาย 93% 

ร้อยละ 
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กราฟการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายของ สดร. กับ เป้าหมายของรัฐบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 

 
 

กรณีผลการ (ใช้จ่าย) งบประมาณ (เบิกจ่าย + อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

ของสดร. เทียบกับ เป้าหมายของรัฐบาล 

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

ภาพรวม 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

34.08 
226.2112 

56.24 
373.3017 

81.74 
542.5618 

100 
663.7654 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   93.90 
623.2735 

รายจ่ายลงทุน 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

28.96 
69.6335 

58.15 
139.8200 

81.65 
196.3251 

100 
240.4471 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   97.19 
233.6819 

รายจ่ายประจ า 

เป้าหมายรัฐบาล (%) 
(ล้านบาท) 

35.33 
149.5584 

57.00 
241.2914 

81.76 
346.1050 

100 
423.3183 

ผลการเบิกจ่าย สดร. (%) 
(ล้านบาท) 

   92.03 
389.5916 

ที่มา : รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับงวด 12 เดือน (งานการเงินและบัญชี) 
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เป้ำหมำยรัฐบำล ผลกำรเบิกจ่ำย + อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ร้อยละ 
เป้าหมาย 

100.00% 
97.19% 

93.90% 
92.03% 

เป้าหมาย 
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เป้าหมาย 
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 จากผลการบริหารงบประมาณข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการบริหารงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สดร.มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมายของรัฐบาล  โดยเฉพาะ
ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายลงทุน (ในทุกงบรายจ่าย)  ที่เบิกจ่ายสะสมทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 48.81 
(เป้าหมายของรัฐบาลคือ ร้อยละ 100)  และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมายของรัฐบาล
เล็กน้อย    ดังนั้น ในการด าเนินงานของปีต่อไป  สดร.จะต้องเพ่ิมมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เบิกจ่ายให้มีความเข้มงวดมากขึ้น  เพ่ือให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ  นอกจากนี้ยังต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายรายการผูกพันเดิมที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี  เพ่ือจะได้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีปัจจุบันและแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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 มิติหน่วยงานหลัก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ได้มีโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน  โดยหลักหน่วยงานหลัก หมายถึง หน่วยงานที่มีการ
ด าเนินงานภายใต้พันธกิจหลักของ สดร. ทั้ง 4 ด้าน มีการน าส่งผลผลิตและตัวชี้วัดหลักตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. กลุ่มวิจัย 
2. ศูนยบ์ริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
3. ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
4. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม 
5. ศูนยพั์ฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
8. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
9. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 
10. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น 

โดยหน่วยงานหลัก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 48 โครงการ  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 616.5534 ล้านบาท  มีการเบิกจ่ายจ านวน 347.9245 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 56.43) มีเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 234.1102 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 37.97) และมีเงิน 
เหลือจ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 34.5187 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5.60) 

(หน่วย : ล้านบาท) 
หน่วยงาน จัดสรร

งบประมาณ
ปี 2565 

เบิกจ่ายสะสม เงินกันเหลื่อมปี 65 เงินเหลือจ่าย 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงานหลัก 349.3044 213.2238 61.04 111.0130 31.78 25.0676 7.18 
  กลุ่มวิจัย 73.6252 54.7167 74.32 13.2516 18.00 5.6569 7.68 
  ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทาง 
ดาราศาสตร์ 

32.8108 17.9121 54.59 12.0695 36.79 2.8292 8.62 

  ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม 139.6171 93.9109 67.26 35.8560 25.68 9.8502 7.06 
  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์
และโฟโตนิกส ์

40.4042 17.7162 43.85 19.2424 47.62 3.4455 8.53 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 19.5141 14.4191 73.89 4.5304 23.22 0.5646 2.89 
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 3.1820 2.1758 68.38 0.1050 3.30 0.9012 28.32 
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 3.3201 2.7723 83.50 0.1656 4.99 0.3822 11.51 
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 4.0818 3.3256 81.47 0.0948 2.32 0.6614 16.20 
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น 32.7491 6.2752 19.16 25.6977 78.47 0.7762 2.37 
หน่วยงานสนับสนนุ 314.4610 221.4711 70.43 77.5656 24.67 15.4243 4.90 

รวมท้ังสิ้น 663.7654 434.6949 65.49 188.5786 28.41 40.4919 6.10 

หมายเหตุ : *งบประมาณปี 2565 จ านวน 833.4583 ล้านบาท หัก เงินส ารองจ่ายทั่วไป (1)  จ านวน 69.6929 ล้านบาท และเงินส ารองยามฉุกเฉิน (2) 

จ านวน 100.0000 ล้านบาท คงเหลือ 663.7654 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ 
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จากตาราง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานหลักที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ หอดูดาว 
เฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา  โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 2.7723 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
83.50)  มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวน 0.1656 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4.99)  และมีเงินเหลือจ่าย
เพียงจ านวน 0.3822 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 11.51)  ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 แต่ยังสามารถด าเนินงานและปรับแผนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

หน่วยงานหลักที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ าสุดและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากที่สุด คือ  
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงจ านวน 6.2752 ล้านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ 19.16)  และมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีมากถึงจ านวน 25.6977 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 78.47)   
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น มีการโอน/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณในไตรมาสที่ 3 จากรายการครุภัณฑ์ (47) ชุดอุปกรณ์ท้องฟ้าจ าลองระบบดิจิทัล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 เมตร เป็นค่าจ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์ท้องฟ้าจ าลองระบบดิจิทัล ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 เมตร   ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงานล่าช้าและท าให้เบิกจ่ายไม่ทันใน
ปีงบประมาณ  ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีจ านวนมาก 

หน่วยงานหลักที่มีร้อยละของเงินเหลือจ่ายมากที่สุด คือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
โดยมีเงินเหลือจ่ายจ านวน 0.9012 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28.32)  โดยมีสาเหตุจากไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย 
ค่าซ่อมบ ารุงรักษานิทรรศการดาราศาสตร์  และค่าซ่อมบ ารุงเครื่องมือ/อุปกรณ์  เนื่องจากยังสามารถใช้งานได้
อย่างประสิทธิภาพ  และหน่วยงานไม่มีการแจ้งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือ  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือจ านวน
มาก 
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2.ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สดร.มีตัวชี้วัดที่จะต้องน าส่งตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี 
(วาระแรก 3 ปี คือ พ.ศ. 2563 – 2565) และหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งสิ้นจ านวน 37 ตัวชี้วัด ณ สิ้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

กราฟแสดงผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนตัวชี้วัด 
สถานภาพตัวชี้วัด 

เป็นไป 
ตามแผน 

ตกแผน 

รวมท้ังสิ้น 37 34 3 
1.ยกระดับผลงานวิจยัให้มีคณุภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 7 7 - 
2.เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้าง
อุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

12 12 - 

3.ส่งเสรมิสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดารา
ศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สูส่ังคมไทยในทุกระดับอยา่งทั่วถึง 

10 10 - 

4.สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บรกิารที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลมุทุกภมูิภาค 

3 - 3 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการ
แสวงหารายไดเ้พื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

5 5 - 
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จ ำนวนตัวชีวั้ด ตำมแผน ตกแผน
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วิจัย เทคนิคและวิศวกรรม
ฯ 

สังคมแห่งการเรียนรู้
ฯ 

โครงสร้างพื้นฐาน
ฯ 

บริหารจดัการ
ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ) 

หน่วย 
ณ สิ้นปี 2565  ร้อยละ

เทียบกบั
แผนทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน ผล 

1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยท่ีไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีช่ือเปน็ First 
author หรือ Corresponding author 

เรื่อง 7 7 100.00 งานบริหารงานวิจัย 
(แผน 1) (คก. 1 , 2 , 3, 4, 5) 

2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยท่ีไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 
1 และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 32 35 109.38 งานบริหารงานวิจัย 
(แผน 2 , ก.พ.ร.)  
(คก. 1,2,3,4,5) 

3 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาทีต่พีิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  

เรื่อง 42 42 100.00 งานบริหารงานวิจัย ,  
ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ ,  
งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ  
(แผน 3, กองทุน) 

4 จ านวนงานวิจัยท่ีเกิดจากการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์  

เรื่อง 58 58 100.00 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ  
(แผน 3 , ก.พ.ร.)  
(คก. 29,30,31) 

5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มีส่วน
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 35 38 108.57 งานบริหารงานวิจัย  
(แผน 3 , ก.พ.ร., กองทุน) 

6 จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านวิจัยกับหน่วยงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีกจิกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 50 50 100.00 งานบริหารงานวิจัย 
(แผน 3 , ก.พ.ร.) 
(คก. 1,2,3,4,5,6,7,10) 
งานบริหารงานวิจัย ,  
งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ  
งานวิเทศสัมพันธ์    
(คก. 8,22,26) 

7 จ านวนก าลังคนท่ีไดร้ับการส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจยั และการ
บริหารจดัการงานวิจัย (ผู้เข้าอบรม/
สัมมนา/ประชุมด้านวิจยัและพัฒนา) 

คน 220 236 107.27 งานบริหารงานวิจัย 
(แผน 3) (คก. 
1,2,3,4,5,6,7, 10) 
งานบริหารงานวิจัย 
 (คก. 8,9,11) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 

ณ สิ้นปี 2565 ร้อยละ
เทียบ

กับแผน
ทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน ผล 

1 จ านวนต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อการต่อ
ยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาค
สังคม 

ต้นแบบ 4 
 

4 
 ขาเทียมเหนือเข่าอัจฉริยะ 
• เครื่องออกซิเจนอัตราไหลสูง  
• Raman Spectrograph 
• Multi-Photon Microscope  

100.00 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ 
(แผน 1, กองทุน) 
(คก. 12,24)  

2 จ านวนต้นแบบระดับห้องปฏิบตัิการ ต้นแบบ 1 1 
(เครื่อง Multi-Axis optional 
Absorption Spectrometer) 

100.00 งานบริหารงานวิจัย 
(กองทุน) (คก.1) 

3 จ านวนห้องปฏิบัติการทีเ่กิดขึ้นใหม่ ห้อง 
ปฏิบัติการ 

1 1 
(ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการ

ค านวณข้ันสูง) 

100.00 งานบริหารงานวิจัย 
(กองทุน) (คก.10) 
 

4 จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพัฒนา 
หรือสรา้งขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยขีั้น
สูง เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

     

- จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูก
พัฒนา หรือสร้างขึ้นเองโดย
ใช้เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส ์

ช้ินงาน 4 4 
 ขาเทียมเหนือเข่าอัจฉริยะ 
 เครื่องออกซิเจนอัตราไหลสูง 
 Atomic clock 
 Scanning electron 

microscope (SEM) 

100.00 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(แผน 2 , ก.พ.ร. , กองทุน) 
(คก.12) 
 

- จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูก
พัฒนา หรือสร้างขึ้นเองโดย
ใช้เทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ช้ินงาน 3 3 
•  Raman Spectrograph 
•  Multi-Photon 

Microscope 
• High Dispersion 

Coronagraph 

100.00 ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ  
(แผน 2 , ก.พ.ร.,กองทุน) 
(คก. 23,24) 
 

- จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูก
พัฒนา หรือสร้างขึ้นเองโดยใช้
เทคโนโลยีดาราศาสตร์วิทย ุ

ช้ินงาน 1 1 
(อุปกรณ์พาสซีฟภายใต้ระบบ

ความเย็นยิ่งยวด) 

100.00 งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ  
(แผน 2 , ก.พ.ร., กองทุน) 
(คก.17) 

5 จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมีการผลติได้
จากห้องปฏิบัติการขั้นสูงเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

     

- จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมีการ
ผลิตไดจ้ากห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส ์

ช้ินงาน 4      4 
 ระบบน าร่องกล้อง

โทรทรรศน์แบบอัตโนมัติ 
 ระบบรายงานสภาพท้องฟ้า

อัตโนมัติ 
 อุปกรณ์ปรับมุมภาพกล้อง

โทรทรรศน์ 0.7 ม. 
 ฟังค์ชันการติดตามวัตถุ

ความแม่นย าสูง 

100.00 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(แผน 3 , สงป.) 
(คก. 14) 

javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//357//371')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//357//371')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//357//371')


48 
 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 

ณ สิ้นปี 2565 ร้อยละ
เทียบ

กับแผน
ทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน ผล 

- จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมีการ
ผลิตไดจ้ากห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ช้ินงาน 2 2 
  Evanescent Wave 

coronagraph prototype 
 High resolution 

spectrograph 
(EXOhSPEC) 

100.00 ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ 
(แผน 3 , สงป.) (คก. 25) 
 

- จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมีการ
ผลิตไดจ้ากห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคลื่นวิทย ุ

ช้ินงาน 4 4 
 ระบบรบัสัญญาณย่าน C 
 ระบบรบัสัญญาณย่าน Q 
 ระบบรบัและประมวลผล

สัญญาณคลื่นวิทยุส าหรับ 
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ 13 ม. 

 ระบบทดสอบตัวรับสัญญาณ
ในช่วงความยาวคลื่นมิลลิ
มิเตอร์ภายใต้อุณหภูมิความ
เย็นยิ่งยวด 

100.00 งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ  
(แผน 3 , สงป., กองทุน) 
(คก. 21,22) 
(คก. 19) 
 

6 จ านวนช้ินงานท่ีมีการผลติได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรปู
ช้ินงานความละเอียดสูง 

ช้ินงาน 300 314 104.67 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(แผน 3) (คก. 13) 

7 จ านวนโครงการวิจยัและพัฒนาที่มา
ใช้ระบบคอมพิวเตอรส์มรรถนะสูง 

โครงการ 10 12 120.00 งานบริหารงานวิจัย  
(แผน 3) (คก. 11) 

8 จ านวนก าลังคนของประเทศท่ีได้รบั
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม  
(ผู้เข้าอบรม/สมัมนา/ประชุมด้าน
เทคนิคและวิศวกรรม) 

คน 300 305 101.67 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ , 
งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ  
(แผน 2 , สงป.) 
(คก. 12,16,18,23,24) 
(คก. 20,21,22,25,31) 

9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.
มีส่วนร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 75 78 104.00 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ , 
งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ  
(แผน 3 , ก.พ.ร.) 
(คก. 12,16,18,23,24) 
(คก. 20,21,22,25,31) 

10 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้
บริการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ  

ร้อยละ    ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ  
(แผน 2 , สงป.) 

- กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 
และ 1 เมตร  

ร้อยละ 85 85.53 100.62 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 9)  

- กล้องโทรทรรศน์ควบคุม
ระยะไกล 

ร้อยละ 85 85.21 100.25 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 30)   
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 

ณ สิ้นปี 2565 ร้อยละ
เทียบ

กับแผน
ทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI แผน ผล 

- กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
แห่งชาติ 

ร้อยละ 85 85.10 100.12 งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ  
 (คก. 31)   

11 ประสิทธิภาพของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานท้ังในและ
ต่างประเทศ  

    (แผน 3 , สงป.) 

- กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 
เมตร 

ช่ัวโมง 1,200 1,201.10 100.09 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 29) 

- กล้องควบคุมระยะไกล ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ช่ัวโมง 1,500 1,535.42 102.36  ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 30) 

- กล้องควบคุมระยะไกล ณ 
สหรัฐอเมริกา  

ช่ัวโมง 1,500 1,518.20 101.21 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 30) 

- กล้องควบคุมระยะไกล ณ 
ออสเตรเลีย  

ช่ัวโมง 1,500 1,504.30 100.29 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 30) 

12 จ านวนโครงการความร่วมมือขนาด
ใหญ่ระดับชาติและนานาชาติ ที่ 
สดร.ส่งบุคลากรของ สดร.เข้าร่วมใน
การพัฒนาและสร้างอุปกรณ์  

โครงการ 3 3 
 ระบบรบัสัญญาณย่าน C 
 ระบบรบัสัญญาณย่าน Q 
 TSC  

100.00 งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ  
งานบริหารงานวิจัย 
(แผน 3 , สงป.) 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์  
และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
ณ สิ้นปี 2565 ร้อยละ

เทียบกบั
แผนทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 
KPI แผน ผล 

1 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีส่วนร่วม
ในการผลติโดยตรง 

คน 42 42 100.00 ศูนย์บริการวิชาการฯ ,  
หอดูดาวภมูิภาคฯ 
(แผน 3 , ก.พ.ร.) 

2 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด        
องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์  

คน 1,100 1,387 126.09 (แผน 2 , สงป. , อว.) 

- อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  คน 270 
 

382 
 

141.48 ศูนย์บริการวิชาการฯ  
(คก. 34,36,38) 

-  หอดูดาวฯ นครราชสีมา  
     

คน 110 
 

110 
 

100.00 หอดูดาวฯ นครราชสมีา  
(คก. 42) 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
ณ สิ้นปี 2565 ร้อยละ

เทียบกบั
แผนทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 
KPI แผน ผล 

-  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  
      

คน 100 
 

121 
 

121.00 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
(คก. 44) 

-  หอดูดาวฯ สงขลา คน 240 
 

394 
 

164.17 หอดูดาวฯ สงขลา  
(คก. 46) 

-  ในระดับนานาชาต ิ คน 380 380 100.00 งานวิเทศสัมพันธ์  
   UNESCO 

 SEAROAD 
 290 

90 
290 
90 

100.00 
100.00 

(คก. 49,50) 
 

3 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความ
ตระหนักทางด้านดาราศาสตร์  

คน 80,000 83,505 104.38 (แผน 2 , สงป. , อว.) 

- อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  คน 25,000 25,234 100.94 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(คก. 35,37,39,51) 

- หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
 

คน 18,000 19,225 106.81 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
(คก. 42) 

-  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  
        

คน 19,000 19,677 103.56 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
(คก. 44) 

-  หอดูดาวฯ สงขลา     
 

คน 18,000 19,369 107.61 หอดูดาวฯ สงขลา  
(คก. 46) 

4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์
ผ่านช่องทางออนไลน์  
 

คน 335,000 340,341 101.59 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
หอดูดาวฯ ภมูิภาค 
(แผน 2 , สงป. , อว.) 
(คก. 35,42,44,46) 

5 จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการท้องฟ้าจ าลองและ
นิทรรศการทางดาราศาสตร ์

คน 82,500 123,054 149.16 (แผน 2 , สงป. ,อว.) 

- อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  คน 23,500 43,623 185.63 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(คก. 32) 

-  หอดูดาวฯ นครราชสีมา  คน 15,000 21,072 140.48 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
(คก. 42) 

-  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  คน 14,000 20,847 148.91 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
(คก. 44) 

-  หอดูดาวฯ สงขลา คน 30,000 37,512 125.04 หอดูดาวฯ สงขลา  
(คก. 46) 

6  จ านวนโครงงานวิจัยท่ีเกิดจากการถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์  

โครงงาน 9 17 188.89 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
หอดูดาวฯ สงขลา 
(แผน 3)  
(คก. 42,44,46) 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
ณ สิ้นปี 2565 ร้อยละ

เทียบกบั
แผนทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 
KPI แผน ผล 

7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างเครอืข่าย 

ร้อยละ 80 80.03 100.04 งานวิเทศสัมพันธ์ 
(แผน 3 , สงป. )  
(คก. 49,50)  

8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์ (AstroPark ,  
หอดูดาวภมูิภาคฯ) 

ร้อยละ 85 85.78 100.92 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(แผน 2 , สงป. ,อว.) 
(คก. 32)  

9 ร้อยละของผู้ใช้บริการโครงสรา้งพื้นฐาน 
(AstroPark , หอดูดาวภมูิภาคฯ) สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 85 88.16 103.72 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(แผน 2 , สงป.) 
(คก. 32)  

10 ร้อยละของก าลังคนด้านการให้บรกิารวิชาการ
ทางดาราศาสตร์ทีไ่ดร้ับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 82.32 102.90 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(แผน 3) (คก. 32)  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการ 
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภูมิภาค 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
ณ สิ้นปี 2565 ร้อยละ

เทียบกบั
แผนทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้อง
น าส่ง KPI แผน ผล 

1 ร้อยละการเบิกจา่ยของงานก่อสรา้ง  
งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  

    (แผน 3) 

- ร้อยละการเบิกจา่ยของงานก่อสรา้ง 
(รายการผูกพันเดมิ) เทียบกับ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรในปีนั้น 
 

ร้อยละ 100.00 
(Advanced 

Lab) 
 

66.21 
(27,174,200/ 
41,040,000) 

66.21 งานอาคารสถานท่ี 
(คก. 53) 
เนื่องจากมีการปรับแบบ
รูปรายการเพือ่เพิ่มพื้นที่
ส าหรับรองรับเจ้าหน้าที่
ของโครงการ TSC ซ่ึง
เกิดขึ้นภายหลังจากการ
จ้างก่อสร้าง 

- ร้อยละการเบิกจา่ยของงานก่อสรา้ง 
(รายการผูกพันใหม่) เทียบกับ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรในปีนั้น  
 

ร้อยละ 100.00 
(อาคาร

ปฏิบัติการ
เทคนิค

วิศวกรรมและ
พัฒนาต้นแบบ) 

0 
(0/ 

14,560,000) 

0.00 งานอาคารสถานท่ี 
(คก. 53)  
 

- ร้อยละการเบิกจา่ยของงานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างปีเดียว เทียบกับ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรในปีนั้น  

ร้อยละ 100.00 
(6 รายการ) 

 

12. 95 
(7,130,000/ 
55,070,000) 

 

12.95 งานอาคารสถานท่ี 
(คก. 53) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล  
และสนับสนุนการแสวงหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
ณ สิ้นปี 2565 ร้อยละ

เทียบกบั
แผนทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 
KPI แผน ผล 

1 ค่าคะแนนตามผลการประเมินองค์การมหาชน
ประจ าป ี

ระดับ ระดับด ี ระดับ 
ดีมาก 

- งานยุทธศาสตรฯ์ 
(แผน 3) (คก. 56) 

2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน  ไม่เกิน
ร้อยละ 

30 20.06 - งานบริหารงานบุคคล 
(แผน 3 , ก.พ.ร.) 
(คก. 55) 

3 ความสามารถทางการหารายไดเ้พื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ  

ล้านบาท 3.10 3.61 116.45 งานหารายได ้
(แผน 3 , ก.พ.ร.) 
(คก. 67) 

4 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการเทียบกับ
แผน  

     

- ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
สมรรถนะการท างานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 85.00 107.96 127.01 งานบริหารงานบุคคล 
(แผน 3) (คก. 58) 

-  ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ  

ร้อยละ 85.00 85.13 100.15 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(แผน 3) (คก. 65) 

                   หมายเหตุ  

                               เงินจากกองทุน                            เงินจาก สงป.+เงินท่ีเหลือจากการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา+เงินรายได้ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ยังคงมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)  
ท าให้การด าเนินงานของโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  ทั้งนี้ สดร.ได้มีการขอปรับค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่  
23 พฤษภาคม 2565  โดยมีการยกเลิกกิจกรรม/ปรับรูปแบบกิจกรรม/ปรับแผนการด าเนินงานบางส่วนไปใน
ไตรมาสที่ 3 - 4  โดยผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนใหญ่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้   

   
 

 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//360//457')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//360//437')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//360//437')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//360//438')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//360//438')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//360//438//443')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//360//438//443')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//360//438//443')


53 
 

 
3. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานหลัก 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สดร. ได้จัดประชุมเพ่ือให้หน่วยงานหลักได้น าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปิดโครงการ) จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมการน าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 5  
หน่วยงาน ได้แก ่

- งานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- งานจัดหารายได้ 
- งานห้องสมุดดาราศาสตร์ 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมการน าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 3  

หน่วยงาน ได้แก ่
- งานบริหารการวิจัย 
- ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 
- ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม 

 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กันยายน 2565  มีหน่วยงานหลักเข้าร่วมการน าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 2  

หน่วยงาน ได้แก ่
- ศูนยบ์ริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา 
- หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 
- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 21 กันยายน 2565  มีหน่วยงานหลักเข้าร่วมการน าเสนอผลการด าเนินงานจ านวน 2  

หน่วยงาน ได้แก ่
- งานวิเทศสัมพันธ์ 
- งานวิศวกรรมคลื่นวิทยุ 
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จากการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปิดโครงการ) ของโครงการ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 52 โครงการ  หน่วยงานหลักได้มีการรายงานปัญหา/อุปสรรค  รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถสรุปตามหน่วยงาน ได้ดังนี้ 

 
หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง  
• ตรวจรั บแบบไม่ เ ป็ น ไปตาม  TOR การ

ออกแบบ 
• มีการแก้ ไขสัญญา ภายหลั งลงนามจ้าง

ก่อสร้างหลายครั้ง เนื่องจากการเพิ่มพ้ืนที่เพื่อ
รองรับโครงการ  TSC 

• ระหว่างการก่อสร้าง ผู้ออกแบบขอปรับแบบ
รูปรายการให้ เป็นไปตาม TOR งานจ้าง
ออกแบบส่งผลต่อการขยายระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ท าให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ 

• ประธานตรวจรับพัสดุ ต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ รู้หลักในการ
บริหารสัญญาและงานพัสดุ  

• ใ น ง า น จ้ า ง อ อ ก แ บ บ  ต้ อ ง ใ ห้
ผู้ออกแบบศึกษา TOR ให้ละเอียด 
และวิธีการออกแบบของภาครัฐ 
รวมถึงก าหนดแนวทางการออกแบบ
อาคาร ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR   

2.งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมและ
พัฒนาต้นแบบ  

• ตรวจรับแบบไม่เป็นไปตามสัญญาและ TOR 
เช่น ออกแบบเกินวงเงินจ้างก่อสร้าง จาก 70 
ล้าน เป็น ~100 ล้าน โดยการลดวงเงินมีผล
ต่อการปรับแก้ไขแบบ ไม่มีรายละเอียด
เกี่ยวกับปริมาณงานเพิ่ม-งานลด เป็นรายการ 

• ผู้ออกแบบยืนยันระยะเวลาในการก่อสร้าง 
เ ป็ น  360 วั น  ขั ด ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
คณะกรรมการก าหนดแบบรูปรายการ ซึ่ง
คณะกรรมการฯมีความประสงค์ให้ก าหนด
ระยะเวลาการก่อสร้างเป็น 450 วัน 

• งานอาคารได้ขออนุมัติในการตรวจสอบแบบ 
พบว่า แบบรูปรายการและรายการประมาณ
ราคาของผู้ออกแบบพบว่าแบบมีข้อขัดแย้ง 
จึงแจ้งให้ผู้ออกแบบแก้ไขแบบรูปรายการให้
ถูกต้อง ซึ่งมีการแก้ไขมากกว่า 3 ครั้ง จ านวน 
150 รายการ 

• ในขั้นตอนของกรรมการก าหนดราคากลาง 
พบว่าแบบมีข้อขัดแย้งเพิ่มเติม จ านวน 26 
รายการ วันท่ีส่ง 15 เม.ย. 65 ทั้งนี้ ผู้ออกแบบ 
แจ้งว่า การออกแบบเป็นเพียง Concept 
Design ผู้รับจ้าง ต้องท า Shop drawing ท า
ให้ ผู้ออกแบบไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มี
ปริมาณงานที่ เพิ่ มขึ้นจากการท า  Shop 
Drawing และอาจสร้างไม่เป็นไปตามแบบซึ่ง
เป็นเหตุท าให้งานก่อสร้างล่าช้า 
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หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.งานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร หอสังเกตการณ์
ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ 

• ศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้มีการขออนุมัติปรับแบบ
รูปรายการของโครงการดังกล่าว หลังที่ได้มี
การตรวจรับแบบแล้ว ตามค าแนะน าของ
ผู้ผลิตกล้องจากประเทศจนี ท าให้ขั้นตอนของ
แบบรูปรายการ 

• งานอาคารได้ขออนุมัติในการตรวจสอบแบบ 
พบว่า แบบรูปรายการและรายการประมาณ
ราคาของผู้ออกแบบพบว่าไม่ตรงตาม TOR 
การออกแบบ จึงแจ้งให้ผู้ออกแบบแก้ไขแบบ
รูปรายการให้ถูกต้อง ซึ่งมีการแก้ไขมากกว่า 
3 ครั้ง จ านวน 47 รายการ 

• ในขั้นตอนของกรรมการก าหนดราคากลาง 
พบว่าแบบมีข้อขัดแย้งเพิ่มเติม 

• ผู้ออกแบบมีการปรับเปลี่ยนแบบโดยไม่ได้
แจ้งให้คู่สัญญาทราบ และไม่มีปริมาณงาน
ลด-งานเพิ่ม 

 

4.งานก่อสร้ างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น  

• ระหว่างการก าหนดแบบรูปรายการและการ
ก าหนดราคากลาง ได้รับการท้วงติงจากรอง 
ผสดร. (นายธนา ธนาเจริญพร) ว่ามีปัญหา
เรื่องการ ตัดหรือล้อมย้ายต้นไม้ในพื้นที่
เนื่องจากเป็นพรรณไม้หวงห้ามที่ขึ้นบัญชีไว้
ในการช่วงการขอใช้พื้นที่ของโครงการ ซึ่งใน
แบบรูปรายการไม่ได้ก าหนดต าแหน่งของ
ต้นไม้ที่มีทั้งหมดในโครงการ  

