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สวนที่ 1
สรุปสาระสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2562
สทป. ขอเสนอร า งแผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณประจํ า ป 2562 ของ สทป. ฉบั บ นี้
ตอคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 วันที่ 18 ก.ย.61 เพื่อใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
และอนุ มัติงบประมาณประจํ าป 2562 จํ านวน 1,338.5109 ล านบาท (ซึ่ งเปน งบประมาณที่ไดรั บการจัดสรร
ตาม ราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ในงบเงินอุดหนุนทั่วไป 1,239.4721 ลานบาท และจาก
ทุนสถาบัน 99.0388 ลานบาท) โดยสาระสําคัญของแผนปฏิบัติงานประจําป 2562 ฉบับนี้ เปนไปโดยสอดคลอง
ร า งกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) ในยุ ท ธศาสตร ด า นความมั่ น คง และร า งกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการเสริมสราง
ความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสูประเทศ
ไทย 4.0 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2558-2564) กับแผนปฏิบัติราชการสี่ป (2559-2562) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 62 ของ กห. รวมถึงแผนยุทธศาสตร 15 ป และแผนปฏิบัติงาน 4 ป ของ สทป. โดยจําแนก
โครงการตามยุทธศาสตร ดังนี้
โครงการตามยุ ทธศาสตร ที่ 1 การวิ จัยและพัฒนา 16 โครงการ โครงการที่ไดรั บ การจัดสรร
งบประมาณตามราง พ.ร.บ. งบประมาณทั้งหมด 13 โครงการ ประกอบดว ย โครงการตอเนื่อง 13 โครงการ
เรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ (1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองแบบ DTI-1G (ระยะที่ 2)
(2) โครงการวิจั ยและพั ฒนาระบบจรวดสมรรถนะสู งแบบ DTI-2 (3) โครงการพัฒนาสนามทดสอบอาวุธนําวิ ถี
(4) โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานระบบยานไรคนขับ (5) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอ
ยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของหนวยนาวิกโยธินกองทัพเรือ (6) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถี
ระยะยิง 80 กม. (7) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ (8) โครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนต
เก็บกูวัตถุระเบิด (9) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่ องชวยฝกยานรบเสมือนจริง (10) โครงการประยุ กตใชแผนที่
สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจการชวยเหลือทางทหารในสถานการณฉุกเฉิน (11) โครงการวิจัยและพัฒนายาน
เกราะลอยาง (ระยะที่ 2) (12) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรม
ประยุกต และโครงการใหม 1 โครงการ คือ (13) โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือน
จริงขั้นสูง โครงการตอเนื่อ งจากบริหารภายในของสถาบัน เทคโนโลยีปอ งกัน ประเทศ (องคการมหาชน)
2 โครงการ (14) โครงการการวิ จั ย และพั ฒ นาระบบควบคุ ม อาวุ ธ ระยะไกล (15) โครงการวิ จัย และพั ฒ นา
เครื่องชวยฝกหลักสูตรสงทางอากาศ และ โครงการเริ่มตนใหมภายใน สทป. 1 โครงการ (16) โครงการวิจัยและ
พัฒนา DTI Sensor สําหรับตรวจวิเคราะหหาสารระเบิด โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2-4 รวม 10 โครงการ
ไดแก (1) โครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ (2) โครงการจัดทําบทความ
วิชาการ (3) โครงการพัฒ นาบุคลากรในภาควิช าการ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม (4) โครงการพัฒนา
นวัต กรรมการประยุก ตใ ชอ งคค วามรูเ ทคโนโลยีปอ งกัน ประเทศสูป ระชาคม ศูน ยบ ริก ารทางวิช าการและ
เทคนิค (5) โครงการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตางๆ (6) โครงการประชาสัมพันธ
รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ (องคการมหาชน) หนาที่ 1

(7) โครงการความรับ ผิดชอบตอสังคม (8) โครงการวิจัย พื้น ฐาน (9) โครงการสรา งและสง เสริมวัฒ นธรรม
องคกร และ (10) โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหการปฏิบัติตามรางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันเพื่อใหไดรับผลผลิตที่เปนรูปธรรมตามที่ไดรวมกันวางแผนไวอยางประหยัด
และเปนไปอยางมีประสิทธิผล ดวยการดําเนินงานทุกวิถีทางใหไดผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานสําคัญที่กําหนด จึงให
ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ใชเปนหลักในการอางอิงในการบริหารจัดการ การกํากับดูแลและการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามหลักการกระจายอํานาจและหลักความ
รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณอยางเครงครัด ตอไป

รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ (องคการมหาชน) หนาที่ 2

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
2.1 วิสัยทัศน
“เปนผูนําดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในภูมิภาค
ตอบสนองความตองการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน”
“To be the Regional Leader in Defence Technology
offering Solutions to the Royal Thai Armed Forces and ASEAN Alliances”

2.2 คานิยมองคกร
มุงมั่นผลสัมฤทธิ์
คิดทําเปนทีมงาน
สานซื่อสัตยคุณธรรม
นําความพอใจสูลูกคา
พัฒนาอยางตอเนื่อง
เรื่องผลประโยชนของชาติตองมากอน

(Achievement Oriented)
(Team Work)
(Integrity)
(Customer Satisfaction)
(Continuous Improvement)
(National Interest First)

2.3 วัตถุประสงค
ตาม พ.ร.ฎ. จั ด ตั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี ป อ งกั น ประเทศ (องค ก ารมหาชน) ตามมาตรา 7 ให ส ถาบั น มี
วัตถุประสงค ดังนี้
1. ศึกษา คนควา วิจัย และพั ฒนาโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณ เทคโนโลยี ปองกันประเทศ และ
ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ
2. เปนศูนยขอมูลความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศใหแกกระทรวงกลาโหมเพื่อใชในการกําหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ
3. ประสานความรวมมือดานเทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่น
ที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
4. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การคนควาวิจัย และพัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ
5. เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและสารสนเทศดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ และสงเสริม
ใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกันประเทศ

รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ (องคการมหาชน) หนาที่ 3

2.4 แผนบริหารราชการแผนดิน (สรุปที่เกี่ยวของกับกระทรวงกลาโหม)
ตามที่ พระราชกฤษฎี กาว าด วยหลักเกณฑและวิธีบ ริหารกิจ การบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา
16 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ป ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและ
เปนกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป โดยคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ไดกําหนดแนวทาง
การบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับกระทรวงกลาโหม และสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ
มหาชน) ปรากฎในนโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงรัฐและการตางประเทศ หัวขอที่ 3) พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย โดยมีประเด็นนโยบายที่สําคัญและตัวชี้วัด สรุปดังนี้
ประเด็นนโยบายที่สําคัญ

ตัวชี้วัดระดับนโยบาย

- ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญกับการเตรียม
ความพร อมสู ประชาสั งคมการเมืองและความมั่น คง
อาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการ
ชายแดน การสร า งความมั่ น คงทางทะเล การแกไ ข
ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจ
กับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรางศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน

- ปริมาณอาชญากรรมทุกประเภทบริเวณชายแดนเมื่อ
เทียบกับปที่ผานมาลดลง
- ประชาชนมีความพึงพอใจตอกระบวนการยุติธรรม
ของภาครัฐเพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมตามความต อ งการของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

- เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดน - จํานวนเหตุการณการกอความไมสงบในพื้นที่เมื่อ
ภาคใต
เทียบกับที่ผานมาลดลง
- พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบ - แผนงานเสริมสรางระบบปองกันประเทศ
ปองกันประเทศใหทันสมัย
- สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
- เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ นานาประเทศ ไดรับการพัฒนาเพื่อมุงไปสูการพึ่งพาตนเองไดในการ
บนหลั ก การที่ ว า นโยบายการต า งประเทศเป น ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ
สว นประกอบสํ าคั ญของนโยบายองค ร วมทั้งหมดใน
การบริหารราชการแผนดิน
หมายเหตุ : ขอมูลจากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557
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2.5 รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร ช าติ ที่ จ ะใช เ ป น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ป ต อ จากนี้ ไ ป จะประกอบด ว ย
6 ยุทธศาสตร ไดแก
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยกระทรวงกลาโหม มีภารกิจหลักในการจัดทํารางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป ที่เชื่อมโยงกับ
รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ 2560 –2579) ในยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง

2.6 รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวยยุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตรที่มุงเนนการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนใหการดําเนิน
ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานใหสัมฤทธิ์ผล ประกอบดวย
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
โดย สทป. มีแผนปฏิบัติงานและไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2562 โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 5 การ
เสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน และ ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ดังนี้
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมเพื่อเสริมสรางความมั่นคงภายใน และปองกันปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ
2. เพื่อสรางความพรอมและผนึกกําลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานความ
มั่นคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3. เพื่อสรางความสอดคลองระหวางนโยบายดานความมั่นคงใหสนับสนุนเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเสริมสรางรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุขและ
ผลประโยชนของชาติ
เปาหมายและตัวชี้วัด (ที่เกี่ยวของกับ สทป.)
เปาหมายภาพรวม คือ ผลประโยชนของชาติวาดวยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปาหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร รวมทั้งมีศักยภาพทาง
ทหารที่มุงไปสูความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต

2.7 ยุทธศาสตรการจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สรุปที่เกี่ยวของกับสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน))
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร
1 รายการ โดยยุทธศาสตรที่มีความเกี่ยวของกับ สทป. ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
แผนงานที่ 1.8 แผนงานพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตรดานความมั่นคง
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
110.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรดานความมั่นคง ประเด็นที่ 1.1-1.7
สทป. ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง สําหรับ คาใชจายดําเนินงาน
ประกอบดวย คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค คาใชจายลงทุน (ครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง
ที่เปนสวนกลาง) และคาใชจายโครงการตามยุทธศาสตรที่ 2-4 จํานวน 10 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงานที่ 2.5 การพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
- สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิตและบริการสาขายุทธศาสตรและ
สามารถนําไปใชประโยชนหรือแกไขปญหาสําคัญเรงดวน ของประเทศอยางยั่งยืน รวมถึงการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมสําหรับกิจการ ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคต
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- สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้ง
การลงทุนเองหรือสนับสนุนใหเอกชนลงทุนรวมกับภาครัฐ
- สนับสนุนการใชประโยชนจากการวิจยั และนวัตกรรม นําองคความรูที่ไดจาก การวิจัยที่สอดคลอง
กับความตองการของหนวยงานตาง ๆ ไปใชเพื่ออางอิง และ/หรือ ตอยอด
- สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง และสงเสริม การสรางความรวมมือระหวาง
บุคลากรวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทั้งในประเทศและตางประเทศและหนวยงานภาครัฐ
ในการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- สงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ที่เหมาะสมตาม
ความตองการของภาคการผลิตและการบริการ รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการวิจัย
และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจนสงเสริมการผลิตและเพิ่มสัดสวนบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพ
และสอดคลองกับความตองการ ตามสาขายุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ
ตัวชี้วัด : ความสําเร็จของการดําเนินโครงการบรรลุเปาหมายตามแผนรายปไมนอยกวารอยละ 80
สทป. ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในสวนของ คาใชจาย
โครงการตามยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวย 13 โครงการ โครงการตอเนื่อง 12 โครงการ เรียงลําดับความสําคัญ
ดังนี้ (1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองแบบ DTI-1G (ระยะที่ 2) (2) โครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2 (3) โครงการพัฒนาสนามทดสอบอาวุธนําวิถี (4) โครงการวิจัยและพัฒนา
องคประกอบพื้นฐานระบบยานไรคนขับ (5) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของ
หน ว ยนาวิ ก โยธิ น กองทั พ เรื อ (6) โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาจรวดหลายลํ า กล อ งนํ า วิ ถี ระยะยิ ง 80 กม.
(7) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ (8) โครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด
(9) โครงการวิ จั ยและพั ฒนาเครื่องช วยฝ กยานรบเสมื อนจริ ง (10) โครงการประยุกตใชแผนที่สถานการณรวม
เพื่อจําลองภารกิจการชวยเหลือทางทหารในสถานการณฉุกเฉิน (11) โครงการวิจัยและพัฒนายานเกราะลอยาง
(ระยะที่ 2) (12) โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศแบบรวมศู น ย และโปรแกรมประยุ ก ต
โครงการเริ่มตนใหม 1 โครงการ คือ (13) โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริง
ขั้นสูง

2.8 แผนปฏิบตั ิราชการสี่ปของกระทรวงกลาโหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564
กระทรวงกลาโหมได กํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ไ ว 6 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
กระทรวงกลาโหมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตรการสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ
2. ประเด็นยุทธศาสตรการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
3. ประเด็นยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ
4. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน
รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
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5. ประเด็นยุทธศาสตรการทหารผานศึกเพื่อความมั่นคง
6. ประเด็นยุทธศาสตรการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ
โดยไดกําหนดใหสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) มีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตรการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ
คือ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทางทหารที่อาจเกิดจากความขัดแยงอันเนื่อง มาจากปญหาเขต
แดนและพื้นที่อางสิทธิ์ ทับซอนทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มงุ ไปสูความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตในป พ.ศ.๒๕๖๙
ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จในการเตรียม ความพรอมของกองทัพไทย เพื่อมุงไปสู ความทัดเทียมกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออก เฉียงใต ในป พ.ศ.2569 ตามแผนพัฒนา กองทัพที่กําหนด
กลยุทธ โครงการ ผลผลิต กิจกรรม ในการดําเนินการดังนี้
กลยุทธ ก. จัดเตรียมกําลัง เสริมสราง พัฒนา ใหกองทัพมีความพรอมในการใชกําลังเพื่อการปองกัน
ปองปราม แก ไขและยุ ติความขั ดแย ง และพัฒ นาศักยภาพทางทหารเพื่อมุงไปสูไปความทัดเทียมกับประเทศ
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ในป 2569
ผลผลิต การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ เตรียมกําลัง ใชกําลัง และอํานวยการรวม
ในการปองกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกําลังของกองทัพไทย (ทท.)
โครงการ ส งเสริ มการวิจัยและพัฒ นาเพื่ อปองกันประเทศและถายทอดองคความรู เทคโนโลยี ปองกั น
ประเทศ (สทป.)

2.9 ประเด็นยุทธศาสตรและแผนงานโครงการของ สทป.
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร แ ละเป า ประสงค เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข องการดํ า เนิ น งานของสถาบั น เทคโนโลยี
ปองกันประเทศ ในชวงปงบประมาณ 2561-2564 ที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงกลาโหม
ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ

กระทรวงกลาโหมและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยี ป อ งกั น ประเทศที่ ทั น สมั ย มี ต น แบบยุ ท โธปกรณ ที่
ระบบอุ ต สาหกรรมภายในประเทศสามารถรองรั บ และสอดคล อ ง
กับสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรของประเทศและภูมิภาค
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ประเด็นยุทธศาสตร
2. การพัฒนาองคความรูและ
นวัตกรรมสูประชาสังคม

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
กระทรวงกลาโหมและประเทศสามารถพัฒนา เก็บรักษา และเพิ่มพูน
องคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนและ
ถ า ยทอดองค ค วามรู สู ป ระชาสั ง คม เพื่ อ การใช ป ระโยชน ใ นทุ ก มิ ติ
ทั้งภาคการศึกษา พาณิชย และการปองกันประเทศ เปนตน

3. การพัฒนาเครือขายความ
รวมมือ

กระทรวงกลาโหมและประเทศสามารถบริหารจัดการและใชประโยชน
องคความรูและทรัพยากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศจากเครือขายได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

4. การพัฒนาองคกรเพื่อความ
ยั่งยืน

สถาบันมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได มี ค วามเป น เลิ ศในสาขาวิ ช าเฉพาะทางและการบริ ห าร
จัดการองคกร เปนองคกรแหงการเรียนรู บุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะ
สอดคล อ งกั บ ตํ า แหน ง มี ค วามเป น นั ก วิ ช าการ นั ก บู ร ณาการ และ
นั ก บริ ห ารและมี โ ครงสร า งพื้ น ฐานที่ ส อดคล อ งกั บ การปฏิบั ติ งานของ
สถาบัน

2.10 ตัวชี้วัดของเปาหมายการใหบริการหนวยงาน-ตัวชี้วัดการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/
โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามมติ ครม. เห็ น ชอบแนวทางการจั ด ทํ า งบประมาณ 62 โดยให จํ า แนกวงเงิ น และรายละเอี ย ด
งบประมาณออกเปน 4 สวนประกอบดวย แผนงานยุทธศาสตร แผนงานพื้นฐาน แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
และแผนบุคลากรภาครัฐ โดย สทป. จึงไดทําการทบทวนปรับปรุงเปาหมาย ผลผลิตโครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด
ผลสําเร็จป 62 โดยสอดคลองและเชื่อมโยงกับรางแผนปฏิบัติงานประจําป 62 ของ กห. และยุทธศาสตรชาติ
ตามที่เสนอสํานักงบประมาณ สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความรวมมือดานความมั่นคงและการตางประเทศ
เปาหมายกระทรวง : ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมประทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภั ยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับ
การรัฏษาผลประโยชนของชาติ
ตัวชี้วัด (ระดับกระทรวง) : เชิงคุณภาพ ความสําเร็จในการเตรียมความพรอมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญ
ภัยคุกคามทางทหารไมนอยกวา รอยละ 90
แผนงาน 1.1 แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง (การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคงและการตางประเทศ)
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : พัฒนาองคความรูเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอกิจการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ (แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง)
ตัวชี้วัด (ระดับหนวยงาน) : เชิงคุณภาพ ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยและ
พัฒนาในแตละป (รอยละ 55)
ผลผลิต : การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ
กิจกรรม : การวิจัยพัฒนาและถายทอดองคความรูเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ตัวชี้วัด (ระดับผลผลิต) : เชิงคุณภาพ ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาใน
แตละป (รอยละ 80)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมายกระทรวง : ผลงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนากองทัพ
ตัวชี้วัด (ระดับกระทรวง) : เชิงคุณภาพ ความสําเร็จในการดําเนินโครงการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค
การวิจัย ไมน อยกวา (ร อยละ 90) / เชิ งปริมาณ จํานวนงานวิจั ยดานความมั่นคง จํานวนไมนอยกวา 15 งาน
แผนยุทธศาสตรที่ 2.6 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : พัฒนาองคความรูเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอกิจการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ (แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการวิจัยและพัฒนา)
ตัวชี้วัด (ระดับหนวยงาน) : เชิงคุณภาพ ความสําเร็จของการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีที่
เปนประโยชนตอกิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศตามแผนยุทธศาสตร ป 2553-2567 ของสถาบัน (รอยละ 55)
โครงการ : โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปองกันประเทศ
กิจกรรม : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญดานยุทโธปกรณ เทคโนโลยีปองกันประเทศ
และถายทอดองคความรูเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ตัวชี้วัด (ระดับผลผลิต) : เชิงคุณภาพ ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนา
ในแตละป (รอยละ 80) / เชิงปริมาณ จํานวนองคความรูเทคโนโลยีปองกันประเทศ 13 เรื่อง
แผนบุคลากรภาครัฐ
เปาหมายกระทรวง : เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ
ผลผลิต : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ เสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ

2.11 สรุปผลงานสําคัญที่ผานมาของ สทป.
การดํา เนิ นงานของ สทป. ตั้ งแตป งบประมาณ 2552 – 2561 สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานที่สําคัญ
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ของ สทป. ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ
1.1 แผนแมบทการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง ประกอบดวย
1.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองแบบ DTI-1 ระยะที่ 1 เปนการ
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยอนุมัติหลักการให สทป. รับถายทอดเทคโนโลยีจรวดระบบหลายลํากลอง
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DTI-1 (ระยะที่ 1) โดย สทป. ไดสงมอบตนแบบระบบจรวดหลายลํากลอง 1 ระบบ ใหแกกองทัพบกนําไปใชงาน
เมื่อ 24 ม.ค.54
สทป. ยังไดนําองคความรูที่ไดรับถายทอดเทคโนโลยีจากมิตรประเทศ มาพัฒนาสรางโรงปฏิบัติการ
วิจั ย และพั ฒ นา ในพื้ น ที่โ รงงานวั ตถุ ร ะเบิ ดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูน ยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร (รวท.อท.ศอพท.) จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย อาคารสํานักงาน อาคารบริการ
และโรงปฏิ บั ติ การวิ จั ย และพั ฒ นา 18 อาคาร (กลุมอาคารประกอบรวม 5 อาคาร กลุม อาคารบรรจุดิ น ขั บ
9 อาคาร และกลุมอาคารทดสอบทดลอง 4 อาคาร) และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําเปนในการสรางตนแบบระบบจรวดหลายลํากลองและอาวุธนําวิถี ซึ่งเปนโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาจรวด
หลายลํากลองและอาวุธนําวิถี ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ตอมาพัฒนาและจัดตั้งหองปฏิบัติการโลหะการและวัสดุ ในใชพื้นที่อาคารศูนยอํานวยการสรางอาวุธ
(ศอว.ศอพท.) จ. ลพบุรี เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในชิ้นสวนของจรวดที่ไมมีวัตถุระเบิด และวิจัยสราง
เครื่องมือ ตนแบบตามขีดความสามารถและสนับสนุนงานวิจัยในโครงการอื่นๆ ของ สทป.
สําหรับการทําวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อตอยอดกระบวนการรับถายทอด
เทคโนโลยี การสร า งจรวดหลายลํ า กล อง DTI-1 (ไมนําวิถี) ให ส มบู ร ณ นั้น สทป. ไดมีการวิจัย และพัฒ นา
สรางตนแบบรถยิงจรวด DTI-1 (Launcher) 1 คัน และตนแบบรถบรรทุก/บรรจุจรวด DTI-1 (Loader) 1 คัน
แล ว เสร็ จ และอยู ร ะหว า งเตรี ย มการทดสอบเพื่อการรับ รองคุณภาพมาตรฐานในป 2562 เพื่อยืน ยัน ผลการ
ออกแบบและคุณภาพตนแบบมีความสมบูรณ กอนสงมอบใหกองทัพนําไปทดสอบทดลองใช ตามรางบันทึกความ
เขาใจรวม (MOU)
1.1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี แบบ DTI-1G จากการรับ
ถายทอดเทคโนโลยีจรวดหลายลํากลองแบบ DTI-1 ของ สทป. และสงมอบตนแบบจรวด DTI-1 ใหแกกองทัพบก
นําไปทดสอบทดลองใช คณะทํางานรวมตามบันทึกความรวมมือระหวางกองทัพบกและ สทป. ไดมีการประเมินคุณ
ลักษณะเฉพาะและประสิทธิภาพของตนแบบจรวด DTI-1 เปรี ยบเที ยบกับภัยคุกคามในสถานการณป จจุ บันและ
อนาคต จึงเสนอให สทป. พัฒนาตอยอดระบบจรวดหลายลํากลอง DTI-1 ใหเปนระบบนําวิถี (Guidance) โดยใชองค
ความรูและเทคโนโลยีที่ไดรับจากการวิจัยและพัฒนาจรวด DTI-1 มาพัฒนาขีดความสามารถในการสรางตนแบบจรวด
DTI-1G ขนาด 302 มม. ยิงจากพืน้ สูพื้น ระยะยิง 60-150 กม. และเลือกรับถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะสวนนําวิถี
ซึ่งแบงโครงการออกเปน 2 ระยะ คือ โครงการระยะที่ 1 เปนการรับถายทอดเทคโนโลยีระบบนําวิถีจาก
มิตรประเทศ โดยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบอนุมัติใหกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ในป 2555-2558 ในวงเงิน
รวม 1,564.8458 ลานบาท (ป 55 จํานวน 225 ลานบาท ป 56 จํานวน 525 ลานบาท ป 57 จํานวน 583.816 ลาน
บาท และป 58 จํานวน 160.5494 ลานบาท) และ สทป. ไดลงนามสัญญารับถายทอดเทคโนโลยีรวมกับมิตรประเทศ
เมื่อ 17 ก.ย. 55 ซึ่งการดําเนินงานในป 2555-2557 เปนไปตามสัญญารับถายทอดเทคโนโลยีจากมิตรประเทศ
ไดแก การสงนักวิจัยและเชิญเจาหนาที่เหลาทัพเขารวมรับการฝกอบรมในหลักสูตรสําคัญ คือ การออกแบบระบบ
ควบคุมและนําวิถี (Design of Control and Guidance) หลักสูตรการใชงานและการศึกษาดูงานการผลิตชิ้นสวนที่
สํ าคั ญที่ โรงงานผลิ ต ณ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น และรั บ มอบผลการฝ ก อบรม เอกสารเทคนิ ค (Technical
รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
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Document) การรับมอบขอมูลการออกแบบที่สําคัญและสนับสนุนการศึกษากระบวนการผลิตสําคัญนอกขอบเขต
สัญญาโดยไมคิดมูลคาเพิ่ม การยิงทดสอบเพื่อตรวจรับระบบจรวด DTI-1G 5 นัด ณ เมือง Alashan, Inner
Mongolia, สปจ. เมื่อ 23-29 มี.ค. 58 ผลการยิงทดสอบประสบความสําเร็จโดยสมบูรณ ลูกจรวดทั้ง 5 นัด ตกลง
ในระยะหางจากธงเปาหมาย มีคาความคลาดเคลื่อนสูงสุดเพียง 2.3 เมตร (ระยะในการตรวจรับผลการยิงคือ จรวด
4 ใน 5 นัด ตกลงหางจากเปาหมาย 92 เมตร) และไดรับมอบตนแบบระบบ DTI-1G จากมิตรประเทศ ณ ทาเรือทุง
โปรง จ.ชลบุรี และเคลื่อนยายไปยัง จ.ลพบุรี และ จ.นครสวรรค เมื่อ 13 - 15 ก.ค.58 และตรวจรับระบบ DTI-1G
พรอมติดตั้งเครื่องจักรและประกอบรวมลูกจรวด DTI-1G แบบ Semi Knockdown-SKD 5 นัด ตอมาไดจัดพิธีสง
มอบตนแบบระบบจรวด DTI-1G ระบบที่ 1 (ตามสัญญารับถายทอดเทคโนโลยี) ใหแกกองทัพบกเมื่อ 12 ม.ค.59
โดยเชิญรัฐมนตรี ชวยวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานรับมอบ เพื่อนําเขาประจําการ กองพันทหารปนใหญ
ที่ 712 จ.ลพบุรี
1.1.3 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวด DTI-1G ระยะที่ 2 ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองระหวางกองทัพบกและ สทป. เมื่อ 7 มี.ค.56 และฉบับแกไขเมื่อ
8 ธ.ค.57 ซึ่งไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงปฏิบัติการใหมีขีดความสามารถในการประกอบรวมตนแบบ DTI-1G
การประกอบรวม DTI-1G แบบ Semi Knockdown-SKD 5 นัด การถายทอดองคความรูในดานการออกแบบระบบ
ควบคุมและนําวิถีใหแกเหลาทัพ พรอมสงมอบสําเนาคูมือทางเทคนิคที่สําคัญ การประเมินผลกอนตรวจรับ (pre-final
audit assessment) การกอสรางโรงรถเก็บจรวด DTI-1G และคลังเก็บลูกจรวด เพื่อรองรับตนแบบ DTI-1G ใหแก
หนวยผูใช การวิ จัยและพัฒนาสร างตนแบบรถควบคุ มบังคับบัญชา 1 คันซึ่งไดสงมอบพร อมระบบจรวด DTI-1G
ใหแกกองทัพบกเมื่อ 12 ม.ค. 59 และขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาระบบอํานวยการยิง (Fire Control System)
เพื่อติ ดตั้งกั บรถยิ งจรวดที่สถาบันเทคโนโลยี ปองกั นประเทศ (องค การมหาชน) เริ่มดําเนินการออกแบบสราง
ชิ้นสวน รถยิงจรวดคันที่ 3 (ระบบที่3) สรางขึ้นเองภายในประเทศ ปรับปรุงรถยิงและรถบรรทุกตนแบบของ
Phase1 รถยิง 2 คัน รถบรรทุกจรวด 1 คัน นําตนแบบระบบที1่ เขา กมย.ทบ.
1.1.4 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 เปนการวิจัยและพัฒนา
จรวดหลายลํากลองซึ่ง สทป. เปนผูออกแบบและพัฒนาโดยใชองคความรูจากระบบจรวดหลายลํากลอง DTI-1
โดยการดําเนินโครงการในหวง ต.ค.53-ก.ย.54 สทป. ไดดําเนินการคนควาและวิเคราะห เพื่อการวิจัยและพัฒนา
องคความรู ในการสรางกรอบแนวคิด (Concept) การออกแบบจรวดหลายลํากล อง และในป 56 สทป.
ไดออกแบบและสรางตนแบบจรวด 122 มม. นัดแรกแลวเสร็จเมื่อ มี.ค. 56 และไดมีการวิจัยและพัฒนาสรางจรวด
122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุดไมเกิน 10 กม. เพื่อทําการทดสอบภาคสถิตและภาคพลวัตซึ่งผลการทดสอบเปน
ที่นาพอใจมากขึ้นในทุกระยะการวิจั ย และไดนํ าตนแบบจรวด DTI-2 เขารวมซอมและยิงสาธิ ตยุทโธปกรณ
ในวันรวมอํานาจการยิงทหารปนใหญซึ่งผลการยิงสาธิตเปนที่นาพอใจและสรางชื่อเสียงให สทป. เปนที่รูจักมากขึ้น
ตอมาไดมีการเสนอขอความเห็นชอบหลักการความรวมมือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลาย
ลํากลอง เพื่อสนับสนุนการเสริมสรางความพรอมรบใหแกกองทัพบก ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
(ดํารงตําแหนง ผบ.ทบ. ในขณะนั้น) ไดกรุณาอนุมัติหลักการกรอบความรวมมือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวด
หลายลํากลอง พรอมทั้งมีหนังสือตอบเห็นชอบให สทป. ประสานงานกับหนวยในกองทัพบก ที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษา
รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
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ความเปนไปไดและจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. และให สทป.
พัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองใหสอดคลองกับจรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. ที่กองทัพบก มีประจําการอยู
จึงเปนที่มาในการรวมวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือในการพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. ระหวางกองทัพบก และ สทป. เมื่อ 8 ธ.ค.57
มีกรอบระยะเวลาดําเนินการระหวางป 58-60 โดยในป 58 สทป. ไดมีการวิจัยและพัฒนาตนแบบจรวด 122 มม.
ระยะยิงหวังผลไกลสุดไมเกิน 10 กม. และ 20 กม. และ 40 กม. เพื่อการทดสอบภาคพลวัต 6 ครั้ง และดําเนินการ
ทดสอบและประเมินผลการใชงานเทคนิคตนแบบระบบจรวด 122 มม. สําหรับการฝกระยะยิงไกลสุด 10 กม.