• ที่ปรึกษาของ สดร. (นายวรณณศักดิ์  แก่น
ทรัพย์) ได้แนะน าให้ท าการส ารวจพื้นที่การ
ก่อสร้างโดยผู้มีอาชีพการส ารวจ และระบุ
ต าแหน่ งต้นไม้หวงห้ าม และให้ท าการ
ออกแบบใหม่  ท าให้ โครงการล่า ช้ากว่ า
แผนงานท่ีก าหนดไว้ ซึ่งหากไม่ด าเนินการตาม
ค าแนะน าดังกล่าวจะเกิดผลกระทบการ
ก่อสร้างในภายหลัง 

 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล 1.แผนการจ่ายเงินของไตรมาสแรกมีจ านวนมาก และ
ในดือนตุลาคม - ธันวาคม เป็นช่วงฤดูหนาว เจ้าหน้าท่ี
ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมการให้บริการประชาชน และ

กระจายงบประมาณกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้เท่ากันทุกเดือน 
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หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ต้อนรับหน่วยงานภายนอก ดังนั้นจึงไม่สามารถจัด
ฝึกอบรมภายใน หรือไปอบรมภายนอกได้  
2.วัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนาประจ าปี เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน น าไปสู่ความสามัคคีในองค์กร
นั้น  

เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ
อาจจะเพิ่มกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์
ให้กับเจ้าหน้าที่ของสดร. เพื่อสร้างความ
สามัคคีอื่นๆเพิ่มเติม ดังนั้นอาจจะต้อง
เพิ่มงบประมาณเพื่อรองรับกิจกรรม
ดังกล่าว   

งานจัดหารายได้ 1.งานจัดหารายได้ มีแผนที่จะผลิตสื่อการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 2 ช้ิน แต่เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง งานจัดหารายได้จึง
พิจารณาระงับการผลิตสินค้าและสื่อการเรียนการ
สอนแบบใหม่ไว้ก่อน  

 

2.ค่าธรรมเนียมจัดหาประโยชน์ สถาบันได้น าพื้นที่
บางส่วนออกให้เช่าช่วงเพื่อท าเป็นร้านค้าร้านอาหาร
เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่คือ 
ร้านอาหารแพลนเน็ต ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 
2563 นั้น งานจัดหารายได้ ได้ท าหนังสือแจ้งไปยัง 
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เพื่อให้เรียกเก็บค่าเช่าช่วง
แล้ว แต่ทางธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ยังไม่เรียกเก็บ 
งานจัดหารายได้จะได้ท าหนังสือทวงถามค่าเช่าช่วงไป
ที่ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เพื่อเร่งรัดการเรียกเก็บค่า
เช่าช่วงต่อไป  

 

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ 1.ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรม  จึงได้เสนอให้จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ 

ระยะเวลาในการจัดอบรมตลอดวัน หาก
มีการเปิด online อาจท าให้ผู้ เข้าร่วม
อบรมเกิดความเบื่อหน่ายได้ เห็นควรให้
มีการเสนอทางเลือกในการเข้าร่วมอบรม
รูปแบบ online ตามความเหมาะสม 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.การส่งของล่าช้ากว่าก าหนด เนือ่งจากผู้ผลติมี
ปัญหาเรื่อง Supply chain ขาดแคลน Chipset 
ทางด้านการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

ขยายระยะเวลาส่งมอบสินค้า 

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์
และโฟโตนิกส์ 

1.สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อการด าเนินงานบางโครงการในส่วนของการ
เดินทางมาปฏิบัติงานร่วมกับต่างประเทศ  ท าให้งาน
บางส่วนล่าช้า นอกจากน้ียังส่งผลในการร่วมงานกับที่
ปรึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถมาร่วมจัดอบรมทาง
เทคนิคด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ร่วมกัน
ได้ 

1.ด า เนินงานในส่วนที่อื่นที่สามารถ
ด าเนินการได้ก่อน เช่น การออกแบบ
ทัศนศาสตร์ ในการอัพเกรดอุปกรณ์
หลังจากท าการติดตั้ งแล้ว หรือการ
เรียนรู้เทคนิคที่เกี่ยวข้องในการเตรียม
ความพร้อมก่อนการติดตั้ ง  ส าหรับ
โครงการพัฒนา Microscope   
2.เลื่อนการด าเนินงานร่วมกันออกไป 
และให้ความรู้ด้านการออกแบบทัศน
ศาสตร์เบื้องต้นผ่านทางการเรียนการ



57 
 

หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
สอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทน และ
ให้บุคลากรใน ศทฟ. เข้าไปเรียนรู้ด้วย 

2.การประสานงานและระบบในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ล่าช้าในปี 2565 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ที่ท าหน้าที่ ในการด า เนินงาน (โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์) 

หารือประสานงานร่วมกัน และมีการ
จัดระบบการจัดซื้อภายในเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีระบบและลดปัญหาความ
ล่าช้าในการจัดซื้อลง    

3.อุปกรณ์เสียหายระหว่างขนส่งท าให้ต้องมีการ
ส่งกลับไปซ่อมแซม เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เกิดปัญหา
ขึ้นจึงมีการเรียนรู้  (โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์) 

ท าการวางแผนกระบวนการในการแก้ไข
ส าหรับอนาคต และเตรียมงบประมาณ
เพิ่ม เติมส าหรับกรณีฉุก เฉินที่ ไม่ ได้
คาดหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้า
กลับไปซ่อมแซม   

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและ
วิศวกรรม 

1.ปัญหาทางด้านการผลิตชิ้นงาน 

• ไม่สามารถวัดขนาดช้ินงานที่มีขนาดเล็ก หรือ 
บริเวณพื้นที่ผิว ที่มีความหนาน้อยกว่า 5 มม. 
เพราะการวัดแบบละเอียดโดยใช้ CMM หัวโพรบ
ไม่สามารถเข้าไปวัดได้ =>(กล้องวัดขนาดแบบไม
โครสโคป)  

• ความคลาดเคลื่อนของการวัดช้ินงานขณะอยู่ใน
กระบวนการกัดขึ้นรูป ที่ต้องวัดขนาดของช้ินงาน
แบบปัจจุบัน เพื่อน าผลของการวัดไปชดเชยค่า
การกัดของเครื่ อง  CNC พบปัญหาส าหรับ
เครื่องจักรที่ไม่สามารถใส่ปากกาจับช้ินงานแบบ
คลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ เพื่อยกไปวัดขนาดที่
เครื่องวัด CMM แล้วน าช้ินงานกลับมาจับยึดบน
เครื่องจักร CNC อีกครั้ง จึงเกิดค่าความผิดพลาด 
=> ลดการถอดช้ินงานบนเครื่องจักร CNC เพื่อ
น าไปวัดค่าโดยเครื่องวัด CMM หรือ เครื่องมือ
วัดที่ไม่สามารถวัดบนเครื่องจักร CNC ได้ (ใช้ 
CMM แบบพกพา ที่สามารถวัดค่าของช้ินงาน 
บนเครื่องจักร CNC) 

• การตัดโลหะเพลาเพื่อเตรียมช้ินงาน ส าหรับ
เครื่องจักร CNC ปัจจุบันเราใช้เครื่องเลื่อย
สายพาน ซึ่งตัดเพลาขนาดได้ใหญ่สุดไม่เกิน 200 
มม. และมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน => เครื่องเลื่อยสายพานแบบ
อัตโนมัติ สามารถตัดโลหะเพลา ที่มีขนาดใหญ่
สุดได้ 320 มม. 

 

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทาง
ดาราศาสตร์ 

1.แบบสมัครเข้าร่วมโครงการ Dark Sky ที่ท าได้ยาก
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ช านาญในการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของโครงการ จึงจ าเป็นต้องให้ค าแนะน า
และอธิบายในรายละเอียดให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการ
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(โครงการสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์ 
เ พื่ อ ก า รนั นทนากา ร ใ นอุ ท ย า น
แห่งชาติ) 

ปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขของโครงการ จึงต้องใช้
เวลาในการติดตามมาก  
2.โครงการสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์ เพื่อการ
นันทนาการในอุทยานแห่งชาติ ยังนับว่าเป็นงานรอง 
ถึงแม้จะมีการร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์  โดย
แนะน าวิธีการที่จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาความรู้  ความเข้าใจ และทักษะทางดารา
ศาสตร์ การท าความเข้าใจในพื้นที่จริง ท าให้เกิด
ความเข้าใจ จึงจ าเป็นต้องเดินทางไปติดตามการจัด
กิจกรรมในอุทยานแห่งชาติให้เกิดขึ้นอย่างรูปธรรม 

 

ห อ ดู ด า ว เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ฯ 
นครราชสีมา 

1. การจ ากัดด้านงบประมาณซึ่งส่วนภูมิภาคได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ บาท ต่อ KPI น้อยกว่าใน
ส่วนกลาง บวกกับจ านวนเจ้าหน้าที่น้อยกว่า ท าให้
การจัดกิจกรรมบางอย่าง เช่น ค่ายเยาวชน สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ AstroFest ท าได้อย่างจ ากัด 

 

2. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค 
ท าให้การจัดกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถท าได้ 
เช่น การนับจ านวนฝนดาวตก ซึ่งมีแสงไฟรบกวน   

 

3. ท้องฟ้าจ าลองมีจ านวนที่นั่ งจ ากัด 50 ที่  แต่
โรงเรียนส่วนใหญ่น านักเรียนมาทีละ 100-200 คน 
ซึ่งต้องแบ่งรอบฉายออกเป็น 2-4 รอบ และต้องใช้
เวลาเพิ่มขึ้นเป็น 4 ช่ัวโมง ท าให้นักเรียนพลาด
โอกาสไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  หลาย
โรงเรียนจึงเลือกที่จะไปทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ไม่มาที่หอดูดาวฯ   

• ปรับเปลี่ยนเก้าอี้ท้องฟ้าจ าลอง และ
ขยายโดมเป็น 12 เมตร จะท าให้รับ
นักเรียนต่อรอบได้มากขึ้น สามารถ
ลดต้นทุนค่าไฟ ค่าแอร์ ต่อรอบลงได้ 
รวมทั้งสามารถลด ManHour ของ
เจ้าหน้าที่ลงเพื่อให้สามารถท างาน
อย่างอื่นๆ เพิ่มได้  

• การปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคาร การ
ก่อสร้าง ทุบ หรือกระท าการใดๆ ท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของหอดูดาวฯ ควรมีการประชุม
ว า ง แ ผ น  แ ล ะ ร่ ว ม ห า รื อ กั บ
ผู้ปฏิบัติ งาน เพื่อให้สิ่ งปลูกสร้าง
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ โดยไม่เกิดปัญหา หรือ
มีอุปสรรคต่อการด าเนินงานน้อยทีส่ดุ 
ตัวอย่างเช่น อาคารห้องประชุม (งบ 
64) และอาคารส านักงาน (งบ 58) 
เป็นตัวอย่างที่ดีในการออกแบบ ซึ่ง
ก่อนด าเนินการก่อสร้าง ได้มีการ
ประชุมหารือจากหลายส่วน ทั้ ง
ผู้ใช้งาน  วิศวกร และสถาปัตย์ ท าให้
ห้องประชุมและอาคารส านักงาน 
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สามารถใช้งานได้อย่างดี  มีความ
คล่องตัวต่อในการปฏิบัติงาน และ
เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการมากที่สุด 

งานวิศวกรรมคลื่นวิทย ุ 1.ปัญหาทางด้านการจัดซื้อ 
• มีขั้นตอนและเอกสารที่ทางฝั่งวิศวกร หรือผู้ร่วม

โครงการต้องเตรียมให้ฝ่ายพัสดุ เพื่อจัดซื้อ
ค่อนข้างเยอะ จึงท าให้  มีผลกระทบในการ
ด าเนินงานในโครงการ 

• การจัดซื้อวัสดุประเภทช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์ 
หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องทางบริษัทที่ท าการจัดซื้อใช้
เวลาผลิตค่อนข้างนาน ท าให้กระทบต่อการ
ด าเนินงานในโครงการ  

• เอกสารการจัดซื้อไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน  ท าให้ต้อง
มีการแก้ไขหลายรอบ 

• วัสดุหลายอย่างต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ ไอซีที่
ต้องใช้ขาดตลาด จึงต้องมีระยะเวลาจัดส่งนานข้ึน  

• ในการด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ด าเนินโครงการค่อนข้างใช้เวลานานเกินไป ซึ่ง
อาจเป็นเพราะก าลังคนในการท างานไม่พอหรือ
ด้วยเหตุอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการด าเนินการ ฯลฯ 
แต่บางครั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ในโครงการได้ 

  
• ท าเอกสาร TOR ให้อยู่ในระบบ MIS 
• ใ ช้ระบบสารสนเทศ ( IT) ในการ

ด า เ นิ น ก า ร ท า ง พั ส ดุ ห รื อ ก า ร
ด า เนินการในเรื่ อ งอื่ นๆ เพื่ อลด
ขั้นตอนการเดินเอกสารหรือลดการใช้
กระดาษลงให้มากที่สุด เพื่อความ
ประหยัดเวลาในการด าเนินงาน  
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ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

รายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับผลงานวจิัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

(1) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาสภาพ
อวกาศและบรรยากาศ
โลก (กองทุน ววน.) 

บริหารงานวจิัย 4.9497 
 
 

4.1804 
(84.46%) 

0.3659 
(7.39%) 

0.4034 
(8.15%) 

ด าเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ 1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีชือ่เป็น First 
author หรอื Corresponding author  

เรื่อง 3 3 

     1-2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 3 3 

     1-3 จ านวนผลงานวิจัยและพฒันาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เรื่อง 7 7 

     1-5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 16 16 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 8 8 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 55 55 

(2) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาฟิสกิส์
ดาราศาสตรข์องดาวฤกษ์

บริหารงานวจิัย 4.1982 3.3367 
(79.48%) 

0.5346 
(12.73%) 

0.3270 
(7.79%) 

ด าเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ 1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีชือ่เป็น First 
author หรอื Corresponding author  

เรื่อง 2 2 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
และสสารระหว่างดาว
ฤกษ์  (กองทุน ววน.) 

     1-2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 6 6 

     1-3 จ านวนผลงานวิจัยและพฒันาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เรื่อง 7 7 

     1-5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 10 11 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 5 5 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 35 35 

(3) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาดาว
เคราะห์นอกระบบและ
สิ่งมีชีวิตนอกระบบสรุิยะ 
(กองทนุ ววน.) 