พรอมทอรองใน รวมกับกองทัพบก ณ สนามยิงปนเขาใหญ เขาพุโลน ศป. จ.ลพบุรี เมื่อ 28-29 ก.ค.58 ตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางกองทัพบกและ สทป. ซึ่งผลการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย สําหรับในป 59
ไดดําเนินการยิงสาธิตอํานาจการยิงจรวดแบบตอเนื่อง 10 นัด เมื่อ พ.ย. 58 และการทดสอบทางทะเลของจรวด
122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม. เมื่อ 30 มิ.ย. 59 และอยูระหวางการวิจัยและพัฒนาตนแบบจรวดฝกระยะ
ยิงไกลสุด 10 กม. อยางนอยกว า 16 นัด (ควัน 4 นัด ระเบิด 12 นัด ) การนําตน แบบจรวดฝกระยะยิงไมเกิ น
10 กม. รับรองมาตรฐาน Qualifiaction ของ สทป. การวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบจรวด DTI-2 ระยะยิง 10 กม.
และ 40 กม. สําหรับรถฐานยิงจรวดแบบ SR4 ระยะละ 40 นัดเพื่อเตรียมการนําเขารับการรับรองมาตรฐาน กมย.
การปรับปรุงรถยิงจรวดหลายลํากลองติดตั้งแทนยิงจรวด 122 มม. การกอสรางคลังเก็บจรวด 122 มม. ตามบันทึก
ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า ง กองทั พบก และ สทป. ขณะนี้อ ยูร ะหว างการเตรี ย มการรับ รอง กมย. จรวด
ขนาด 122 มม. ระยะยิงไกลสุด 30 กม. และ 40 กม. และการเขารับรอง กมย. ตนแบบรถยิงจรวดแบบสายพาน
(จลก.31) ติดตั้งเครื่องยิงจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงไมเกิน 40 กม. 1 คัน ในป 2560 มีนโยบายใหชะลอการพัฒนา
ระบบนําวิถีของจรวด DIT2 ออกไปกอน เพื่อหาแนวทางรวมวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถีแบบติดตาม
เปาหมายสําหรับภารกิจตอไป
1.1.5 โครงการพั ฒนาสนามทดสอบ เพื่ อรองรั บ การทดสอบอาวุ ธ ยิงระยะไกลของกองทัพ
รวมถึ ง ทดสอบต น แบบยุ ท โธปกรณ ต ามแผนยุ ท ธศาสตร 15 ป ของ สทป. ภายใต แ นวทางการพั ฒ นา
ขีดความสามารถ ดานการทดสอบและประเมินผล (Test & Evaluation : T&E) ที่สําคัญ ใน 4 ดาน ประกอบดวย
(1) การพัฒนาเจาหนาที่ทดสอบและประเมินผลการทดสอบอาวุธ (T&E Personal) (2) การพัฒนาเครื่องมือทดสอบ
และประเมินผลระบบอาวุธ ( Test and Evaluate Equipment and Tooling) (3) การพัฒนาพื้นที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ในการทดสอบอาวุธ (Test Site) และ (4) การพัฒนากฎ ระเบียบ ขอบังคับ คูมือ ในการทดสอบอาวุธ
(Manuals)
ความก า วหน า ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ส นามทดสอบที่ ผ า นมา สทป. ได รั บ การสนั บ สนุ น พื้ น ที่ จ าก
กองทัพเรือ โดยมีการจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาสนามทดสอบระหวางกองทัพเรือ
และ สทป. เมื่อ 29 ก.ค.57 และไดดําเนินการสํารวจพื้นที่ทางชายฝงทะเลและชายฝงตะวันตกรวมกันระหวาง
กองทัพเรือและผูเชี่ยวชาญตางประเทศ การสํารวจภูมิประเทศเพื่อจัดทําแผนที่สนามขั้นตน การพัฒนากอสราง
ปรับปรุงอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ฐานทัพพังงา การฝกซอมการยิงทดสอบ (Dry Run) รวมกับ
กองทัพบกและกองทัพเรือ เพื่อประเมินความพรอมแผนการลําเลียงยุทโธปกรณ และความพรอมสนามทดสอบ
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ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 เมื่อ ก.ย.57 ในป 59 ไดดําเนินการสนับสนุนการยิงทดสอบจรวด 122 มม. เมื่อ 28-30
มิ.ย.59 ผลการทดสอบเปนที่นาพอใจ และอยูระหวางกอสรางคลังเก็บจรวดและปรับปรุงพื้นที่ทําลายวัตถุระเบิด
และวางแผนและเตรียมความพรอมในการยิงทดสอบจรวด 302 มม. ครั้งที่ 1 ในเดือน พ.ค.60
การแผนพัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชี่ยวชาญในการทดสอบและประเมินผลระบบอาวุธไดดําเนินการ
ฝกอบรมหลักสูตรเครื่องมือ (Instrumentation) และการทดสอบและประเมินผล (Test & Evaluation) โดยเชิญ
ผูแทนจากกองทัพบกและกองทัพเรือเขารวมการฝกอบรม การประสานความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญจากสวีเดน
เพื่อพัฒนาความรูในดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การวัดผล (Instrumentation-Telemetry)
และการบริหารเทคโนโลยีการวัดระยะไกล (Test Range Technology Management) การถายทอดองคความรู
โดยการฝกอบรมอาวุธศึกษาและการใชงานจรวด DTI-1 ใหแกกําลังพลกองทัพเรือ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) คณะทํางานทดสอบ DTI-1 และในป 59 ไดจัดการฝกอบรมระบบควบคุมและบังคับบัญชา (Mobile
Command & Control) การอบรม Software TEMA Motion 2D ที่ใชในการคํานวณขีปนวิถีความเร็วตน
ของจรวด และระบบ Gound System ใหแกเจาหนาที่ สทป. และผูแทนเหลาทัพ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แผนการยิงทดสอบจรวด 122 มม. รวมกับเหลาทัพโดยนําเสนอแผนการยิงทดสอบจรวด 302 มม. DTI-1 และ
DTI-1G แกคณะทํางานรวมกองทัพเรือรับทราบ
การจัดหาเครื่องมือทดสอบและประเมินผลระบบอาวุธของสนามทดสอบ ไดดําเนินการจัดหาระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร (Geographic Information System-GIS) เพื่ อ จํ า ลองภาพการทดสอบ 3 มิ ติ
กลองบันทึกภาพความเร็วสูง (High Speed Camera) 2 ตัว เพื่อวัดตําแหนง วัดคาความเร็วตนในระยะ 300 ม.
จากปากลํากลองและกอนกระทบเปา ระบบวัดผลการยิงทางทะเล แบบ Acoustic Scoring system และ
Optical Scoring system ระบบประเมินผลการทดสอบจรวดในทะเล (Offshore Target System) เพื่อวัดตําบล
กระสุนตกทดสอบความแมนยําในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ อุปกรณระบบตรวจสอบเปาทางทะเลเพื่อความปลอดภัย
ของสนาม (Battlefield Management System) และระบบพิสูจนทราบและตรวจจับการเดินทางของเปาในทะเล
2 ชุด (Vessel Tracking Management System -VTMS) ระบบสั่งการและสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Mobile
Command and Communication) 2 ชุด ระบบกลองติดตามจรวดระยะไกล (Electro Optical Tracking
System) 1 ชุด และในป 59 ทําการจัดหาระบบคํานวณขีปนวิถี Software TEMA Motion และระบบตรวจวัด
ขอมูลจรวดระยะไกลประจําสถานีภาคพื้น (Flight Termination System) และระบบประเมินผลตกกระทบจรวด
สําหรับสนามทดสอบทางบก (Sound Scoring System)
1.1.6 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกตใชองคความรูจาก DTI-1 เนื่องมาจากการเขารวม
สังเกตการณการสาธิตยุทโธปกรณและอํานาจการยิงของเหลาทหารปนใหญ ซึ่งมีการสาธิตการยิงอาวุธหลายชนิด
โดยระบบจรวดหลายลํากลองแบบ DTI-1 ไดรวมตั้งแสดง แตไมสามารถสาธิตการยิงได เนื่องจากไมมีลูกจรวดฝก
ที่จะใชยิงในสนามยิงซึ่งมีพื้นที่จํากัด จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาตนแบบจรวดสาธิตเทคโนโลยีแบบ DTI-1 ที่มีระยะยิง
ไมเกิน 10 กม. และใชฝกยิงระบบจรวดหลายลํากลอง DTI-1 ในพื้นที่สนามยิงปนใหญของศูนยการทหารปนใหญ
โดยพิจารณาสรางเปนจรวดขนาดเล็ก DTI-1 ใชยิงจากทอยิงรองใน ซึ่งใชประกอบในทอยิงจรวด (Launcher)
DTI-1 โดยป 56-58 ไดทําการออกแบบและสรางจรวดฝกและทอรองใน และชุดทอยิงและแทนจับยึดเพื่อทดสอบ
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ภาคพลวัต การพัฒนาระบบอํานวยการยิงและ โปรแกรมอํานวยการยิงที่สามารถทําการยิงทดสอบจรวดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย สงมอบใหแกกองทัพบกนําไปทดสอบทดลองใช
1.2 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปองกันประเทศ โดยแผนแมบท
ไดผานความเห็นชอบจากสภากลาโหม ในการประชุมครั้งที่ 10/55 เมื่อ 25 ต.ค.55 โดยมีโครงการวิจัยและพัฒนา
ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1.2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ C4I เพื่อบูรณาการจอภาพการแสดงผลขอมูลในระบบ
แผนที่สถานการณรวมของกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) สทป. ไดพัฒนาตนแบบโปรแกรมระบบแผนที่
สถานการณรวม จอภาพแสดงผลแบบการควบคุมหลายฟงกชั่น (MFC – Multi Function Console) ระบบ
สํารองขอมูล และจัดทําคูมือในดานตางๆ และแบบทางวิศวกรรม สงมอบและติดตั้งระบบใหแก บก.ทท. แลว
เมื่อ ก.ย. 57
1.2.2 โครงการวิ จั ยและพั ฒนาเทคโนโลยี ร ะบบสารสนเทศแบบรวมศู น ยแ ละโปรแกรม
ประยุกตสําหรับเจาหนาที่หนวยงานดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา 3 จชต. ในป 57 และ 58
สทป. ไดวิจัยและพัฒนาสรางระบบอานปายทะเบียนรถยนตพรอมระบบสื่อสารขอมูล ระบบแจงเตือนรถยนตตอง
สงสัยและระบบบังคับบัญชาโดยทําการสงมอบและติดตั้งระบบที่หนวยเฉพาะกิจ สงขลา และอบรมการใชงาน
ระบบใหแกหนวยผูใช และในป 59 อยูระหวางการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย 1 ระบบ และชุด
ตรวจอานปา ยทะเบี ยนรถแบบเคลื่อนย า ยได 6 ชุด การวิจัยและพัฒ นาตนแบบโครงสรางฐานขอมูล เพื่อการ
วิเคราะหขอมูลแบบรูจํา การศึกษาเพื่อรวบรวมองคความรูเบื้องตนในการพัฒนาระบบเฝาระวังอัจฉริยะ และจัดทํา
เอกสารการพัฒนาระบบ (System Design Document) เพื่อสงมอบใหแกหนวยผูใชเรียบรอยแลว
1.3 แผนแม บ ทเทคโนโลยี ร ะบบจํ า ลองยุ ท ธ แ ละการฝ ก เสมื อ นจริ ง แผนแม บ ทได ผ า น
ความเห็นชอบจากสภากลาโหม ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อ 29 ก.พ.56 โดย สทป. ไดดําเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาภายแผนแมบท ณ ปจจุบัน 2 โครงการ ประกอบดวย
1.3.1 โครงการวิจัยองคประกอบพื้นฐานระบบจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง ไดดําเนินการ
วิจัยและพัฒนาสรางระบบสาธิตการจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง 2 ระบบเพื่อสงมอบใหหนวยบัญชาการอากาศ
โยธิน กองทัพอากาศ (อย.) เมื่อ 11 ธ.ค.56 และสงมอบใหกองทัพบกนําไปทดสอบทดลองใช เมื่อ 13 ส.ค. 57
1.3.2 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนามฝกยิงปนเสมือนจริง ไดดําเนินการไดวิจัยและพัฒนา
สรางตนแบบระบบสนามฝกยิงปนเสมือนจริง พรอมสถานการณฝกและเนื้อหาสื่อการสอนครบถวนตามขอกําหนด
แบบ 12 เลนยิง 2 ชุด และแบบชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก 2 ชุด สงมอบใหหนวยบัญชาการอากาศโยธิน 1 ชุด
กองทัพบก 1 ชุด และติดตั้ง ณ สทป. เพื่อเปนหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาระบบเครื่องชวยฝกเทคโนโลยีสูงของ
สทป. ตอไป
1.3.3 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง วิจัยและพัฒนาหลักนิยมการฝก
รถถัง สรางระบบสาธิตเครื่องชวยฝกรถถังเสมือนจริง ในสวนของพลประจํารถถัง การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมระบบ
สถานีฝกพลประจํารถถัง ในสวนของครูผูฝก พัฒนาชุดอุปกรณจัดทําโครงสรางฐานการเคลื่อนที่ (Motion Platform)
รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
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เพื่อรองรับสําหรับสถานีฝกพลประจํารถถัง พัฒนาชุดสาธิตระบบการขับเคลื่อน (Steering System) พรอมระบบ
เครื่องปอนแรงกลับ (Force Feedback) และสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นที่สนามฝกรถถังเสมือน
1.3.4 โครงการประยุกตใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจชวยเหลือทางทหารใน
สถานการณฉุกเฉิน ตนแบบระบบจําลองสถานการณ ประกอบดวยระบบยอยดังนี้ 1) ตนแบบระบบทําแผนที่
สถานการณรวมสามมิติ 2) ตนแบบระบบรับสงสัญญาณการสื่อสารติดตั้งบน UAV และ 3) ตนแบบระบบ C4ISR
แบบเคลื่อนที่ (Mobile C4ISR) และพัฒนาเอกสารสรุปความตองการของหนวยผูใช (หนวยบัญชาการทหารพัฒนา)
1.4 แผนแม บ ทเทคโนโลยี ร ะบบยานไร ค นขั บ โดยแผนแม บ ทฯ ได ผ า นความเห็ น ชอบจาก
สภากลาโหม ในการประชุมครั้งที่ 12/55 เมื่อ 24 ธ.ค.55 มีความกาวหนาในการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
1.4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบยานไรคนขับ เพื่อเปนรากฐาน
ของแผนงานและโครงการวิจัยเทคโนโลยีระบบยานไรคนขับภายใตแผนแมบทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเพื่อ
สรางนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบยานไรคนขับ ใหเปนไปอยางตอเนื่อง เกิดการบูรณาการและเสริมสรางเครือขาย
วิจยั ระบบยานไรคนขับ ในภาพรวมของประเทศ
โดยที่ผานมา สทป. ไดมีการศึกษารวบรวมขอมูลองคประกอบพื้นฐาน การจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณพื้นฐานสําหรับการวิ จัยและพัฒนาระบบยานไร คนขับ และการฝกผูใชงานระบบยานไร คนขับ รวมถึ ง
กําหนดกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนของโครงการตามแผนแมบทฯ การจัดตั้งศูนยฝกนักบิน พรอมเปดหลักสูตร
การฝกอบรมบุคลากรดานอากาศยานไรนักบิน โดยเริ่มจากหลักสูตรนักบินภายนอก (External Pilot) และ
หลักสูตรการฝกนักบินภายในและผูบังคับหนวย (Mission Commander) นอกจากนี้ยังมีพัฒนาอุปกรณสําหรับฝก
การควบคุมและใชงานยานไรคนขับทั้งการฝกจําลองและฝกจริง การจัดทํามาตรฐานยานไรคนขับและบูรณาการ
เครือขายรวมวิจัยระบบยานไรคนขับ ในภาพรวมของประเทศตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี
สําหรับการพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับ สทป. ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยาน
ประเภทตางๆ 5 ประเภท เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหลาทัพตางๆ ดังนี้
(1) ระบบอากาศยานไรคนขับแบบปกนิ่ง (Fixed Wing UAV) โดย สทป. ไดดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาสรางตนแบบอากาศยานไรคนขับแบบปกนิ่ง 4 ลํา (RD01/RD02/RD03 และ RD04) แบบ Full Scale ตนแบบ
อากาศยาน Half Scale 2 ลําและขนาด Quarter Scale 2 ลํา พรอมระบบที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเตรียมการนําเขารับ
การรับรองมาตรฐาน กมย.ทบ. ในป 60
(2) ระบบอากาศยานไรคนขับแบบขึ้น-ลงทางดิ่ง (VTOL UAV) ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนา
สร างต นแบบระบบอากาศยานไร ค นขั บ แบบขึ้ น-ลงทางดิ่ ง 1 ระบบ พร อมอุ ปกรณ ที่ เกี่ ยวเนื่ อง ประกอบด ว ย
ระบบสื่อสารขอมูลและภาพ ระบบอุปกรณการภาพ ระบบควบคุมการบิน และระบบรับ-สงอากาศยานไรคนขับขึ้นลง
ทางดิ่งบนเรือ สงมอบใหกองทัพเรือ นําไปทดสอบทดลองใชแลวเมื่อ ก.ย. 56 และไดสงผลการทดสอบมาออกแบบ
ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาตอยอดในโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไรคนขับขึ้น – ลง ทางดิ่ง ระยะที่ 1 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของตนแบบอากาศยานไรนักบินขึ้น – ลง ทางดิ่ง ใหมีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงขึ้น และ
สรางตนแบบ VTOL UAV เพิ่มเติม 2 ลํา เพื่อรองรับการบริการแกหนวยผูใชบริการที่มีความสนใจ
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(3) ระบบอากาศยานไรนักบินขนาดเล็ก ไดดําเนินการสรางตนแบบระบบอากาศยานไรนักบิน
ขนาดเล็กโดยรวมวิจัยระหวาง รร.นอ. และ สทป. 4 ระบบ ประกอบดวย ตนแบบอากาศยานไรนักบินขนาดเล็ก
จํานวน 4 ลํา ระบบสื่อสารขอมูลและภาพ 4 ชุด ระบบอุปกรณการภาพ 4 ชุด ระบบควบคุมการบินภาคพื้น 4 ชุด
และไดสงมอบใหแกกองกําลังสุรนารี นําไปทดสอบใชงานในพื้นที่ พรอมฝกอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
ระหวาง 27 ก.ค. -7 ส.ค. 58
(4) ระบบอากาศยานไร นั กบิน ตน แบบประเภทยุท ธวิธี ร ะยะกลาง (Medium Range
Tactical UAV Prototype) ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนารวมกับกองทัพอากาศในการจัดสรางตนแบบอากาศ
ยานไรนักบินตนแบบประเภทยุทธวิธีระยะกลาง 1 ลํา และสงมอบใหกองทัพอากาศเมื่อ 30 ก.ย.59
(5) ระบบอากาศยานไรนักบินขึ้น-ลง ทางดิ่ง ขนาดเล็กแบบ Multi Rotor (Siam UAV) ได
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบอากาศยานไรคนขับแบบขึ้น-ลงทางดิ่งขนาดเล็ก แบบ Multi Rotor ขนาด
เล็ก 10 ระบบ เพื่อสนับสนุนและสาธิตภารกิจรวมกับเหลาทัพ และหนวยผูใชบริการภายนอก และสรางเพิ่มเติม
1 ระบบ ตามนโยบายรัฐบาลในการจับคูนวัตกรรมภาครัฐ ซึ่ง สทป. ไดเขารวมการเสนอราคาในการจัดหายาน
ไรคนขับตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเปดใหยื่นซองเสนอราคาและสงมอบเมื่อ 27 เม.ย.59
นอกจากระบบอากาศยานไรคนขับ สทป. ดําเนินการพัฒนาระบบยานไรคนขับ ซึ่งเปนไปตาม ความ
ตองการ และปญหาขอขัดของจากการใชงานจริง เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและสรางการรับรูถึงขีดความสามารถ
และความพรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัยภายในประเทศ โดย
สทป. เปนสื่อกลางใหเกิดการบูรณาการความรวมมือเพื่อสงเสริมการวิจัย
(6) หุนยนตเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด (EOD) เปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาการลอบ
วางระเบิดในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ซึ่งเทคโนโลยีเก็บกูวัตถุระเบิดสามารถลดความสูญเสีย
กําลังพลและเพิ่มขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ แตทุกหนวยงานยังขาดแคลนอุปกรณชนิดนี้อยูมาก
อีกทั้งหุนยนตที่มีใชงานอยูเดิมที่จัดหาจากตางประเทศก็เสื่อมสภาพไปตามเวลา นอกจากนั้นยังพบวาการซอม
บํารุงและสงกําลังบํารุงที่ไมสามารถดําเนินการไดภายในประเทศ มีราคาแพง และใชเวลานาน เปนปญหาหลัก
ของทุกหนวยงานในปจจุบัน ในป 60 สทป. จึงยังคงดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดอยาง
ต อ เนื่ อ ง โดยมุ ง เน น การบู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา หน ว ยงานวิ จั ย และภาคเอกชนที่ มี
ขีดความสามารถภายในประเทศเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูดานหุนยนตและสวนที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาตนแบบ
หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดเพื่อสงมอบใหหนวยผูใชทดสอบใชงานและเก็บรวบรวมผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่ อง ตลอดจนการพัฒ นาดานโครงสรางพื้น ฐานสําหรับ การวิจัย และพัฒ นาหุ นยนตเ ก็บกู วัต ถุระเบิด
เพื่อสรางขีดความสามารถภายในใหมีความพรอมตอบสนองดานมาตรฐานการทดสอบ การซอมบํารุงและสงกําลัง
บํารุง สนับสนุนหนวยผูใชงาน สถาบันการศึกษา หนวยวิจัย และภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลักดันให
งานวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดของประเทศสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
1.5 แผนแม บ ทการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ย านรบและระบบอาวุ ธ สทป. ได ดํ า เนิ น
โครงการวิจัยและพัฒนาภายใตแผนแมบทยานรบ จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
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1.5.1 โครงการวิจั ยและพัฒนายานเกราะลอยาง ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ที่ได
มอบหมายให สทป. เปนผูออกแบบและพัฒนาโดยบูรณาการรวมกับภาครัฐและเอกชนในประเทศ โดยอาศั ย
ศักยภาพภาคอุตสาหกรรมยานยนตทหาร พรอมดวยโครงสรางพื้นฐานการผลิต นํามาประยุกตใชและตอยอด