บริหารงานวจิัย 2.2080 1.5851 
(71.79%) 

0.3737 
(16.92%) 

0.2493 
(11.29%) 

ด าเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ 1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีชือ่เป็น First 
author หรอื Corresponding author  

เรื่อง 1 1 

     1-2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 4 4 

     1-3 จ านวนผลงานวิจัยและพฒันาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เรื่อง 9 9 

     1-5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 10 10 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 6 6 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 35 35 

(4) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาการ
ก าเนิดเอกภพ (กองทุน 
ววน.) 

บริหารงานวจิัย 9.1624 5.9579 
(65.03%) 

0.2839 
(3.10%) 

2.9206 
(31.87%) 

ด าเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ 1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีชือ่เป็น First 
author หรอื Corresponding author  

เรื่อง 1 1 

     1-2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 10 10 

     1-3 จ านวนผลงานวิจัยและพฒันาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เรื่อง 10 10 

     1-5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 25 25 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 6 6 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 50 50 

(5) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการวิจัยดารา
ศาสตร์ฟิสิกสช์่วงคลืน่วิทยุ 
(กองทนุ ววน.) 

บริหารงานวจิัย 4.1820 3.2369 
(67.27%) 

0.8669 
(18.02%) 

0.7082 
(14.71%) 

ด าเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ 1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีชือ่เป็น First 
author หรอื Corresponding author  

เรื่อง 1 1 

     1-2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 7 7 

     1-3 จ านวนผลงานวิจัยและพฒันาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เรื่อง 10 10 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
     1-5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น

ร่วมในการผลิตโดยตรง 
คน 6 6 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 4 4 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 14 15 

(6) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษา
ประวัติศาสตร์และมรดก
ทางดาราศาสตร์ (กองทุน 
ววน.) 

บริหารงานวจิัย 0.7454 0.6557 
(87.97%) 

0.0346 
(4.64%) 

0.0551 
(7.39%) 

 A visit to Lampang & Chiang Mai 
Temples in March 2022 

 ศึกษาการวางทิศโดยเทียบกับดาวเหนือ 
และต าแหน่ง ขึน้ – ตกของดวงอา
ทิตย@ ในบริเวณศาสนสถานของวัด
ต่างๆ จ านวน 7 แห่ง  

 A plan to visit Sukhothai & 
Srisarchanalai Historical Parks, 
April 2022 

 A visit to Chiang Mai Temples, 
June 2022 

 A visit to Lamphun Temples , 
July 2022 

 visit to Chiang Mai Temples , July 
- August 2022 ่ 

 Workshops 8 ครั้ง 

1-3 จ านวนผลงานวิจัยและพฒันาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เรื่อง 1 1 

     1-5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 1 1 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 2 2 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 15 15 

(7) เงินอดุหนุนโครงการสร้าง
ความร่วมมอืและพฒันา
ก าลังคนด้านการวจิัยทาง

บริหารงานวจิัย 1.7500 1.4707 
(84.04%) 

0.0883 
(5.05) 

0.1910 
(10.91%) 

ด าเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ 1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 3 3 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
ดาราศาสตร ์(กองทุน 
ววน.) 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 30 30 

(9) เงินอดุหนุนโครงการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศ 

บริหารงานวจิัย 10.3837 1.4281 
(13.75%) 

8.2027 
(79.00%) 

0.7528 
(7.25%) 

 ด าเนินกิจกรรมจัดอบรมเรียนรูว้ิธีการใช้
งานอุปกรณ์ครุภัณฑ์ เครื่อง GC MS 
เรื่องการติดตั้งแก๊ส เรียบร้อยแล้ว ได้
ด าเนินกิจกรรมจัดตั้งอุปกรณ์ครุภัณฑ์
ไป 40% เรียบร้อยแล้วจัดตั้ง ณ ห้อง
งานอาคารและสถานที่ ชั่วคราวจนกว่า
ตึกปฏิบัติการจะแล้วเสร็จ 

1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 30 30 

(10) เงินอดุหนุนโครงการ
พัฒนาห้องปฏิบัตกิาร
เทคโนโลยีวทิยาศาสตร์
ข้อมูลและการค านวณขั้น
สูงด้วยข้อมูลมหัตจาก
ดาราศาสตร ์(กองทุน 
ววน.) 

บริหารงานวจิัย 17.8109 15.2708 
(85.74%) 

2.5010 
(14.04%) 

0.0307 
(0.22%) 

 ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ให้บริการและมีการพัฒนาบุคลากร 
training on the job ข อ ง ลู ก จ้ า ง
โครงการ   พัฒนาปรับปรุ งระบบ
ให้บริการ Chalawan HPC Cluster 

ของสถาบันฯ และให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือ ค าแนะน าแก่ผู้ใช้งานระบบ  

 ด าเนินการต่อระยะรับประกันของ
อุปกรณ์ที่ส าคัญของโครงการ และต่อ
การให้บริการของระบบ Chalawan 
HPC แ ล ะ  Lustre parallel 
filesystem เพื่อเป็นการป้องกันการ
ลงทุนของสถาบันฯ และข้อมูลที่มีค่า
สู งของงานวิจั ยที่ ใช้บริการระบบ 
Chalawan HPC แ ล ะ  Lustre 
Storage 

 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
Chalawan HPC แ ล ะ  Lustre 
Storage โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่เก็บ
ข้อมูลของระบบ High performance 
storage จากเดิมที่มีพื้นที่การใช้งาน

1-3 จ านวนผลงานวิจัยและพฒันาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เรื่อง 2 2 

     1-5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 6 8 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัยกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มกีิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 2 2 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 10 10 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
อยู่ที่  1 . 1 PB (ปีงบประมาณ 2564) 
และขณะนี้ระบบ Lustre storage มี
พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 1.8PB โดย
ขณะนี้ใช้พ้ืนที่ ไปแล้วประมาณ 40% 

 ร ะ บ บ จั ด ก า ร  versioning ข อ ง 
documentation และ software 

 จัดการระบบต่างๆ ของ Chalawan 
cluster 

(26) โครงการแสวงหาเครอืข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัย 
พัฒนาและนวตักรรมกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

งานวิเทศสัมพนัธ ์ 3.0488 1.5475 
(50.76%) 

0.5365 
(17.60%) 

0.9648 
(31.64%) 

 Joint Institute for VLBI ERIC (JIVE) 
เกี่ยวกับ ความเป็นได้ที่ สดร  .จะน า
กล้องโทรทรรศน์วิทยุเข้ารว่มโครงการ 
European VLBI Network (EVN) เพื่อ
ขยายศักยภาพของการสังเกตการณ์ทาง
ดาราศาสตรท์ั่วโลกให้มีประสิทธิภาพดี 
ย่ิงขึ้น  เมือง Dwingeloo ประเทศ
เนเธอร์แลนด ์

 ต้อนรับคณะผู้แทนไทยและบรรยาย
พิเศษ ณ Max Planck Institute for 
Radio Astronomy (MPIfR) สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ี

 งานประชมุวิชาการนักเรียนไทยและ
กลุ่มนวัตกรรมไทยในยุโรปประจ าปี 
2565 
ณ เมอืงดุสเซลดอร์ฟ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ี

 การเย่ียมเยือน สปป  .ลาว อย่างเปน็
ทางการรว่มกับคณะผู้แทนไทย น าโดย 

รอว  . ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป  .ลาว  
การเยี่ยมเยือน สดร  .โดยหนว่ยงานจาก

จ านวน 7 ครั้ง ต่างประเทศ   

1-6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านวจิัยกบั
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
การด าเนนิการรว่มกันอย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงาน 2 2 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในอนาคต 
(11) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

บริหารงานวจิัย 16.4500 16.4395 
(99.94%) 

- 0.0105 
(0.06%) 

 การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ ครุภัณฑ์
ระบบ ประมวลผลความเร็วสูงส าหรับ งาน
ค านวณดาราศาสตร์ ประสิทธิภาพสูง 

 การพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการและมี
การพัฒนาบุคลากร training on the job ของ
ลูกจ้างโครงการ 

  ด าเนินการต่อระยะรับประกันของอุปกรณ์ที่
ส าคัญของโครงการ และต่อการให้บริการของ
ระบบ Chalawan HPC และ Lustre parallel 
filesystem  

 ปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบ Chalawan 
HPC และ Lustre Storage โดยเฉพาะการเพิ่ม
พื้นที่เก็บขอ้มูลของระบบ High performance 
storage ขณะนีร้ะบบ Lustre storage มีพืน้ที่
เก็บขอ้มูลเพิม่ขึน้เป็น 1.8PB โดยขณะนี้ใชพ้ื้นที่ 
ไปแล้วประมาณ 40% 
o ร ะ บ บ จั ด ก า ร  versioning ข อ ง 
documentation และ software 

 จัดการระบบต่างๆ ของ Chalawan cluster 

1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 2 2 

     2-7 จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนาที่มาใช้
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

โครงการ 10 12 

(12) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
สิ่งประดิษฐแ์ละถ่ายทอด
เทคโนโลยีขัน้สูง (กองทนุ 
ววน.) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

25.5428 18.6917 
(73.18%) 

4.0548 
(15.87%) 

2.7963 
(10.95%) 

 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและวิศวกรรมขัน้สูง ครั้งที่ 4  
(Advanced Engineering Workshop IV) At 
National Astronomical Research 
Institute of Thailand (Public 
Organization)  25 - 27 August 2022 
 ต้นแบบกลอ้งถ่ายภาพ CCD 

2-1 จ านวนต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อการต่อ
ยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคสังคม  

ต้นแบบ 2 2 

    2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้าน
เทคนิคและวิศวกรรม 

คน 135 135 

    2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มี
ส่วนร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 50 50 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

  ต้นแบบกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสอ่ง
กราด (Scanning Electron Microscope : 
SEM) 

(13) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
การขึน้รูปชิน้งานความ
ละเอียดสูง 

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

13.4283 13.0326 
(97.05%) 

0.0936 
(0.70%) 

0.3021 
(2.25%) 

 ผลิตชิ้นงานชิ้นงานจับยึดอุปกรณ์ทางด้านแสง  
 ท าสีอะโนไดร์กับผิวชิ้นงานที่ใช้ในทางเดินแสง 

เพื่อป้องกันการสะท้อนของแสง และท าให้
ผิวชิ้นงานมีความแข็งแรงทนต่อการขีดข่วนได้
มากขึ้น 

 ผลิตชิ้นงานและอุปกรณ์ ในงานคลื่นวิทยุ
ความถี่สูง และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์วิทยุ 

 ผลิตชิ้นงานและอุปกรณ์กล่องควบคุมตู้รับส่ง
สัญญาณ ที่ทนต่อสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ 
และความชื้นสูงได้ 

 ผลิตชิ้นงานความแม่นย าสูง เช่น ชิ้นงานประกอบ
แบบสวมพอดีส าหรับ Encoder และ Motor  

 ผลิตงานกล้อง All sky ทนต่อสภาพแวดล้อมที่
เลวร้าย ทนการรั่วซึมของความชื้น ด้วยชิ้นส่วน
ของการประกอบแบบภาวะศูนย์ยากาส 

 ผลิตชิ้นงานวัสดุประเภทพลาสติก และใช้
เทคนิคการสวมอัดเกลียวด้วยโหละ 

 ผลิตงานเชื่อมส าหรับทดสอบฐานของกล้องดู
ดาว ที่รับน้ าหนักมากกว่า 1 ตัน  

 ผลิตชิ้นงานวัสดุประเภทพลาสติก และใช้
เทคนิคการสวมอัดเกลียวด้วยโหละ 

 ผลิตชิ้นงานชิ้นงานจับยึดอุปกรณ์ทางส าหรับ
กล้องโทรทรรศน์  

 แกะสลักรูปภาพ หรือตัวหนังสือ บนชิ้นงาน  
 ผลิตชิ้นส่วนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราด SEM  
 ผลิตชิ้นส่วนทางการแพทย์ เช่น แขนเทียม มือเทียม  

2-10 จ านวนบุคลากรของสดร.ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 3 3 

    2-5 จ านวนชิ้นงานทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึน้รูปชิน้งาน
ความละเอียดสูง  

ชิ้นงาน 360 365 



69 
 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

 เ ชื่ อ ม ตู้ อ ะลู มิ เ นี ย ม  เ พื่ อ บร รจุ อุ ปก รณ์
อิเล็คทรอนิค  

 สอบเทียบเครื่องมือวัดขนาดเล็ก เช่น เวอเนียร์ 
ไมโครมิเตอร์ 

(14) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนยีแมค
คาทรอนกิส ์

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

6.9915 5.9151 
(84.60%) 

0.3204 
(4.58%) 

0.7560 
(10.82

%) 

ด าเนนิงานพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์  
1.กล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้า 
2.ระบบรายงานสถานะภาพแวดลอ้ม 
3.อุปกรณ์ควบคุมทางตรรกะ หรอื PLC  
4.อุปกรณ์ปรับมุมภาพใช้งานรว่มกับกลอ้ง
โทรทรรศนข์นาด 0.7 ม.  
5. ระบบรายงานสถานภาพระบบ TRT  
6. การพัฒนาระบบขับเคลื่อนกลอ้งโทรทรรศน์
ขนาด 2.4 ม. แกนAzimuth และขับเคลือ่นคู่
ร่วม Altitude) 
7.ระบบน ารอ่งกล้องโทรทรรศนแ์บบอัตโนมัติ 
9. โมดูลระบบ Auto Focus กลอ้งโทรทรรศน์
ขนาด 0.7  ม.  
10. ระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายงานสภาพ
อากาศ Himawari 
11. งานการออกแบบ ผลิต และทดสอบ
ส่วนประกอบของ EXOhSPEC 
12. งานการซ่อมบ ารุงระบบกล้องโทรทรรศน์
อัตโนมัติและอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

2-5.1 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์
เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ชิ้นงาน 4 4 

(15) เงินอดุหนุนโครงการความ
ร่วมมอืภาคีกล้อง
โทรทรรศนร์ังสีเชอเรนคอฟ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาว
แห่งชาติและ
วิศวกรรม 

1.2904 1.2027 
(93.20%) 

0.0872 
(6.76%) 

0.0005 
(0.04%) 

 ศึกษาระบบการท างานและการใช้งานเครื่อง
เคลือบ ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ระหว่าง
วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565  

 ขนย้ายเครื่องเคลือบกระจกจาก สซ  .มายัง 
สดร. วันที่ 23 มีนาคม 2565 

 ทีมงานจาก สซ  .ติดตั้งเครื่องเคลือบกระจก

2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 1 1 

    2-12 จ านวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่
ระดับชาติและนานาชาตทิี่ สดร.ส่งบุคลากร
ของ สดร.เข้ารว่มในการพฒันาและสร้าง
อุปกรณ ์

โครงการ 1 1 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

ระหว่าง วันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 
 ทดสอบการใช้งานและผลการทดสอบ ที่ สดร. 