ในการพั ฒ นาสรางต น แบบยานเกราะล อยางใหแกกองทัพ ที่ผานมา สทป. ไดดําเนิน การออกแบบและสร าง
แบบจําลอง (Mock up) ยานเกราะลอยางขนาด 8x8 จํานวน 1 คัน เพื่อศึกษา Technology Gap และรวบรวม
ความตองการของหนวยผูใช เพื่อนํามาเปนขอมูลในการวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบยานเกราะลอยางขนาด 8x8
จํานวน 2 คัน และไดลงนามบันทึกความรวมมือกับกองทัพบกเมื่อ 24 พ.ย. 58 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการทดสอบ
มาตรฐาน เพื่อเตรียมการสงมอบตนแบบใหกองทัพบกนําไปทดสอบทดลองใชภายในป 61
1.5.2 โครงการวิจัยและพัฒนายานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของหนวยนาวิกโยธิน
(นย.) เปนการดําเนินการตอยอดจากโครงการวิจัยและพัฒนายานเกราะลอยางขนาด 8x8 โดยหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผูใชงานหลักไดกําหนดหลักนิยมการรบในคลื่นที่ 2 ดวยรถยานเกราะลอยาง 8x8 ที่ สทป.
วิจัยและพัฒนาขึ้น และไดดําเนินการสรางแบบจําลอง (Mock up) เพื่อศึกษา รวบรวมความตองการของผูใชจาก
แบบจําลอง นํามาวิเคราะห จัดทํารางแบบแนวคิด (Conceptual Design) โดยในป 59 อยูระหวางการการวิจัย
และพัฒนาสรางตนแบบยานเกราะลอยาง 8x8 สําหรับ นย.
1.5.3 โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาสร า งแผนแบบเครื่ อ งบิ น กองทั พ อากาศ แบบที่ 6
สูสายการผลิต โดย สทป. ไดจัด ทําแบบสามมิติ และแบบทางวิศวกรรมสําหรับนําไปวิ จัยและพัฒ นาต นแบบ
เครื่ อ งบิ น กองทั พอากาศแบบที่ 6 การวิเ คราะห เ ชิ ง วิ ศวกรรมศาสตร ของระบบย อยและศึ ก ษาออกแบบ
กระบวนการสรางและผลิตที่มีมาตรฐานดวยโปรแกรมการจัดการวงจรผลิตภัณฑโดยรวม (Product Lifecycle
Management) แลวเสร็จและสงมอบใหกองทัพอากาศภายในป 57 แลว
1.5.4 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมอาวุธระยะไกล เปนการวิจัยและพัฒนาระบบ
อาวุธควบคุมระยะไกลซึ่ง สทป. จะดําเนินการวิจัยและพัฒนาขึ้นนี้ จะตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติการของยานรบประเภทตางๆ โดยการออกแบบระบบ ใหสามารถรองรับระบบอาวุธ
ที่หลากหลายตามแตภารกิจของหนวยตางๆ เชน ปนกลเบาขนาด 7.62 มม. ปนกลขนาดกลาง 12.7 มม. ปนกล
หนักขนาด 20 มม. ขึ้นไป ปนกลหลายลํากลองขนาดตางๆ เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติและอาวุธนําวิถีตอสูรถถัง
นอกจากนี้ ยั งติ ดตั้ งระบบตรวจการณ กลางวัน /กลางคืน สําหรับ ผูบังคับ ยานรบ ระบบคน หาเปาหมาย ระบบ
เล็งเปาหมายทั้ง กลางวัน/กลางคืน/ภาพความรอนและระบบสรางเสถียรภาพขณะทําการยิง ซึ่งจะทําใหยานรบ
สามารถใชอาวุธไดขณะทําการเคลื่อนที่โดยสามารถติดตามเปาหมายไดตลอดเวลา
การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธควบคุมระยะไกลนี้จะทําใหยานรบประเภทตางๆ ของกองทัพไทย
มีป ระสิทธิภ าพสูงขึ้น สามารถทํ าการรบและตอบโตภัยคุกคามไดรวดเร็วและแมนยํา โดยทั้งนี้จะสามารถลด
การพึ่งพาเทคโนโลยีและลดการนําเขาจากตางประเทศได
2. การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสูประชาสังคม มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลยุทธศาสตรการ
ปองกันประเทศ สถานภาพกําลังรบ เทคโนโลยีปองกันประเทศและอุตสาหกรรมปองกันประเทศ และจัดทํารายงาน
การวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ รวมทั้งศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปน
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ขอมู ล ประกอบการพิ จารณาของผู บริ หาร ตลอดจนใหบริการดานวิชาการและเผยแพรขอมูลเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก สทป. ตามระดับชั้นความลับ การจัดทําเอกสารบทความทาง
วิ ชาการโดยรวบรวมองคความรู จ ากการวิ จั ย และพัฒ นาไวเปน รูป ธรรมเพื่อเผยแพรใ นเวทีส าธารณะ การจั ด
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ The First Asian Conference on Defence Technology ครั้งที่ 2 (ACDT 2016)
การจัดทําหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีมาตรฐานรวมกับ
สถาบันทางการศึกษาภายในประเทศเพื่อผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
3. ความสัมพันธ และพั นธกิจร วมกับหนวยต างๆ ของเหล าทัพ มีการแสวงหาความรวมมือในการ
ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบของบันทึกความเขาใจ (MOU) หรือบันทึกขอตกลง (MOA) หรือลักษณะ
อื่นๆ รวมถึงการสรางความสัมพันธที่ดี เปนที่ยอมรับและมีความรว มมืออยางเปน รูปธรรมกับหนวยวิจัยตางๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรและองคความรูที่เกี่ยวของในการวิจัยและพัฒนาในป 61 รวม 9 ฉบับ จําแนกดังนี้
3.1 บันทึกความรวมมือกับหนวยภายในกระทรวงกลาโหม 3 ฉบับ คือ (1) บันทึกความเขาใจ
ความรวมมือในการวิจั ยและพัฒ นาอากาศยานไรคนขับ 5 ฝาย ไดแก กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และ สทป. ลงนาม 24 ส.ค.60 (2) บันทึกความเขาใจ “โครงการวิจัยและ
พัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา 3 จชต. ระหวาง กอ.รมน.ภาค4 สน กับ สทป.
ลงนามเมื่อ 6 ต.ค.60 (3) บันทึกความเขาใจ ความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาโครงการยานเกราะ 8x8 (บังคับ
การ) ระหวาง กองทัพบก กับ สทป. ลงนาม 23 พ.ค.61
3.2 บันทึกความรวมมือกับหนวยงานภายนอกกระทรวงกลาโหม 1 ฉบับ คือ บันทึกความเขาใจ
ความรวมมือการใชเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ในการสํารวจปาชุมชน
และปาสงวนแหงชาติ ระหวาง สทป. กับ กรมปาไม เมื่อ 30 ม.ค.61
3.3 บันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถาบันการศึกษา 2 ฉบับ ประกอบดวย (1) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือ กับ ม.มหิดล: “โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบทดสอบหุนยนตทางการทหาร ภายใตความ
รวมมือกับผูทดสอบมาตรฐานหุนยนตของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา” ลงนามเมื่อ 13 พ.ย.60 (2) บันทึกขอตกลงความ
รวมมือ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร “โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบอานปายทะเบียนแบบ
เคลื่อนยายได” ลงนามเมื่อ 26 ก.พ.61
3.4 บันทึกขอตกลงความรวมมือกับภาคเอกชนและสัญญารักษาความลับ 3 ฉบับ ประกอบดวย
(1) บันทึกวาดวยความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนารวมระบบ Hardware และ Software ดานการขาว การ
คนหาเปาหมายผานสื่อโทรคมนาคมดานหรือจุดตรวจอัจฉริยะ ระหวาง สทป. กับ บริษัท PYN เมื่อ 3 ต.ค.60
(2) บั น ทึ ก ข อตกลงความร ว มมื อ การวิ จั ย และพั ฒ นาเสื้ อ เกราะป อ งกั น สะเก็ ด ระเบิ ด และป อ งกั น กระสุ น
ระหวาง สทป. กับ บริษัท วรคอมฯ เมื่อ 3 ต.ค. 60 (3) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการวิจัย
และพัฒนารวมเพื่อพัฒนาเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟา ระหวาง สทป. กับ บ. สมารท ซอฟแวร ลงนามวันที่
6 ต.ค.60
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4.
การแสวงหาความร ว มมื อ ในการวิ จั ย และพั ฒ นากั บ ต า งประเทศ มี ก ารแสวงหาและ
สร างความสั มพั นธ ที่ดีกับหน วยวิ จั ยในประเทศอาเซี ยนและประเทศพั นธมิ ตร ผานกิจกรรมต างๆ ในป 62 ดังนี้
ผูแทน สทป. คณะผูบริหาร สทป. เขารวมคณะของ รอง นรม.กห. เยี่ยมชมงานนิทรรศการ Defence and Security
2017 เมื่อวันที่ 12 – 16 ก.ย. 60, ผูแทน สอท.อังกฤษ เขาบรรยายสรุปเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา Chevening
Scholarship เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 60, รวมนิทรรศการ Defence and Security ณ Impact เมืองทองธานี ระหวาง
วันที่ 6 -9 พ.ย.60 ลงนามใน MOU วาดวยความรวมมือในการถายทอดเทคโนโลยี การจัดตั้งศูนยซอมสรางอากาศ
ยาน ระหวาง สทป. กับบริษัท Leonardo MW สหราชอาณาจักร, ผูแทนหนวยงาน กห.ฝรั่งเศสเยี่ยมคํานับ
ผอ.สทป. และหารือความรวมมือ เมื่อ 12 ธ.ค. 60 ผูแทนจาก DGA (Directorate General of Armaments)
วิจัยและพัฒนาและสงเสริมการสงออกยุทโธปกรณทางทหารของกองทัพฝรั่งเศส ดวยขีดความสามารถของหนวย
ในด า นการวิ จั ย และพั ฒ นายุ ท โธภรณ ท างทหารตามที่ เ หล า ทั พ ได วิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลความต อ งการ,
คณะผู บ ริ ห าร สทป. เดิ น ทางเยื อนสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ระหว า งวัน ที่ 15 – 20 พ.ค. 61 ตามคํ าเชิ ญ
ของบริษัท Aerospace long-march International Trade ผลที่ไดจากการหารือในระดับทวิภาคีคือ MOM
วาดวยการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งในปจจุบันไดมีการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ MOM โดยการจัดสง
เจาหนาที่ ของ สทป. ไปศึกษาตอ ณ SCAAT ดาน UAV คณะผูแทนบริษัท ALIT หารือความรวมมือ เมื่อวันที่
31 ก.ค.61 โดยทั้งสองฝายไดรวมลงนาใน MOM เพื่อเปนหลักฐานและใชเปนขอมูลประกอบการรางบันทึกความ
เขาใจ/ ความตกลงในอนาคต บริษัท NORINGO สาธารณรัฐประชาชนจีนเขาหารือความรวมมือ เมื่อวันที่
17 ส.ค.61 โดยบริษัทฯ ไดสงรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ
(Memorandum of Understanding between Defence Technology Insitute (Public Organization)
and China Northindustries Corporation on Cooporation and Exchanges in Defence Research and
Development ระหวาง สทป. - บริษัท NORINCO