(16) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ระบบรับและประมวลผล
สัญญาณคลืน่วทิยุสาหรับ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 
เมตร (กองทุน ววน.) 

งานวิศวกรรม
คลื่นวิทยุ 

8.0290 6.5080 
(81.06%) 

0.8605 
(10.72%) 

0.6605 
(8.23%) 

 พัฒนาระบบ Frontend และ Backend 
 พัฒนาระบบ Calibration ของกล้อง
โทรรทรรศน์วทิยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 
เมตร 
 ทดสอบระบบ Backend ของ VGOS (DBBC3) 
 เข้ารว่มการประชุม 12th IVS General 
Meeting (GM2022), March 27–April 1, 
 2022 : Helsinki, Finland. (online) 
 Proceeding ระดับนานาชาติ ในหัวขอ้ VGOS 
Station in the South of Thailand 

2-5 จ านวนอปุกรณ์/ระบบที่มีการผลิตได้
จากหอ้งปฏิบัติการขั้นสูงเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

ชิ้นงาน 1 1 

     2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้าน
เทคนิคและวิศวกรรม 

คน 3 3 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 7 7 

(17) เงินอดุหนุนโครงการ
ออกแบบอุปกรณ์พาสซีฟ
ภายใต้ระบบความเย็น
ย่ิงยวดส าหรับสร้างชุดรับ
สัญญาณของกล้อง
โทรทรรศนว์ิทยุ (กองทนุ 
ววน.) 

งานวิศวกรรม
คลื่นวิทยุ 

2.1760 1.3832 
(63.57%) 

0.4125 
(18.96%) 

0.3804 
(17.47

%) 

กิจกรรมการออกแบบอุปกรณ์พาสซีฟภายใต้
ระบบความเย็นย่ิงยวดส าหรับสร้าง ชุดรับ
สัญญาณของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 
• ด าเนินการซ้ือวัสดุส าหรับการติดตั้ง  ทดสอบ  
ประกอบงาน 
• เตรียมแผนการทดสอบ 
• เตรียมการประกอบวัสดุต่างๆ ส าหรับการ
ติดตั้ง 

2-4.3 จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพัฒนา หรอื
สร้างขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีดารา
ศาสตร์วิทย ุ

ต้นแบบ 1 1 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 3 3 

(18) เงินอดุหนุนโครงการ
ต้นแบบระบบรับสญัญาณ
เฟสอะเรย์ส าหรับกล้อง
โทรทรรศนว์ิทยุแห่งชาติ 
(กองทนุ ววน.)  

งานวิศวกรรม
คลื่นวิทยุ 

4.6400 3.2925 
(70.96%) 

0.9677 
(20.86%) 

0.3798 
(8.18%) 

กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบระบบรับสัญญาณ
เฟสอะเรย์ส าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 
 Create for Sun tracking application by 

Hydrogen line  
 Center frequency at 1.42 GHz, Neutral 

Hydrogen’s frequency 
 Phased array antenna size = 4 x 4 = 

16 elements, with single polarization 
 Digital Beamforming 
 Output data format:  

2-5 จ านวนอปุกรณ์/ระบบที่มีการผลิตได้
จากหอ้งปฏิบัติการขั้นสูงเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

ชิ้นงาน 2 2 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 4 4 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

Time/Frequency/Magnitude, aka 
“Spectrometer” 

 Propose to do further development 
on “Phased array receiver protype” 
for TNRT. 

(19) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ตัวรับสัญญาณในชว่งความ
ยาวคลื่นมิลลิมเิตอร์ด้วย
เทคโนโลยีขัน้สูงภายใต้ทุน
นิวตันฟนัดเ์ฟส 3 (กองทนุ 
ววน.) 

งานวิศวกรรม
คลื่นวิทยุ 

1.9884 1.5840 
(79.66%) 

0.2079 
(10.46%) 

0.1965 
(9.88%) 

 ด าเนินการซ้ือวัสดุส าหรับการติดตั้ง 
 เตรียมแผนการทดสอบ 
 เตรียมการประกอบวัสดุต่างๆ ส าหรับการ

ติดตั้ง 

2-5.3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลืน่วิทยุ 

ชิ้นงาน 1 1 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 3 3 

(20) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
คลื่นวิทยุ 

งานวิศวกรรม
คลื่นวิทยุ 

18.1258 10.7130 
(59.10%) 

7.1822 
(39.62%) 

0.2306 
(1.28%) 

 ด าเนนิการซ้ือวัสดุส าหรับการติดตั้ง 
 เตรียมแผนการทดสอบ 
 เตรียมการประกอบวัสดุต่างๆ ส าหรับการ

ติดตั้ง  

2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 10 10 

(21) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ระบบรับสัญญาณความถี่
วิทยุย่านต่างๆ 

งานวิศวกรรม
คลื่นวิทยุ 

18.2897 11.8948 
(65.04%) 

5.7575 
(31.48%) 

0.6374 
(3.48%) 

 ติดตั้ง L- Band 26 มกราคม 2565  
 ติดตั้ง K- Band 9 มิถุนายน 2565  
 สั ม ม น า  Millime-terwave and THz 

Research at Leeds 
Asst. Prof. Dr. Nutapong Somjit จ า ก 
School of Electronic and Electrical 
Engineering, Uni-versity of Leeds, 
United Kingdom ได้ ม าบร รยาย เพื่ อ ใ ห้
ความรู้และค าแนะน าในหัวข้อ Millime-
terwave and THz Research at Leeds ที่
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

2-5.3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลืน่วิทยุ 

ชิ้นงาน 2 2 

     2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 10 10 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 2 2 

     2-12 จ านวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่
ระดับชาติและนานาชาติ ที่ สดร.ส่ง
บุคลากรของ สดร.เข้าร่วมในการพัฒนา
และสร้างอุปกรณ ์

โครงการ 2 2 

(22) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ระบบควบคุม ประมวลผล
สัญญาณ และจัดการขอ้มูล 
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

งานวิศวกรรม
คลื่นวิทยุ 

3.6787 2.5973 
(70.60%) 

0.8772 
(23.85%) 

0.2042 
(5.55%) 

 SKARAB Digitizer and PFB 
Spectrometer (use for C/X receiver) 
o SKARAB FPGA system installed in 

1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่
มีกิจกรรมตอ่เนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 2 2 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

     the rack at TNRO 
o SKARAB ADC Time Domain 

snapshot.  Sample at 2.8 Gsps, 
record signal 100 MHz sine wave 
from RF signal generator and check 
spectrum using post-process FFT in 
Python 

o SKARAB ADC + FFT Spectrometer 
test.  Sample at 2.8 Gps and record 1 
GHz sine wave from signal generator 

 Hardware 
o Installed and configured all servers 

at TNRO site (8 GPU host servers, 1 
storage server, 10 general purpose 
servers, 1 SKARAB FPGA) 

o Installed operator workstation to use 
TCS software at TNRO control room. 

o Installed Dell R440 sandbox server in 
lab at Astropark.  For development 
and testing 

 Software 
o Grafana dashboard to monitor GPU 

processing 
o API documentation website for 

Telescope Control Software users 
(operation team, researchers, other 
script developers) 

o Data file format and analysis 
software for RF spectrum data 
 

2-5.3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลืน่วิทยุ 

ชิ้นงาน 2 2 

     2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 3 3 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 5 5 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

(23) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
เครื่องมือทางด้านทัศน
ศาสตร์และโฟโตนิกส ์
(กองทนุ ววน.) 

ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์และโฟ
โตนกิส ์

14.7412 9.8826 
(67.04%) 

3.7786 
(25.63%) 

0.8661 
(5.88%) 

• The first two-photon microscope set-
up in Thailand 

• 2022: Human Embryonic Kidney Cell 
(HEK) samples - study of anticancer 
drug 

• 2023: Biomedical applications ex. to 
study Mouse pancreatic tissue (เนื้อเย่ือ
ตับอ่อน  (- applications: to see effect of 
diabetes medication  

• 2024: Upgrade optical system - Single 
molecule microscope  

• 2025: Develop inverted two-photon 
microscope - get better image quality 
and improve capability to see live cell 

1-3 จ านวนผลงานวิจัยและพฒันาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

เรื่อง 4 4 

2-4.2 จ านวนนวตักรรมใหม่ที่ถกูพัฒนา หรอืสรา้ง
ขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ชิ้นงาน 1 1 

2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 30 30 

(24) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
นวัตกรรมทางด้านทัศน
ศาสตร์และโฟโตนิกส ์
(กองทนุ ววน.) 

ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์และโฟ
โตนกิส ์

14.7460 3.9744 
(26.95%) 

10.4671 
(70.98%) 

0.3045 
(2.07%) 

• Change slit - wider slit 1000 micron 
• Change calibration source ThAr - 

HgAr+Ne (Mercury Argon+Neon) 
• New Tungsten source for flat image 
• Finalize instrument control system 
• Remote observation is available 
• Test with the faint target  
• )it can be improved after changing 

camera) 

2-4.2 จ านวนนวตักรรมใหม่ที่ถกูพัฒนา หรอืสรา้ง
ขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ชิ้นงาน 2 2 

    2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 10 10 

     2-9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีสว่น
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 5 3 

(25) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
ทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส ์

ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์และโฟโต
นิกส ์

10.9170 3.8592 
(35.35%) 

4.9968 
(45.77%) 

2.0610 
(18.88%) 

• Change 3 D print model from plastic - 
Nylon print 
• Change camera to get larger spectral range 
• Alignment optical components by 

Nitipoom, Sasithorn, Jiranan 
• Get spectra of fluorescence lamp 
• Design of metallic structure model by 

Pantakant 

2-5.2 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ชิ้นงาน 2 2 

    2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคนิค
และวิศวกรรม 

คน 20 20 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

(29) โครงการบ ารุงรักษาและ
เพิ่มประสทิธิภาพการ
ให้บริการหอดูดาวแห่งชาต ิ

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาวแห่งชาติ
และวิศวกรรม 

3.1740 2.6079 
(82.116 

0.5111 
(16.10%) 

0.0550 
(1.74%) 

ภาพรวมการใช้งานกล้องโทรทรรศน ์2.4 ม. 
ปประจ าฤดกูาลสังเกตการณ์รอบที่  ี พ.ศ . 2564-

2565 

 
จ านวนรวมเวลาทีเ่ปิดใช้งานกล้องโทรทรรศน์ 
2.4 เมตร ประจ าฤดกูาลสังเกตการณร์อบที ่9 ปี 
ค .ศ . 2021-2022 (พ .ศ . 2564-2565) 

 

1-4 จ านวนงานวิจัยที่เกิดจากการใชโ้ครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์) 

เรื่อง 20 20 

    2-10.1 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการ
กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 และ 1 เมตร 

ร้อย 85 85.53 

     2-11.1 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้งโทรทรรศน์ 
ขนาด 2.4 เมตร 

 

ชั่วโมง 1,200 1,201.10 

(30) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ
การให้บรกิารเครอืข่าย
กล้องโทรทรรศน์ควบคุม
ระยะไกลอตัโนมัต ิ

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาวแห่งชาติ
และวิศวกรรม 

6.5366 6.0154 
(92.03%) 

0.0355 
(0.54%) 

0.4856 
(7.43%) 

• เบิกจ่ายเงนิบ ารุงรักษากล้องโทรทรรศน์
ควบคุม ระยะไกลอัตโนมัต ิ )ค่าธรรมเนียม

และค่าบ ารุงรกัษากลอ้ง การใช้หอดูดาว
โทรทรรศน ์

1-4 จ านวนงานวิจัยที่เกิดจากการใชโ้ครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์) 

เรื่อง 38 38 

    2-10.2 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการ
กล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล 

ร้อยละ 85 85.21 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

     • ทางได้หน่วยงานได้ด าเนนิการจัดซือ้ครุภัณฑ์
ตามแผนทีก่ าหนดได้ครบทุกรายการ และได้ 
ด าเนนิการพัฒนาอุปกรณ์ และซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ ทีเ่ป็นองค์ประกอบของระบบกล้อง
ได้ตามแผนทีก่ าหนดไว ้

2-11.2 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้งควบคุม
ระยะไกล ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ชั่วโมง 1,500 1,535.42 

     2-11.3 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้งควบคุม
ระยะไกล ณ สหรฐัอเมรกิา 

ชั่วโมง 1,500 1,518.20 

     2-11.4 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้งควบคุม
ระยะไกล ณ สาธารรฐัออสเตรเลีย 

ชั่วโมง 1,500 1,504.30 

 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กัน
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธส์ู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

(33) โครงการจัดท าสือ่
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ทางดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทาง
ดาราศาสตร ์

4.2496 2.0804 
(48.96%) 

1.1785 
(27.73%) 

0.9907 
(23.31%) 

 สนับสนุนสื่อดาราศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานภายนอก  
 จ านวน  574 โรงเรียน/ หน่วยงาน 
 สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ 
 Reprint Booklet จ านวน :17 รายการ,หนังสือคู่มือนักดูดาว,

โมเดลนาฬิกาแดด 
 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ปี2565 ให้แก่

โรงเรียนเครือข่าย จ านวน 560 เครือข่าย ,งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ป ี2565 Reprint Booklet จ านวน18 รายการ 

 จ านวนหน่วยงานภายนอกที่
ได้รับสื่อดาราศาสตร ์

หน่วยงาน 560 582 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้
ได้รับสื่อดาราศาสตร ์

ร้อยละ 80 85.65 

     

(34) โครงการพัฒนาก าลังคน
โดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทาง
ดาราศาสตร ์

1.3441 0.9550 
(71.05%) 

0.0861 
(6.41%) 

0.3030 
(22.54%) 

โครงการอบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น ประจ าปี 2565  
วันที ่ 3 กนัยายน 2565 : อบรมออนไลน ์
จ านวนผู้เขา้ร่วม  :: 40 คน 
The 8th Thai Astronomical Conference (Student 
Session) (TACs2022)  
24 -26 มิถุนายน 2565 (Online & On-site) ณ โรงแรมคุ้มภู
ค า จ .เชียงใหม่  ผูเ้ข้ารว่ม :180 คน ,โครงงาน :84 โครงงาน 
(Oral presentation 35,Poster presentation 49) 

3-2.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร ์

คน 270 382 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กัน
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