2.12 รางแผนปฏิบัตงิ านและงบประมาณประจําป 2562 ของ สทป.
2.12.1 รางหลักการในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและงบประมาณป 2562 ของ สทป. ดังนี้
2.12.1.1 คา ใช จ ายที่ ไ ด รั บจัด สรรตาม ราง พ.ร.บ. งบประมาณ 2562 ใหดําเนินการตาม
รายการที่ ไ ด รั บ จั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด สรรงบประมาณของรั ฐ บาล
ตามแนวทางในการพิจารณารายละเอียดในการเสนอตั้งงบประมาณของคาใชจายแตละประเภท ดังนี้
2.12.1.1.1 ค า ใช จ า ยบุ ค ลากร ได แ ก เงิ น เดื อ น ค า จ า ง เสนอตั้ ง ตามที่ ไ ด รั บ จั ด สรร/
คาสวัสดิการเสนอตั้งตามความจําเปน ความเหมาะสมคุมคา และเปนไปตามที่มีระเบียบรองรับ
2.12.1.1.2 ค า ใชจ า ยดํ า เนิ น งาน เสนอตั้งตามกรอบวงเงิน ที่ ไดจัด สรรตามร า ง พ.ร.บ.
งบประมาณ โดยอางอิงฐานขอมูล (Baseline) และผลการเบิกจายงบประมาณในป 2562 (ณ ปจจุบัน) ความ
พรอมของแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนการใชจายที่สามารถดําเนินการไดจริง
2.12.1.1.3 คาใชจา ยลงทุน ประกอบดวย ครุภัณฑ และที่ดิน/สิ่งกอสราง พิ จารณาตาม
ความพรอมในการจัดหา ไดแก TOR /Spec. แบบรางรายการ BOQ TOR PR และใบเสนอราคา
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2.12.1.1.4 คาใชจายโครงการ คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา พิจารณาแผนการปฎิบัติงาน
และแผนการใชจายของโครงการ และใหมกี ารบูรณาการรวมกันระหวางโครงการ คาครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสรางโครงการ
เสนอตั้งตามรายการที่ไดรับจัดสรรตามราง พ.ร.บ. งบประมาณ และพิจารณาความจําเปน รวมทั้งพิจารณาความพรอม
ในการจัดซื้อจัดจาง เชน TOR Spec. แบบรูปรายการ PR และใบเสนอราคา เปนตน
2.12.1.2 พิ จ ารณาชะลอแผนงานบางรายการในงบประมาณโครงการที่ ไ ด รั บ ตามร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณ 2562 ใหอยูในอํานาจการอนุมัติของ ผอ.สทป. กอนดําเนินการ ฝายนโยบายและ
แผนไดพิจารณากลั่นกรองรายการที่มีความไมสอดคลองตอลําดับการดําเนินงานของโครงการ โดยจะรอผลการ
ดําเนินตามแผนในห วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ใหแลว เสร็จกอน โครงการจึงขออนุ มัติการดําเนินงาน ดําเนินงาน
ในสวนที่ระงับไว ทั้งนี้ ตองผานกระบวนการพิจารณาโดยฝายนโยบายและแผนอีกครั้งหนึ่ง จึงขออํานาจอนุมัติ
ดําเนินการจาก ผอ.สทป. ตอไปได
2.12.1.3 ความต อ งการงบประมาณป 2562 เพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ รายการที่ เ สนอในคํ า ขอ
งบประมาณแตไมไดรับจัดสรร หรือ คาใชจายของสวนงาน/โครงการที่ถูกปรับลดงบประมาณบางสวน รวมทั้งกิจกรรม/
โครงการใหมตามนโยบายที่ สทป. ไดรั บมอบหมายหรือความเร งดวนของผูใช (กรณีมี) ซึ่งจะเสนอขออนุมัติใชทุน
สถาบั นเพื่ อมาดํ าเนิ นงาน โดยพิ จารณาถึ งประโยชน ความจํ าเปนและความพร อมในการดํ าเนิ นงาน ไดแก 1)
รายละเอียดของแผนปฏิบัติงาน เอกสารแสดงความพรอมในการดําเนินการ 2) ภาระงานและงบประมาณคงคางจากปที่
ผานมา
3) โครงการใหม ควรมีความชัดเจนของหนวยผูใช ความพรอมในการดําเนินงานและอนุมัติหลักการจาก
ผอ.สทป. แลว
2.12.2 ลําดับความสําคัญโครงการ/แผนงานตางๆ เรียงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
ลําดับที่ 1 โครงการ/รายการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจํา ปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย คาใชจายบุคลากร คาใชจายดําเนิน งาน คาใชจายลงทุน และ
โครงการที่ไดรับการจัดสรร 13 โครงการ เรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้
(1) โครงการวิ จั ยและพั ฒนาระบบจรวดหลายลํ ากล องแบบ DTI-1G (ระยะที่ 2)
(2) โครงการวิจั ยและพั ฒนาระบบจรวดสมรรถนะสู งแบบ DTI-2 (3) โครงการพัฒนาสนามทดสอบอาวุธนําวิ ถี
(4) โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานระบบยานไรคนขับ (5) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอ
ยางสําหรับปฏิบัติภารกิจของหนวยนาวิกโยธินกองทัพเรือ (6) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถี
ระยะยิง 80 กม. (7) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ (8) โครงการวิจัยและพัฒนาหุนยนต
เก็บกูวัตถุ ระเบิด (9) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช วยฝกยานรบเสมือนจริง (10) โครงการประยุกตใชแผนที่
สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจการชวยเหลือทางทหารในสถานการณฉุกเฉิน (11) โครงการวิจัยและพัฒนายาน
เกราะลอยาง (ระยะที่ 2) (12) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรม
ประยุกต และโครงการใหม 1 โครงการ คือ โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริง
ขั้นสูง
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(2) โครงการตามยุทธศาสตรที่ 2 - 4 รวม 10 โครงการ ไดแก (1) โครงการพัฒนา
ฐานขอมูล เพื่อการวิเ คราะหเ ทคโนโลยีปอ งกัน ประเทศ (2) โครงการจัด ทํา บทความวิช าการ (3) โครงการ
พัฒ นาบุค ลากรในภาควิช าการ ภาคเอกชน และภาคอุต สาหกรรม (4) โครงการพัฒ นานวัต กรรมการ
ประยุกตใชองคความรูเทคโนโลยีปองกันประเทศสูประชาคม ศูนยบริการทางวิชาการและเทคนิค (5) โครงการ
พัฒ นาความรว มมือดานการวิจัย และพัฒ นากับ ภาคสว นตาง ๆ (6) โครงการประชาสัมพันธ (7) โครงการความ
รับ ผิด ชอบตอ สัง คม (8) โครงการวิจ ัย พื ้น ฐาน (9) โครงการสรา งและสง เสริม วัฒ นธรรมองคก ร และ
(10) โครงการพัฒนาบุคลากร
ลํา ดับ ที่ 2 โครงการในยุท ธศาสตรทื่ 1 ภายในของสถาบัน เทคโนโลยีปอ งกัน ประเทศ
(องคการมหาชน) จํานวน 3 โครงการ (โครงการเริ่มตนใหม 1 โครงการ และโครงการตอเนื่อง 2 โครงการ)
คือ โครงการวิจัยและพัฒนา DTI Sensor สําหรับตรวจวิเคราะหหาสารระเบิด โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบ
ควบคุมอาวุธระยะไกล และ โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกหลักสูตรสงทางอากาศ
ลํ า ดับ ที ่ 3 ค าใช จ ายดํ าเนิ นงานและคาใชจ ายลงทุน พิ จารณาแลวว ามี ความจํ าเป นและพร อม
ดําเนินการ
จากผลการจัดลําดับความสําคัญและการพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑและแนวทางในการจัดสรร
ทรัพ ยากรขา งตน สรุป โครงการสํ า คัญ ตามรา งแผนปฏิบ ัต ิง านและงบประมาณประจํ า ป 2562 รวม
26 โครงการ ดังนี้
2.12.3 รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณป 2562 ของ สทป.
ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยและพัฒนา 16 โครงการ เปนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
ราง พระราชบัญญัติงบประมาณ 13 โครงการ (โครงการตอเนื่อง 12 โครงการ และ โครงการเริ่มตนใหม 1 โครงการ)
และโครงการจากการบริหารภายในของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) จํานวน 3 โครงการ (ขอใช
ทุน สทป.) โดยจัดลําดับความสําคัญ ดังนี้
2.12.3.1 โครงการที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรตามร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ 13 โครงการ
ประกอบดวย
(1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี DTI-1G ระยะที่ 2
(โครงการต อเนื่ อง) ดํ า เนิ น การตามวงเงิ น ที่ไดรับ จัดสรรงบประมาณ 3.8000 ลานบาท ชะลอแผนงานใหอยู
ในอํานาจ ผอ.สทป. อนุมัติดําเนินการ 1.8000 ลานบาท รวมมีงบประมาณบริหาร 2.0000 ลานบาท
แผนงานสําคัญ วิจัยและพัฒนาระบบอํานวยการยิง (Fire Control System) เพื่อ
ติดตั้งกับรถยิงจรวดที่สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) เริ่มดําเนินการออกแบบสรางชิ้นสวน
รถยิงจรวดคันที่3 (ระบบที่3) สรางขึ้นเองภายในประเทศ ปรับปรุงรถยิงและรถบรรทุกตนแบบของ Phase1 รถยิง
2 คัน รถบรรทุกจรวด 1 คัน นําตนแบบระบบที่1 เขา กมย.ทบ. สงมอบรถยิงคันที่2 (เงื่อนไข: หากรถยิงคันที่ 1
ผาน กมย.ทบ.) สงมอบลูกจรวด D1G จํานวน 3 นัด (เดิม 5 นัด ยิงทดสอบ 2 นัด เหลือ 3 นัด) (ซึ่งเปนแผนงานใน
รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
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ป 61 ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ) ตนแบบรถยิงคันที่ 3 ขอจัดหาและติดตั้งระบบอํานวยการยิง ณ มิตรประเทศ
และยิงทดสอบ ณ สนามทดสอบจีน FCS 1 ระบบ
รายการที่ ช ะลอแผนงาน สํ า หรั บ ค า ใช จ า ยในการตรวจรั บ นถยิ ง ที่ ติ ด ตั้ ง FCS
1.3000 ลานบาท และคาใชจายการบริหาร MOU 0.5000 ลานบาท
(2) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 (โครงการตอเนื่อง)
ไดรับจัดสรรงบประมาณ 65.3300 ลานบาท ชะลอแผนงานใหอยูในอํานาจ ผอ.สทป. อนุมัติดําเนินการ 20.4200
ลานบาท รวมมีงบประมาณบริหาร 42.0200 ลานบาท
แผนงานสําคัญ วิจัยและพัฒนาตนแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. สําหรับการฝก
ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 กม. เพื่อยิงสาธิตอํานาจการยิง จํานวน 50 นัด และการยิงทดสอบ จํานวน 20 นัด
รวม 70 นัด ตนแบบสวนขับเคลื่อนจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิง 40 กม. (Reverse Engineering) จํานวน 20 นัด
การวิจัยพัฒนาหัวรบจรวดขนาด 122 มม. (Reverse Engineering) การ Reverse Engineering ชุดทอยิงจรวด
ขนาด 122 มม. การเขารับรอง กมย. จรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงไกลสุด 10 กม. เตรียมการรับรอง กมย. จรวด
ขนาด 122 มม. ระยะยิงไกลสุด 30 กม. และ 40 กม. และการเขารับรอง กมย. ตนแบบรถยิงจรวดแบบสายพาน
(จลก.31) ติดตั้งเครื่องยิงจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงไมเกิน 40 กม. 1 คัน
รายการที่ชะลอแผนงาน สําหรับคาใชจายในการทดสอบสมรรถนะรถบรรทุก/บรรจุ
จรวด 0.5000 ลานบาท และคาใชจายสรางชุดทอยิงไรตะเข็บแบบหกเหลี่ยมสําหรับฐานยิง T85 7.5000 ลานบาท
คาวัสดุสรางตนแบบ Motor case, Head plug, Nozzle, Back cover และ Direct part จรวด 122 มม. และ
Tail section และ Direct part จรวด 122 มม. 6.9200 ลานบาท คาสารเคมีหลักในกระบวนการผลิตมอเตอร
จรวด 5.5000 ลานบาท
(3) โครงการพัฒนาสนามทดสอบ D9 (โครงการตอเนื่อง) ไดรับจัดสรรงบประมาณ
0.8700 ลานบาท
แผนงานสํ า คั ญ การทดสอบเพื่ อการตรวจรับ ครุภัณ ฑของสนามทดสอบ ไดแ ก
ระบบ Range Instrumentation Radar กระบบ Aerial Target Drone ระบบ Multi-Sensor Data Fusion
สรุปผลการยิงทดสอบจากตางประเทศ (ตอเนื่องจาก งป.61) รายงานการปดโครงการ แผนการสงตอให
TSC แผนการใชงานเครื่องมือ แผนการจัดตั้งศูนยทดสอบของ กห. โดย สทป. เปนเจาของ
(4) โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานระบบยานไรคนขับ (โครงการ
ตอเนื่อง) ไดรับจัดสรรงบประมาณ 72.5000 ลานบาท
แผนงานสําคั ญ ในการจัดสรางระบบอากาศยานไรคนขับและระบบอากาศยาน
ไรคนขับขนาดเล็กเพื่อบริการและประยุกตใชงาน การพัฒนาระบบ Payload สําหรับบริการและประยุกตใชงาน
หนวยงานความมั่นคง และภาคพลเรือน การพัฒนาศูนย Unmanned Systems Training Center การพัฒนา
พื้นฐานระบบ Avionics (FCS & Data Communication) การบูรณาการระบบยานไรคนขับ การฝกอบรม
หลักสูตรนักบินภายนอก นักบินภายใน และผูบังคับหนวย ใหแก สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ
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มหาชน) และ กห. การปรนนิบัติซอมบํารุงอุปกรณเครื่องชวยฝก การเขารวมสาธิตทดสอบระบบยานไรคนขับเสนอ
ใหแกหนวยผูใช การทดสอบระบบอากาศยานไรคนขับแบบปกนิ่งเพื่อเขาสูกระบวนการทดสอบมาตรฐาน กมย.
(5) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจนาวิกโยธิน
D64 (โครงการตอเนื่อง) ไดรับจัดสรรงบประมาณ 22.5480 ลานบาท
แผนงานสํ า คั ญ พั ฒ นาแบบและรายละเอี ย ดการสร า งยานเกราะ นย. เชิ ง
อุตสาหกรรมในการผลิตตนแบบยานเกราะ และทดสอบทดลองใชงานยานเกราะลอยางที่หนวยผูใชงาน พรอมซอม
ปรับปรุงคืนสภาพยานเกราะ
(6) โครงการวิจั ยและพัฒนาจรวดหลายลํา กลองนําวิถี ระยะยิง 80 กิโ ลเมตร