ต่างประเทศ 8 โครงงาน 
กิจกรรมพัฒนาการเผยแพร่ดาราศาสตร์ส าหรับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน 
ประชุมออกแบบศัพท์ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย 
(Online) : 6-8 มิ .ย . 65 
ประชุมตรวจและสรุปต้นฉบับ 
)Online) : ภายใน ก .ย . 65 
จ านวนค าศัพทท์ี่ออกแบบ 30 ค า  
การจดัท าหนังสือบัญชีศัพท์ดาราศาสตร์ภาษามือไทย 1 งาน 
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ ขั้นกลาง 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :5 - 9 ธันวาคม 2564 อทุยานดาราศาสตร์สิ
รินธรอทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ผูเ้ข้ารว่ม  :34 คน 
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูง 
“การท าโครงงานดาราศาสตร์ส าหรับโรงเรียน” 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :22 -26 มกราคม 2565 
จ านวนผู้เขา้ร่วม :ครั้งละ 25 คน  
“รายงานความคืบหน้าของการศึกษาโครงงาน  ”รูปแบบ 
Online 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :3 -4 เมษายน 2565 
ผู้เข้ารว่ม :25 คน ,โครงงาน :25 โครงงาน 
“การน าเสนอผลการศึกษาโครงงาน ”รูปแบบ Online 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :23 -24 เมษายน 2565 
ผู้เข้ารว่ม :25 คน,โครงงาน :25 โครงงาน 
การน าเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์  “The 24th 
Junior Session - ASJ”(ONLINE) 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :18 -23 มนีาคม 2565 ณ จ .เชียงใหม่  
“รายงานความคืบหน้าของการศึกษาโครงงาน  ”รูปแบบ 
Online 
ผลการด าเนนิงาน: :จ านวนครู  :3 คน 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กัน
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวนนกัเรียน  :6 คน 
จ านวนโครงงาน  :6 โครงงาน 

(35) โครงการสร้างความ
ตระหนกัและความตืน่ตัว
ทางดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทาง
ดาราศาสตร ์

6.4750 5.4377 
(83.98%) 

0.1369 
(2.11%) 

0.9004 
(13.91%) 

การบริการหน่วยงานภายนอก 
วันที่จัดกิจกรรม  : 
ต.ค. – ธ.ค. 4  กิจกรรม 
ม.ค. – มี.ค. 29  กิจกรรม 
สถานที่จัดกิจกรรม  : 
AstroPark     : 10 กิจกรรม 
ดอยอินทนนท์  :11 กิจกรรม 
นอกสถานที่     :6 กิจกรรม 
Online           : 6 กิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วม  :1,587 คน 
ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรม ดาราศาสตร์ในโรงเรียน  
[Online] 
วันที่จัดกิจกรรม : 30 ม .ค. และ 6 ก .พ  . 65 
ผู้เข้าร่วม  :900 คน 
TNO  Open House #1 
วันที่จัดกิจกรรม :29 มกราคม 2565 ผู้เข้าร่วม :120 คน 
TNO Open House #2 
วันที่จัดกิจกรรม :5 กุมภาพันธ์  2565 ผู้เข้าร่วม: 120 คน 
ปรากฏการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี 2565 
วันที่จัดกิจกรรม :13 กรกฎาคม  2565 ผู้เข้าร่วม  :685 คน 
ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี 2565 
วันที่จัดกิจกรรม :15 สิงหาคม  2565 ผู้เข้าร่วม  :113 คน 
ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีท่ี 9 
(Onsite) 
วันที่จัดกิจกรรม :29 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 
ผู้เข้าร่วม :40 คน 
กิจกรรม Moon Phase Challenge 2022 

3-3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์อทุยานดารา
ศาสตร์สิรนิธร 

คน 25,000 25,234 

    3-4 ผู้เข้ารว่มกิจกรรมปรากฏการณ์
ดาราศาสตร์ผา่นชอ่งทาง
ออนไลน์  
 

คน 280,000 283,896 

     3-7.1 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิาร
โครงสร้างพืน้ฐาน (เชน่ ท้องฟ้า
จ าลอง นิทรรศการฯ และกลอ้ง
โทรทรรศนข์นาดต่างๆ) อทุยาน
ดาราศาสตร์สริินธร 

คน 34,750 47,497 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กัน
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

วันที่จัดกิจกรรม :7 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2565 
ผู้เข้าร่วม :35 โรงเรียน 
ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
ปีที่ 15 (Onsite) 
วันที่จัดกิจกรรม :19 - 22 เมษายน 2565 ผู้เข้าร่วม :120 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับ
โรงเรียน ครั้งท่ี 3 (CAAS#2022) 
วันที่จัดกิจกรรม :8 - 10 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้าร่วม :123 คน 
NARIT SCIENCE WEEK 2022 (NSW#2022) 
วันที่จัดกิจกรรม :15 - 21 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วม :10,728 คน 
NARIT Public Night 
วันที่จัดกิจกรรม  :ทุกวันเสาร์ พ.ย  . 64 - พ .ค . 65 
จ านวนผู้เข้าร่วมจริง :7,774 คน 
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปี 2565 
วันที่จัดกิจกรรม  วันที่ 13 - 21 ส .ค . 65 
จ านวนผู้เข้าร่วม :110,500 คน 
วันที่จัดกิจกรรม  :วันที่ 9 - 19  พ .ย . 64 
จ านวนผู้เข้าร่วม :6,754 คน 
การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์  ประจ าปี 2565  
หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”  
วันจันทร์ที่  1  สิงหาคม  2565 
จ านวนผู้ส่งภาพเข้าร่วมการประกวด : 
จ านวน  191  คน จ านวนภาพ  :487 ภาพ 

(36) เงินอดุหนุนโครงการ
กระจายโอกาสการเรียนรู้
ดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทาง
ดาราศาสตร ์

5.2790 5.1115 
(96.83%) 

- 0.1675 
(3.17%) 

อบรมการใช้งาน  กล้องโทรทรรศน ์และสือ่การเรียนรู้ดาราศาสตร์ 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :14-16 มกราคม 65  
โรงเรียนเครือข่าย   :50 ร .ร .  ผูเ้ข้าร่วมอบรม  :100 คน 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :1-3 กรกฎาคม 65  
โรงเรียนเครือข่าย   :50 ร .ร .  ผูเ้ข้าร่วมอบรม  :100 คน 

3-2.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร ์

คน 180 180 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กัน
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

(37) โครงการจัดแข่งขันดารา
ศาสตร์โอลิมปิก 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทาง
ดาราศาสตร ์

0.3028 0.2157 
(71.24%) 

- 0.0871 
(28.76%) 

โครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ภาคสังเกตการณ์ 
คร้ังท่ี 19 
วันท่ีจัดกิจกรรม  :วันที่ 15-16 มิ.ย.65 

3-3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์อทุยานดารา
ศาสตร์สิรนิธร 

คน 220 220 

(38) โครงการเขตอนุรกัษ์ทอ้งฟ้า
มืดในประเทศไทย 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทาง
ดาราศาสตร ์

0.6020 0.5109 
(84.87%) 

0.0886 
(14.72%) 

0.0025 
(0.41%) 

การส ารวจสถานท่ีเข้าร่วมเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศ
ไทย   
o ชัยภูมิ  :อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง ภูแลนคา ภูเขียว ,ป่าหินงาม 
o อุบลราชธานี :อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  
o นครราชสีมา :อทุยานแห่งชาตทิับลาน  

Astrophotography Marathon 2022 
วันที่จัดกิจกรรม :5-6  มี .ค . 65 จ านวนผู้เข้าร่วม   :50  คน  
Amazing Dark Sky in Thailand 
พิธีมอบโล่และขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย 
วันที่จัดกิจกรรม :12 กรกฎาคม 2565  
กลุ่มเป้าหมาย :โรงแรม รีสอร์ท ชุมชน อุทยานแ ห่งชาต ิ

3-2.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร ์

คน 50 50 

(39) เงินอดุหนุนโครงการสร้าง
เครือข่ายดาราศาสตร์เพือ่
การนันทนาการในอทุยาน
แห่งชาต ิ
 
 
 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทาง
ดาราศาสตร ์

1.6386 1.6296 
(99.45%) 

- 0.0090 
(0.55%) 

การติดตามงานตามโครงการสร้างเครอืข่ายดาราศาสตรเ์พื่อการ
นันทนาการในตามอุทยานแห่งชาตทิี่ จ านวน 7 แห่ง 
1. เดินทางไปติดตามการจัดกจิกรรมดาราศาสตร์เพือ่การ
นันทนาการในอทุยานแห่งชาติและตดิตามการสมัครเข้ารว่ม
โครงการ dark sky ของ สดร.   ตามอทุยานแห่งชาตทิี่เป็น

าย ณ น้ าตกสามหลัน่ จ.สระบรุีเป้าหม  
2. เดินทางด้วยรถรับจ้างเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อประสานงาน
การเตรียมการพธิีท าบันทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืพัฒนา
องค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ ระหว่างกรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์
ป่า และพันธุ์พืช กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) 

กงาน กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ส านั
กรุงเทพมหานคร 
3. เดินทางด้วยรถรับจ้างไปส ารวจพืน้ทีเ่พื่อจัดกิจกรรม
โครงการสร้างเครอืข่ายดาราศาสตรเ์พื่อการนันทนาการใน
อุทยานแห่งชาติ เพื่อแนะน าโครงการ dark sky และการจัดท า

3-3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์อทุยานดารา
ศาสตร์สิรนิธร 

คน 70 70 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
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เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กัน
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค าขอเข้าร่วมโครงการอทุยานฟ้ามืด เพือ่ขึน้ทะเบียนเป็นเขต
อนรุักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ณ อทุยานแห่งชาติหาดวนกร 
จ.ประจวบคีรีขนัธ ์

(40) โครงการปรับปรุงชดุ
นิทรรศการทางดาราศาสตร์ 
ส าหรับหอดูดาวเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา ภูมิภาค 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทาง
ดาราศาสตร ์

10.0000 0.0000 9.9999 
(99.99%) 

0.0001 
(0.01%) 

การด าเนนิงาน ในปี 2565 
o ส ารวจพืน้ที ่ :ด าเนินการแล้ว 
o ร่างเนือ้หาและขอบเขตงาน :ด าเนนิการแลว้ 
o รายละเอียดประมาณราคาและวัสดุ :ด าเนนิการแล้ว 

4-1.3 ร้อยละการเบิกจ่ายของงาน
ปรับปรุงสิ่งกอ่สร้างปีเดียว 
เทียบกับงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรในปีนัน้ 

ร้อยละ 100.00 0.00 

(42) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศนแ์ละอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดาราศาสตร์
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน 
หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

หอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

1.6645 1.3671 
(82.13%) 

0.0860 
(5.17%) 

0.2114 
(12.70%) 

อบรมการพัฒนาสื่อดาราศาสตร์ 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :2-4 กันยายน 65  :ผูเ้ข้ารว่ม : 40 คน 
การให้บริการข้อมูลโครงงานวิจยัดาราศาสตร์ส าหรับโรงเรียน 
จ านวนชั่วโมงเก็บข้อมูล  687 ชม. 
จ านวนผลงานวิจัย  28 ผลงาน  
จ านวนหน่วยงาน  13 หน่วยงาน  
การให้บริการกิจกรรมดาราศาสตร์กบัหนว่ยงานภายนอก 
ผู้เข้ารว่ม  :11,936 คน 177 หน่วยงาน 
NARIT Astro Fest 2022 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 19 กมุภาพันธ์ 65 ผู้เข้าร่วม  :2,775 คน                  
 ( Onsite 1, 526 + Online 1,249) 
NARIT Science Week  2022  
วันทีจ่ัดกจิกรรม :15-21 สิงหาคม 65 
ผลการด าเนนิงาน  : 
ผู้เข้ารว่ม  :8,902 คน (Onsite 7, 488 + Online 1,414) 
ค่ายเยาวชนคนดูดาว 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :20-22 เมษายน 65 ผู้เข้าร่วม  :50 คน 
ค่ายดาราศาสตร์สัญจร 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :5-9 มถิุนายน 65 ผู้เข้าร่วม  :200 คน 
ค่ายชมรมดาราศาสตร์ 
วันทีจ่ัดกจิกรรม  :28 - 31 กรกฎาคม 65  ผูเ้ข้าร่วม  :40 คน 

3-2.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ณ 
หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

คน 110 110 

     3-3.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์หอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

คน 18,720 29,225 

     3-4 ผู้เข้ารว่มกิจกรรมปรากฏการณ์
ดาราศาสตร์ผา่นชอ่งทาง
ออนไลน ์

คน 10,000 11,864 

     3-6 จ านวนโครงงานวจิัยที่เกิดจาก
การถา่ยทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร ์

โครงงาน 3 3 

     3-5.4 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิาร
ท้องฟ้าจ าลองและนิทรรศการ
ทางดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

 

คน 18,000 21,070 
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คงเหลือ 
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ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

NARIT Astronomical Soceity Online 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 30 มกราคม – 6 กุมภาพนัธ์ 65 
ผู้เข้ารว่ม  :900 คน 
อบรมโครงงานดาราศาสตร์ส าหรับนักเรยีน 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :12 กุมภาพันธ์ 65 ผู้เข้ารว่ม  :35 คน 
NARIT Public Night Korat 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :ทุกวันเสาร์  
ผู้เข้ารว่ม  :13,513 คน (Onsite 2, 855 + Online 10,658) 
ดาราศาสตร์เพ่ือชุมชน 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :8 กรกฎาคม 65 ผูเ้ข้าร่วม  :1, 249 คน  
ครอบครัวดูดาว 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :22 พฤษภาคม 65 ผู้เข้ารว่ม  :51 คน 
ปรากฎการณ์ดาวศุกร์สว่างท่ีสุดในรอบป ี
วันทีจ่ัดกจิกรรม 7 ธนัวาคม 64 ผู้เข้าร่วม  :698 คน 
ปรากฎการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :13 กรกฎาคม 65 ผูเ้ข้ารว่ม  :853 คน 
ปรากฎการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก 
วันทีจ่ัดกจิกรรม :15 สิงหาคม 65 ผูเ้ข้าร่วม  :563 คน 
อบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 2 กรกฎาคม 65 ผูเ้ข้ารว่ม  :30 คน 
ดาราศาสตร์ส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 7 กันยายน 65 ผู้เข้ารว่ม  :35 คน 
กิจกรรมออนไลน์ Astronomy from Home 
ผู้เข้ารว่ม  :4,309 คน 

(44) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศนแ์ละอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดาราศาสตร์

หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

1.4464 1.1843 
(81.88%) 

0.0880 
(6.08%) 

0.1741 
(12.04%) 

Astrofest 2022 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 19 ก .พ  . 65 ผู้เข้ารว่ม  590 คน 
ผู้เข้ารว่มกิจกรรมออนไลน์ 1,716 คน 

3-2.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ณ 
หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

คน 100 121 
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จัดสรร 
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เบิกจ่าย 
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ผลการ
ด าเนินงาน 

รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน 
หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

     สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 15 - 21  ส .ค  . 65 ผู้เข้ารว่ม  1,588 คน 
ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนรปูแบบออนไลน ์
วันทีจ่ัดกจิกรรม 4 กุมภาพนัธ์ 65 ผู้เข้าร่วม   4,485  คน 
ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนสญัจร 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 23-24 มิถนุายน 65 ผู้เข้าร่วม 179 คน 
ค่ายดาราศาสตร์กับธรรมชาติ 
ผู้เข้ารว่ม 88 คน 
ค่ายเยาวชนคนด ู
วันทีจ่ัดกจิกรรม 8 สิงหาคม 65 
ดาวแปลงยาวแคมปิ้งค ์
วันทีจ่ัดกจิกรรม 13 กรกฎาคม 65 ผู้เข้ารว่ม 3,048 คน 
ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 22-25 มีนาคม 65 ผู้เข้ารว่ม 65 คน 
กิจกรรมดาราศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 28 สิงหาคม – กนัยายน 65 
ผู้เข้ารว่ม 110 คน 
NARIT Public Night 
วันทีจ่ัดกจิกรรมทกุวนัเสาร์  พ.ย . 64 – 17 ก .ย . 65   
ผู้เข้ารว่ม 3,702 คน 
Facebook LIVE จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 15,427 คน 
ดาราศาสตร์เพ่ือชุมชน 
วันทีจ่ัดกจิกรรม  12 - 21  พ .ย . 64 
งานนมัสการหลวงพ่อพทุธโสธร ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผู้เข้ารว่ม 8,200 คน 
ดาราศาสตร์เพ่ือชุมชนสัญจร 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 5 พฤษภาคม 65 ณ สวนนงนุช พทัยา 
ผู้เข้ารว่ม 210 คน 
ครอบครัวดูดาว 

3-3.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

คน 18,655 26,677 

     3-4 ผู้เข้ารว่มกิจกรรมปรากฏการณ์
ดาราศาสตร์ผา่นชอ่งทาง
ออนไลน ์

คน 16,000 26,333 

     3-6 จ านวนโครงงานวจิัยที่เกิดจาก
การถา่ยทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร ์

โครงงาน 3 7 

     3-5.4 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิาร
ท้องฟ้าจ าลองและนิทรรศการ
ทางดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

 

คน 14,000 23,847 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กัน
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

วันทีจ่ัดกจิกรรม 24-26 ธันวาคม 64 ผูเ้ข้าร่วม  66 คน 
ครอบครัวดูดาวรูปแบบออนไลน ์
วันทีจ่ัดกจิกรรม 3 เมษายน 65 ผู้เข้าร่วม 112 คน 
กิจกรรมดาราศาสตร์ส าหรับผูสู้งวัย 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 21 สิงหาคม 65 ผูเ้ข้ารว่ม 56 คน 
เทศกาลว่าว 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 25 ธนัวาคม 64 ผูเ้ข้าร่วม 98 คน 
คลินิกกล้องโทรทรรศน์ 
วันทีจ่ัดกจิกรรม พ .ย . 2564 - ก.ย . 2565 ผู้เข้ารว่ม 512 คน 
ปรากฏการณ์ส าคัญทางดาราศาสตร์          
ผู้เข้ารว่ม 455 คน ผู้เข้าร่วมออนไลน์ 892 คน 
ให้บริการหน่วยงานภายนอก 
จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมรวมทั้งสิน้ 10,729 คน  
ยุววิจยัดาราศาสตร์ 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 23 กนัยายน 65 ผู้เข้าร่วม 35 คน 
นักสื่อสารดาราศาสตร์น้อย 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 1 กันยายน 65 ผู้เข้ารว่ม 35 คน 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ส าหรับครู 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 9 เมษายน 65 ผู้เข้าร่วม 25 คน 
นักดาราศาสตร์สมัครเลน่ 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 25 ธนัวาคม 64 ผู้เข้าร่วม 26 คน 

(46) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศนแ์ละอุปกรณ์/
เครื่องมือทางดาราศาสตร์
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน 
หอดูดาวฯ สงขลา 

หอดูดาวฯ 
สงขลา 

1.5837 1.3154 
(83.06%) 

- 0.2683 
(16.94%) 

การให้บริการท้องฟ้าจ าลอง 
จ านวนวันที่ให้บรกิาร 231 วนั จ านวนผู้ใชบ้ริการ 58,343 คน 
NARIT public night 
วันทีจ่ัดกจิกรรม ทุกวนัเสาร์ ต.ค.64-ก.ย.65 
จ านวนผู้เขา้ร่วม 4,321 คน 42 วนั 
NARIT public night (Online) 
วันทีจ่ัดกจิกรรม ทุกวนัเสาร์ ต.ค.64-ก.ย.65 

3-2.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ณ 
หอดูดาวฯ สงขลา 

คน 280 394 

     3-3.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์หอดูดาวฯ สงขลา 

คน 15,270 21,369 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กัน
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

     จ านวนผู้เขา้ร่วม 9,494 คน 
NARIT Astro Fest 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 19 กมุภาพันธ์ 65 จ านวนผู้เข้ารว่ม 900 คน 
NARIT Science week 2022 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 15-21 สิงหาคม 65 จ านวนผู้เข้าร่วม 7,549 
คน 
ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 19 กมุภาพันธ์ 65 จ านวนผู้เข้ารว่ม 900 คน 
ค่ายดาราศาสตร์ ส าหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 8-11 มิถนุายน 65 จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน 
กิจกรรมครอบครัวดูดาว 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 8-11 มิถนุายน 65 จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 
10 ครอบครัว 
กิจกรรมดาราศาสตร์เพ่ือชุมชน 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 19 มิถนุายน 65 จ านวนผูเ้ข้ารว่ม 238 คน 
กิจกรรมดาราศาสตร์เพ่ือคนทั้งมวล 
จ านวนผู้เขา้ร่วม 130 คน 
กิจกรรมให้บริการหน่วยงานภายนอก 
วันทีจ่ัดกจิกรรม ต.ค. 64 – ก.ย.65 จ านวนผู้เข้ารว่ม 4,745 คน 
จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 44 ครั้ง 
กิจกรรมดาราศาสตร์ตามปรากฎการณส์ าคัญ 
วันทีจ่ัดกจิกรรม ต.ค. 64 – ก.ย.65 จ านวนผู้เข้ารว่ม 1,319 คน 
จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 2 ครั้ง 
กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 21-22 พฤษภาคม 65 จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 
กิจกรรมอบรมการดูดวงจันทร์เพ่ือก าหนดเดือนรอมฎอน 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 21-22 พฤษภาคม 65 จ านวนผู้เข้าร่วม 100 คน 
กิจกรม Star party 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 19 มิถนุายน 65 จ านวนผูเ้ข้ารว่ม 29 คน 
กิจกรรมอบรมโครงงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 21-22 พฤษภาคม 65 จ านวนผูเ้ข้าร่วม 30 คน 

3-4 ผู้เข้ารว่มกิจกรรมปรากฏการณ์
ดาราศาสตร์ผา่นชอ่งทาง
ออนไลน ์

คน 16,000 16,819 

     3-6 จ านวนโครงงานวจิัยที่เกิดจาก
การถา่ยทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร ์

โครงงาน 4 7 

     3-5.4 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิาร
ท้องฟ้าจ าลองและนิทรรศการ
ทางดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวฯ 
สงขลา 

 

คน 30,000 37,512 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กัน
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมสขุอาสา บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 14 กรกฎาคม 65 จ านวนผู้เข้ารว่ม 80 คน 
วันทีจ่ัดกจิกรรม 21-22 พฤษภาคม 65 จ านวนผูเ้ข้าร่วม 80 คน 

(48) โครงการสือ่สารดารา
ศาสตร์สู่สังคมไทย 

งาน
ประชาสัมพนัธ ์

2.6425 2.11387 
(80.93%) 

0.3120 
(11.81%) 

0.1919 
(7.26%) 

ผลงานใหม่  :VDO Clip 6 งาน  TIKTOK  51   คลิป  
บทความยืนมองท้องฟ้าไมเ่ป็นเชน่เคย 16 คลิป 
WHAT ศัพท์ กับ NARIT ซีซัน 2  9 คลิป  ดาราศาสตร์เพลงนีม้ีเรื่อง  

 จ านวน press release ที่
เผยแพร ่

เรื่อง 48 54 

(49) โครงการศูนย์ฝกึอบรมดารา
ศาสตร์นานาชาติภายใต้
ยูเนสโก 

งานวิเทศ
สัมพันธ ์

1.8967 0.7306 
(38.52%) 

0.4785 
(25.23%) 

0.6876 
(36.25%) 

• การเข้ารว่มพิธเีปิด International Year of Basic Sciences 
for Sustainable Development (IYBBSD) อย่างเป็น
ทางการ จะเกิดขึน้ในวนัที ่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ส า นักงาน
ใหญยูเนสโก กรุงปารีส  สาธารณรฐัฝรั่งเศส โดย สดร  .ใน
ฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะศนูย์ด้านวทิยาศาสตร์
พื้นฐานภายใต้ UNESCO จะเข้าร่วมเพือ่น าเสนอผลงานที่

มุ่งเนน้ให้เกดิการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามเป้าหมาย 2030 การ
ประชาชาติพัฒนาอย่างย่ังยืนของสห  

• ITCA Colloquium 2022 : NARIT-VNSC Astronomy and 
Astrophysics Workshop วนัที ่ 22 - 26 ก.ย . 65 ณ เมือง
ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

3-2.5 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ใน
ระดับนานาชาต ิ

คน 290 290 

3-7 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้า
รับการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่
เกิดจากการสร้างเครือข่าย 

ร้อยละ 80 80.03 

(50) โครงการส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพด้านดาราศาสตร์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

งานวิเทศ
สัมพันธ ์

2.1102 1.2280 
(58.19%) 

0.247 
(11.79%) 

0.6335 
(30.02%) 

โครงการความร่วมมือด้าน วทน. 
 งานวิเทศสัมพนัธ์ และศูนย์บรกิารวิชาการและสื่อสารทาง

ดาราศาสตร ์ได้จัดอบรมโครงการความร่วมมือด้าน วทน .
การเ“สปป.ลาว ปี 2565 หัวข้อ -ไทย รียนการสอนดารา

ศาสตร์เบ้ืองต้น การบรรยาย การบริหารจัดการท้องฟ้า
จ าลองและหอดดูาว   ”ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 
กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรนิธร และหอดู
ดาวแห่งชาติดอยอนิทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงการศึกษาและกีฬา จาก สปป. ลาว เข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวน 6 คน  ทั้งนี้ เพือ่เตรียมความพร้อมของ

น ณ ท้องฟ้าจ าลองและหอดูดาวเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงา
แห่งชาติลาว ที่ก าหนดจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 นี้ 

 การเข้ารว่มประชุม IAU General Assembly ครั้งที่ 31 
(IAU GA) ภายใต้หัวขอ้ "Astronomy for All" ระหว่างวนัที่ 

3-2.5 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ใน
ระดับนานาชาต ิ

คน 90 90 

3-7 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้า
รับการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่
เกิดจากการสร้างเครือข่าย 

ร้อยละ 80 80.03 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กัน
เหลื่อมปี 
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

2 - 11 สิงหาคม 2565 ณ Busan Exhibition and 
Convention Center (BEXCO) เมอืงปูซาน สาธารณรฐั
เกาหล ี

(51) โครงการจัดตั้งหอจดหมาย
เหตุดาราศาสตร์แห่งชาติ 
และการรวบรวม
ประวัติศาสตร์และภูมิ
ปัญญาดาราศาสตร์ไทย 

งานห้องสมดุ
ดาราศาสตร ์

0.6030 0.5622 
(92.23%) 

- 0.0408 
(6.77%) 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จากปลายดินสอสู่ห้วง
ระหว่างวนัที่ 8”จักรวาล - 9 ธันวาคม พ.ศ . 2564 เวลา 

9.00-22. 00 น . ณ ห้องแอนโดรเมดา อาคารทอ้งฟ้าจ าลอง
และนทิรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรนิธร เชียงใหม่ 
          ผู้เข้ารว่มได้รับความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพวัตถุ
ท้องฟ้าและกลุ่มดาวบนทอ้งฟ้าเบ้ืองต้น สามารถวางแผน
ล่วงหน้าในการสังเกตวัตถทุ้องฟา้ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกต้อง 
รวมถึงสามารถจัดท าจดหมายเหตุส่วนบุคคล ผ่านการ
บันทึกและวาดภาพผ่านอุปกรณก์ล้องสองตา 

 โครงการจัดอบรมเสวนา เรื่อง “ภูมิปัญญาจากสรรพต ารา
ดาราศาสตร์ไทย ”วันศกุรท์ี่ 2 กันยายน พ.ศ .2565 เวลา 
8.30-21.00 น .ณ อาคารทอ้งฟ้าจ าลองและนิทรรศการ 
ห้องแอนโดรเมดา อทุยานดาราศาสตร์สิรนิธร จังหวัด
เชียงใหม่ 

      ผูเ้ข้าอบรมได้รับความรู้ด้านภูมิปัญญาจากสัพพะ
ต าราดาราศาสตร์ไทย สามารถเชือ่มโยงความรู้ภูมิปัญญ
ดาราศาสตรข์องคนไทยกับดาราศาสตรข์องสากล และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภมูิปัญญาดาราศาสตร์ของชาว
ล้านนา 

3-3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมที่
เกี่ยวกับการสร้างความ
ตระหนกัทางด้านดาราศาสตร์ 
ณ อทุยานดาราศาสตร์สริินธร 

คน 50 112 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สนับสนนุการวางโครงสรา้งพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภมิูภาค 
(52) โครงการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานทาง
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์
วิทยุ 

13.0000 0.9486 
(7.30%) 

12.0514 
(92.70%) 

- ด าเนนิการจัดซือ้กลอ้งโทรทรรศน์วทิยุขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 13 เมตร เรียบรอ้ยแล้ว  

 ร้อยละการเบิกจ่ายของกลอ้ง
โทรทรรศนว์ิทยุขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง 
13 เมตร 

ร้อยละ 100 7.30 

(53) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
กายภาพ 

งานอาคาร
สถานที ่

100.6700 33.8832 
(33.66%) 

66.2958 
(65.85%) 

0.4910 
(0.49%) 

(ส2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยี
ขั้นสูง ตรวจรับงานเรียบรอ้ย 10/12 งวด 
คาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 
ธันวาคม 2565 
(ส3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนา
เทคโนโลยีขัน้สูง ตรวจรับงานเรียบร้อย 10/12 งวด 
คาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 
ธันวาคม 2565 
(ส4) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรม
และพัฒนาต้นแบบ จัดหาผู้รับจา้งเรียบรอ้ยแล้ว อยู่
ระหว่างการขออนุมัตงิบจากส านกังบประมาณ  
(ส5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิค
วิศวกรรมและพฒันาตน้แบบ จัดหาผูร้ับจ้างเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างการท าสัญญา 
(ส6) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมกลอ้งโทรทรรศน์วทิยุ
ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร หอสังเกตการณ์
ดาราศาสตรว์ิทยุแห่งชาติ จ .เชียงใหม่ ตรวจรับงาน
เรียบร้อย 1/10 งวด 
(ส7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้อง
โทรทรรศนว์ิทยุขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง 13 เมตร 
หอสังเกตการณ์ดาราศาสตรว์ิทยุแห่งชาติ จ.

ตรวจรับงานเรียบรอ้ย 3/11 งวด เชียงใหม่  
(ส8) งานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หอดูดาวเฉลมิพระ

4-1.1 ร้อยละการเบิกจ่ายของงานกอ่สร้าง 
(รายการผกูพันเดิม) เทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น 

ร้อยละ 100 66.21 
 

 
     4-1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายของงานกอ่สร้าง 

(รายการผกูพันใหม่) เทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น  
 

ร้อยละ 100 0 

     4-1.3 ร้อยละการเบิกจ่ายของงานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างปีเดียว เทียบกับงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรในปีนั้น 

ร้อยละ 100 12.95 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อม
ปี 

(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

 รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 4 

เกียรติ จดัหาผู้รับ รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น7
จ้างเรียบรอ้ยแล้ว อยู่ระหว่างการท าสญัญา 
(ส9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อม
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หอดดูาวเฉลมิ
พระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา ขอนแก่น จัดหา
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการท าสญัญา 
(ส10) งานก่อสร้างห้องน้ า อทุยานดาราศาสตร์สิรนิ
ธร ด าเนนิการกอ่สร้างเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 
(ส11) งานปรับปรุงห้องงานอ านวยการ 
 ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(ส12) งานปรับปรุงห้องจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์
อาคารท้องฟ้าจ าลอง อทุยานดาราศาสตร์สริินธร 
ด าเนนิการกอ่สร้างเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพ่ือลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

(08) โครงการบริหารจัดการ
งานวิจัยทางด้านดารา
ศาสตร ์

งานบริหาร
งานวิจัย 

1.1549 1.1549 
(100%) 

- -  1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มกีิจกรรมต่อเนือ่งเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 6 10 

(028) โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการหอดดูาว
และวิศวกรรม 

ศูนย์ปฏิบัติการ
หอดูดาวฯ 

4.7421 1.5951 
(33.64%) 

1.3763 
(29.02%) 

1.7707 
(37.34%) 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

(31) เงินอดุหนุนโครงการ
บริหารจัดการศนูย์
ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ 

งานวิศวกรรม
คลื่นวิทยุ 

7.9837 5.9288 
(74.26%) 

1.0602 
(13.28%) 

0.9947 
(12.46%) 

 2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพทางด้าน
เทคนิคและวิศวกรรม 

คน 40 50 

2-10.3 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาต ิ

ร้อยละ 85 85.10 

(32) โครงการบริหารจัดการ
และเพิม่ประสทิธิภาพการ
ให้บริการวชิาการและ
สื่อสารทางดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

2.9197 1.9712 
(67.51%) 

0.5795 
(19.85%) 

0.3689 
(12.64%) 

 3-1 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มี
ส่วนรว่มในการผลิตโดยตรง 

คน 42 42 

    3-5.1 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิารท้องฟ้าจ าลอง
และนทิรรศการทางดาราศาสตร์ ณ 
อุทยานดาราศาสตร์สิรนิธร 

คน 23,500 43,623 

    3-8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โครงสร้างพืน้ฐานทางดาราศาสตร์ 
(AstroPark , หอดูดาวภมูิภาคฯ) 

ร้อยละ 85 85.78 

    3-9 ร้อยละของผู้ใช้บรกิารโครงสร้างพื้นฐาน 
(AstroPark , หอดูดาวภมูิภาคฯ) 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 85 88.16 

    3-10 ร้อยละของก าลังคนด้านการให้บริการ
วิชาการทางดาราศาสตร์ที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 80 82.32 

(41) โครงการบริหารจัดการหอ
ดูดาวฯ นครราชสีมา 

หอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

1.6056 1.3740 
(85.8%) 

0.0796 
(4.96%) 

0.1520 
(9.46%) 

      

(43) โครงการบริหารจัดการหอ
ดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

1.7856 1.0226 
(57.27%) 

0.0170 
(0.95%) 

0.7460 
(41.78%) 

      

(45) โครงการบริหารจัดการหอ
ดูดาวฯ สงขลา 

หอดูดาวฯ 
สงขลา 

2.4981 2.0101 
(80.47%) 

0.0948 
(3.79%) 

0.3931 
(15.74%) 

      

(47) โครงการบริหารจัดการหอ
ดูดาวฯ ขอนแกน่ 

หอดูดาวฯ 
ขอนแกน่ 

32.7491 6.2752 
(19.16%) 

25.6977 
(78.47%) 

0.7762 
(2.37%) 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

(55) โครงการบริหารจัดการ
บุคลากร 

งานบริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล 

115.7268 111.8004 
(96.01%) 

0.4347 
(0.38%) 

3.4917 
(3.01%) 

      

(56) โครงการบริหารจัดการ 
สดร. 

 15.8333 9.4080 
(59.42%) 

2.2001 
(13.90%) 

4.2252 
(26.68%) 

      

(57) โครงการบริหารจัดการ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

0.1520 0.0980 
(64.47%) 

 0.0540 
(35.53%) 

      

(58) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสดร. 

งานบริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล 

4.3407 2.4278 
(55.93%) 

1.5117 
(34.83%) 

0.4012 
(9.24%) 

ตามแผนการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
ประจ าปี 2565 ก าหนดค่าเป้าหมายของ
บุคลากรที่ต้องเข้ารับการพฒันา จ านวน 

227 คน โดยก าหนดค่าเป้าหมายของ
บุคลากรที่ต้องเข้ารับการพฒันาตามแผน 
ร้อยละ 85   โดยในปีงบประมาณ 2565 มี
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศกัยภาพตาม
แผน จ านวน 272 คน คดิเป็นร้อยละ 
119.82 

5-4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
สมรรถนะการท างานตามแผนพฒันา
บุคลากร 

ร้อยละ 85 119.82 

(59) โครงการสัมมนาประจ าปี งานบริหารงาน
ทรัพยากร
บุคคล 

0.4155 0.4155 
(100.00%) 

- - เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ได้
ด าเนนิการจัดกิจกรรมสมัมนาประจ าปี 

2565 ขึ้น ณ อาคารท้องฟ้าจ าลองและ
นิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สริินธร จ.
เชียงใหม่ โดยมีบุคลากรของสถาบันเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 180 คน 

 จ านวนครั้งการอบรม/สัมมนาประจ าป ี ครั้ง 1 1 

(60) โครงการพัฒนาคณะ
กรรมการบริหาร สดร. 

งานอ านวยการ 0.3000 0.1934 
(64.47%) 

- 0.1066 
(35.53%) 

ได้จัดโครงการพัฒนาศกัยภาพ
คณะกรรมการ สดร  .ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ . 2565 วันที ่21-22 

พฤศจิกายน 64 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ในแนวทางของสร้างการรับรู ้ความเข้าใจ 

การบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดาราศาสตร์ และการให้บรกิาร
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

สื่อสารดาราศาสตร์ของอทุยานดารา
ศาสตร์สิรนิธร ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏ
ในพระราชกฤษฎีกาฯ คณะกรรมการที่เข้า
ร่วมจ านวน 7 ท่าน 
ผลการด าเนินโครงการ 
คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติมีความเข้าใจการด าเนินงานด้าน
การวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ 
และการให้บริการสือ่สารดาราศาสตร์ของ
อุทยานดาราศาสตร์สิรนิธร มาใช้เป็น
ข้อมูลในการควบคุมดแูลกจิการและการ
ด าเนนิการของ สดร  .ตามวัตถุประสงค์
การจดัตั้ง สดร.  

(61) โครงการบริหารจัดการ
อาคารสถานที ่

งานอาคาร
สถานที ่

50.3130 43.1019 
(85.67%) 

4.0981 
(8.15%) 

3.1130 
(6.18%) 

      

(62) โครงการบริหารจัดการ
งานด้านยานพาหนะ 

งานอาคาร
สถานที ่

5.3412 4.7998 
(89.86%) 

0.4335 
(8.12%) 

0.1079 
(2.02%) 

      

(63) โครงการบริหารจัดการ
งานความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 

งานอาคาร
สถานที ่

4.0530 3.3384 
(82.37%) 

0.619 
(15.20%) 

0.0986 
(2.43%) 

      

(64) โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10.0718 8.6557 
(85.94%) 

1.1308 
(11.23%) 

0.2852 
(2.83%) 

      

(65) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ
การให้บรกิารทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.8121 5.3053 
(91.28%) 

0.3996 
(6.88%) 

0.1072 
(1.84%) 

ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบร้อย 

5-4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการ 

ร้อยละ 85 85.13 

(66) โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการและ
ติดตามผลการด าเนนิงาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8.9445 5.6790 
(63.49%) 

3.0000 
(33.54%) 

0.2655 
(2.97%) 

 ด าเนินการงานจัดหาและติดตั้งเครื่อง
ฉายภาพส าหรับท้องฟ้าจ าลองหอดูดาว 
ฉะเชิงเทรา 
 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

 จ านวนระบบสือ่มัลติมเีดีย ระบบ 1 1 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

ควบคุมระบบท้องฟ้าจ าลอง เพื่อใช้
ส าหรับหอดูดาวฯ ทุกที่ของสถาบัน โดย
เป็นการพัฒนาตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานและมีการใช้งานได้ง่าย สามารถ
พัฒนาต่อยอดได้อนาคต 
 จัดท าสื่อวิดีโอคลิป 360 องศา เพื่อน าไป

จัดแสดงในงาน  Brainpower Thailand 2022 
 พัฒนาระบบนิทรรศการออนไลน์ 360 

องศา ส าหรับหอดูดาวภูมิภาคฯ เพื่อเป็น
ช่องทางให ้บริการแบบออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ 
 การออกแบบโมเดลภาพ 3D ตามข้อมูล

นักวิจัย เช่น สร้างโมเดล 3 มิติ ยาน
ส ารวจดวงจันทร์ TSC 1 และ TSC2 

 งานติดตั้งโปรแกรมฉายดาวในท้องฟ้า
จ าลอง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
จังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวภูมิภาค 
  งานพัฒนาระบบขายตั๋วท้องฟ้าจ าลอง 

เป็นระบบขายตั๋วท้องฟ้าจ าลองแบบ
ออนไลน์และผ่านตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ เพื่อ
เ ป็นช่องทางการให้บริการที่มีความ
รวดเร็วและสะดวกมากย่ิงขึ้น 
 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

ใ ห้บริ ก ารแบบอิ เ ล็ กทรอนิกส์  (e-
Service) เ ป็ น ร ะ บ บ ห ลั ก ใ น ก า ร
ให้บริการภายสถาบัน ซ่ึงจะท าหน้าที่
เชื่อมโยงข้อมูลน ามาประมวลผลภายใน
ระบบเดียว จะท าให้กระบวนการการ
ท างานของสถาบันมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากย่ิงขึ้น และลดขั้นตอนการท างาน 
ร วมถึ ง ก า รแสดง  Dashboard การ
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

ท างานต่างๆ ของระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถน าข้อมูลไปวิ เคราะห์และ
รายงานผลได้ 
 ง านพัฒนาระบบการประชุมแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  เป็นงาน
ปรับปรุงระบบให้มีความสอดคล้องกับ 
พระราชก าหนด - ว่าด้วยการประชุม

ให้มี๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
ความถูกต้องตามพระราชก าหนด และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประมวลผล

นหาเอกสารการประชุมข้อมูล การค้  
(67) โครงการจัดท าสือ่ดารา

ศาสตร์และการให้บริการ
วิชาการดาราศาสตร์เพือ่
หารายได้ 

งานหารายได้ 1.7000 0.5768 
(33.93%) 

0.4000 
(23.53%) 

0.7232 
(42.54%) 

 งานจัดหารายได้ มแีผนที่จะผลิตสือ่การ
เรียนการสอน 2 เรือ่ง 
แต่เนือ่งจากยังมกีารแพรร่ะบาดของโรค
โควิด-19 อย่างตอ่เนื่อง งานจัดหารายได้
จึงพิจารณาระงับการผลติสินค้าและสือ่
การเรียนการสอนแบบใหม่ไว้ก่อน 

 สถาบันได้น าพืน้ที่บางส่วนออกให้เช่าช่วง
เพื่อท าเป็นร้านค้าร้านอาหารเพื่อให้บรกิาร
แก่ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่คอื 
ร้านอาหาร แพลนเน็ต ซึ่งเปิดให้บริการมา
ตั้งแต่ปี 2563 นั้น งานจดัหารายได้ ได้ท า
หนังสือแจ้งไปยังธนารกัษ์พื้นที่เชียงใหม่ 

าชว่งแล้ว แตท่าง เพื่อให้เรียกเก็บค่าเช่
ธนารกัษ์พื้นที่เชียงใหม่ยังไม่เรียกเก็บ งาน
จัดหารายได้จะได้ท าหนังสือทวงถามค่าเช่า
ช่วงไปที่ธนารักษ์พืน้ทีเ่ชียงใหม่เพือ่เร่งรัด
การเรียกเก็บค่าเช่าช่วง ตอ่ไป 

 ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2565 ได้
ด าเนนิการจัดหารายได้จากการให้บรกิาร
และการจ าหน่ายสื่อการเรียนการสอน 

5-2 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลด
ภาระงบประมาณภาครฐั 

ล้านบาท 3.10 3.61 



94 
 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(ลบ.) 

เบิกจ่าย 
(ลบ.) 

กันเหลื่อมป ี
(ลบ.) 

คงเหลือ 
(ลบ.) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ผลการ
ด าเนินงาน 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 4,197,112.49 บาท 
โดยเป็น 

 ค่าบัตรเข้าชมทอ้งฟ้าจ าลอง  
2,602,993.00 

 การให้บรกิารทางวิชาการ 208,130 
 การจ าหน่ายสื่อการเรียนการสอน

78,015 
 ค่าไฟฟ้าเหมาจ่าย )ตู้จ าหน่ายสินค้าฯ (

99,000  
 ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค248,974.49 
 งานจ้างผลติและติดตั้งกลอ้งมองทัว่ทอ้งฟ้า 

(All Sky Camera)  960,000 
 รวมเป็นเงนิ 4,197,112.49 บาท 
 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.65 

 