(โครงการตอเนื่อง) เสนอตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 50.4500 ลานบาท เสนอชะลอแผนงานใหอยูในอํานาจ
ผอ.สทป. อนุมัติดําเนินการ 26.2500 ลานบาท รวมมีงบประมาณบริหาร 24.2000 ลานบาท
แผนงานสําคัญ วิจัยและพัฒนาเพื่อหาผลการทดสอบภาคพลวัต (Dynamic Test)
จรวด 302 mm., ระยะ 10 km, (นําวิถี) จํานวน 1 ครั้ง วิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทําองคความรูงานวิจัยและพัฒนา
จํานวน 5 เรื่อง ไดแก องคความรู งานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสาร ระบบควบคุมและนําวิถี องคความรู งานสราง
เปลือกหัวรบและพัฒนาชนวนหัวรบ องคความรู งานสรางชุด Igniter และฉนวนกันความรอน องคความรู งาน
สรางตนแบบมอเตอรจรวด ชุดครีบบังคับและชุดหาง และองคความรู งานผลิตดินขับและผลิตมอเตอรจรวด
รายการที่ชะลอแผนงาน นโยบายผูบริหาร สทป. ใหใชทอจรวดขนาด 122 มม. ที่มี
อยู ชะลอการผลิตจรวดขนาด 302 มม. จึงไมจําเปนตองจัดหาวัสดุสําหรับดําเนินการ
(7) โครงการวิ จัยและพั ฒนาจรวดดั ด แปรสภาพอากาศ ได รับ จั ดสรรงบประมาณ
3.0000 ลานบาท เสนอชะลอแผนงานใหอยูในอํานาจ ผอ.สทป. อนุมัติดําเนินการ 3.0000 ลานบาท
แผนงานสําคัญ จัดหลักสูตรฝกอบรมการใชงานใหกับหนวยผูใช ทดสอบการใชงาน
จริง และวิเคราะหผลเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใชงานรวมกับหนวยผูใช ขอขยายระยะเวลา MOA 3 ป
(ต.ค.61- ก.ย.64) โดยมีวัตถุประสงคในการทดสอบทดลองและการฝกอบรม เพื่อวิเคราะหผลและประเมิน
ประสิทธิภาพการใชงานรวมกับหนวยผูใช (อยูระหวางดําเนินการ)
รายการที่ชะลอแผนงาน สําหรับการสรางชิ้นสวนจรวดดัดแปรสภาพอากาศน้ําหนัก
เบา ใหชะลอการดําเนินงาน สรุปปดโครงการ แลวขอเปดโครงการระยะที่ 2 ภายหลังไดขยายขอตกลงกับกรมฝน
หลวงแลว
(8) โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด ไดรับจัดสรรงบประมาณ
69.0000 ลานบาท เสนอชะลอแผนงานใหอยูในอํานาจ ผอ.สทป. อนุมัติดําเนินการ 24.0000 ลานบาท รวมมี
งบประมาณบริหาร 45.0000 ลานบาท
แผนงานสําคั ญ พัฒนาองคความรูดานหุนยนตและสว นเกี่ยวของ ประกอบดว ย
ระบบสื่อสารและ Data security ระบบอัจฉริยะและสั่งการ Navigation system Sensor และอุปกรณประกอบ
และระบบ Mechatronic การทดสอบ Qualification Test พรอมสงมอบตนแบบหุนยนตขนาดกลาง (2 ชุด)
ใหหนวยผูใชทดสอบใชงานและติดตามผล สนับสนุนการซอมบํารุงหุนยนต จัดทําคูมือการใชงาน คูมือการ
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ปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุงหุนยนตขนาดเล็ก พัฒนา Robot Assembly and Maintenance Facility พัฒนา
Robot Standard and testing workshop บูรณาการความรวมมือในการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก
พัฒนา
รายการที่ชะลอแผนงาน สําหรับคาครุภัณฑในสรางหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาด
กลางเพื่อทดสอบการใชงาน (6 ชุด) 24.0000 ลานบาท ตองชะลอการดําเนินงาน เนื่องจากยังมีงานปรับปรุงตนแบบ
หุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็กที่ดําเนินการไมแลวเสร็จตามแผนงานป 2561 ที่ตองดําเนินการกอน
(9) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือนจริง (โครงการตอเนื่อง) ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 41.0500 ลานบาท
แผนงานสําคัญ วิจัยและพัฒนาหลักนิยมการฝกรถถัง สรางระบบสาธิตเครื่องชวยฝก
รถถังเสมือนจริง ในสวนของพลประจํารถถัง การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมระบบสถานีฝกพลประจํารถถัง ในสวนของ
ครูผูฝก พัฒนาชุดอุปกรณจัดทําโครงสรางฐานการเคลื่อนที่ (Motion Platform) เพื่อรองรับสําหรับสถานีฝกพล
ประจํารถถัง พัฒนาชุดสาธิตระบบการขับเคลื่อน (Steering System) พรอมระบบเครื่องปอนแรงกลับ (Force
Feedback) และสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นที่สนามฝกรถถังเสมือน
(10) โครงการประยุกตใชแผนที่สถานการณรวมเพื่อจําลองภารกิจชวยเหลือทาง
ทหารในสถานการณฉุกเฉิน (โครงการตอเนื่อง) ไดรับจัดสรรงบประมาณ 95.4550 ลานบาท เสนอชะลอแผนงานให
อยูในอํานาจ ผอ.สทป. อนุมัติดําเนินการ 76.0000 ลานบาท รวมมีงบประมาณบริหาร 19.4550 ลานบาท
แผนงานสําคัญ วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางตนแบบและติดตั้งระบบอํานวยการยิงทาง
ยุทธวิธี สรางตนแบบและติดตั้งระบบแสดงผลทางยุทธวิธีและพัฒนาโปรแกรมอํานวยการยิง ระยะที่ 2
รายการที่ชะลอแผนงาน สําหรับคาครุภัณฑระบบรับสงสัญญาณการปฏิบัติหนาที่
ของทหารขณะปฏิบัติภารกิจในสถานการณฉุกเฉิน 4 ระบบ 76.0000 ลานบาท ตองชะลอการดําเนินงาน เนื่องจาก
โครงการอยูระหวางการประสานงานเพื่อใหไดรับความตองการของหนวยผูใชงาน
(11) โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2 (โครงการตอเนื่อง) ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 86.4000 ลานบาท เสนอชะลอแผนงานใหอยูในอํานาจ ผอ.สทป. อนุมัติดําเนินการ 8.5000
ลานบาท รวมมีงบประมาณบริหาร 77.9000 ลานบาท
แผนงานสําคัญ วิจัยและพัฒนากระบวนการสรางชิ้นงานตัวอยางพื้นทองสวนหนา
ยานเกราะลอยาง ประกอบรวมตนแบบยานเกราะลอยาง ACPC (คันที่ 2) ระบบควบคุมบังคับบัญชา (BMS) ระบบ
ปองกัน (ติดตั้งระบบอาวุธจากโครงการ D66) ทดสอบสมรรถภาพและการทํางานเบื้องตนของตนแบบยานเกราะ
ลอยาง ACPC (คันที่ 2) วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบระบบไฟฟายานเกราะลอยาง IFV (คันที่ 3) พรอมทั้งปรับปรุง
ซอมบํารุงฟนฟูสภาพตนแบบยานเกราะลอยาง APC (คันที่ 1) เพื่อสงมอบ และทดสอบ กมย.ทบ. ตนแบบยาน
เกาะลอยาง APC (คันที่ 1)
รายการที่ ช ะลอแผนงาน การทดสอบสมรรถภาพและการทํ า งานเบื้ อ งต น ของ
ตนแบบยานเกราะลอยาง ACPC (คันที่ 2) 1.5000 ลานบาท คาจัดซื้อตนแบบยานรบลาดตระเวน 4x4 วงเงิน
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2.000 ลานบาท และ ตนแบบชุดตนกําลังยานเกราะลอยาง 5.0000 ลานบาท เนื่องจากยังไมไดรับการยืนยัน
ความตองการจากหนวยผูใชงาน
(12) โครงการวิ จั ยและพั ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมศูน ยแ ละโปรแกรม
ประยุกต สําหรับเจาหนาที่หนวยงานดสนความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ระยะที่ 3 (โครงการตอเนื่อง) ไดรับจัดสรรงบประมาณ 18.6000 ลานบาท
แผนงานสําคัญ วิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบปายทะเบียนยานพาหนะสําหรับใช
งานกับโทรศัพทมือถือสมารทโฟน (Smart Phone) ระบบอานปายทะเบียนยานพาหนะแบบเคลื่อนยายไดที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น (eMLPR) สําหรับใชงานกับดานลอย 8 ระบบ โปรแกรมเฝาระวัง (VDO Analytic) โดยใชภาพ
จากกลองวงจรปด และสราง Mobile Office พรอมอุปกรณ เพื่อใชเปนศูนยฝกอบรมและซอมบํารุง
(13) โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาต น แบบเครื่ อ งช ว ยฝ ก ใช อ าวุ ธ เสมื อ นจริ ง ขั้ น สู ง
(AVSS) (โครงการใหม) ไดรับจัดสรรงบประมาณ 19.4000 ลานบาท เสนอชะลอแผนงานใหอยูในอํานาจ ผอ.สทป.
อนุมัติดําเนินการ 5.0000 ลานบาท รวมมีงบประมาณบริหาร 14.4550 ลานบาท
แผนงานสําคัญ วิจัยและพัฒนาตนแบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง ระยะที่
1 ออกแบบและพัฒนาตนแบบปนสั้นและปนยาวทางยุทธวิธี วิจัยและพัฒนาระบบลูกเลทอน ระบบเซ็นเซอร ระบบ
จอแสดงผลขั้นสูง
2.12.3.2 โครงการเริ่ม ตน ใหมภ ายในของสถาบัน เทคโนโลยีปอ งกัน ประเทศ (องคก าร
มหาชน) ที่ไดรับอนุมัติทุน สทป. ในปงบประมาณ 2561เพื่อดําเนินงานแลว 1 โครงการ คือ
(14) โครงการการวิจัยและพัฒนา DTI Sensor สําหรับวิเคราะหหาสารระเบิด ไดรับ
อนุมัติใชทุนสถาบันฯ แลว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 เมื่อ 28 ส.ค.61 วงเงิน 6.000 ลานบาท
2.12.3.3 โครงการตอเนื่องจากการบริหารภายในของสถาบัน เทคโนโลยีปอ งกัน ประเทศ
(องคการมหาชน) 2 โครงการ ประกอบดวย
(15) โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมอาวุธระยะไกล เสนอขออนุมัติใชทุน
สถาบันฯ 0.3500 ลานบาท
แผนงานสําคัญ เตรียมสรุปผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสนอปดโครงการ
(16) โครงการการวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกหลักสูตรสงทางอากาศ เสนอขออนุมัติ
ใชทุนสถาบันฯ 0.5800 ลานบาท
แผนงานสําคัญ ประสานความรวมมือกับหนวยผูใช โดยการจัดประชุมหนวยผูใช
เพื่อจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU/MOA) ในดานงานวิจัยนั้นจะดําเนินการผลิตตนแบบเพื่อสงมอบใหแกหนวย
ผูใชไดทดลองใชงานจริง รวมถึงศึกษาความเปนไปไดในการสรางระบบใหญที่นําชุดควบคุมที่ สทป. ไดพัฒนา
ตนแบบขึ้นมาเอง ประกอบเขากับระบบใหญ เตรียมสรุปผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสนอปดโครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสูสังคม เปนโครงการที่ไดรับจัดสรรตามราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย
(1) โครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ (โครงการ
ตอเนื่ อง) ได รั บ จั ดสรรงบประมาณ 0.9500 ลานบาท เพื่อศึกษารวบรวม จัดทําฐานขอมูล และวิเคราะหขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ ตลอดจนทิศทางความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก การปรับปรุงแผนแมบทการวิจัยและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง สอดคลองกับความ
ตองการของผูถือผลประโยชนรวม และทันสมัยตามความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ การศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาและตัดสินใจของผูบริหาร
(2) โครงการจั ด ทํ า บทความวิ ช าการ (โครงการต อ เนื่ อ ง) ดํ า เนิ น การตามวงเงิ น
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 5.0000 ลานบาท เสนอชะลอแผนงานใหอยูในอํานาจ ผอ.สทป. อนุมัติดําเนินการ
3.0000 ลานบาท รวมมีงบประมาณบริหาร 2.0000 ลานบาท เพื่อจัดทําบทความวิชาการจากองคความรูที่ไดจาก
การวิจัยและพัฒนามารวบรวมไวในรูปแบบของเอกสารและถายทอดโดยการเผยแพรสูสาธารณะ หรือพิมพเปน
เอกสารวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกองคกรและใชเปนสื่อ
ในการสรางเครือขายการวิจัย
(3) โครงการพัฒนาบุคลากรในภาควิ ชาการ ภาคอุ ตสาหกรรมและภาคเอกชน
(โครงการตอเนื่อง) ไดรับจัดสรร 1.750 ลานบาท เสนอขออนุมัติใชทุนสถาบันฯ 2.6500 ลานบาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 4.4000 ลานบาท เพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ พระราช
กฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในการสงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม การ
คนควาวิจัยและการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ ประกอบดวยกิจกรรมทุนการศึกษา ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยและวิทยานิพนธดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ ซึ่งเปนทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับขาราชการทหาร
1 ทุน ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 3 ทุน และทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1 ทุน พรอมกิจกรรมความรวมมือทาง
วิชาการกับภาคการศึกษา เชน จัดงานเสวนาหัวขอ การวิจัยรวม สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการ
มหาชน)-สถาบันการศึกษา-โรงเรียนเหลาทัพจัดบรรยายทางวิชาการ การจัดการนําเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยที่
ไดรั บทุน จาก สถาบัน เทคโนโลยี ปองกันประเทศ (องคการมหาชน) การแสวงหาความร วมมื อภายในประเทศ
เพื่อความรวมมือดานวิชาการและการวิจัย การบริหารสัญญา และติดตามโครงการวิจัยฯ การประชุมหารือและ
กิจกรรมสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา
(4) โครงการพัฒ นานวัต กรรมการประยุก ตใ ชอ งคค วามรู เ ทคโนโลยีป อ งกัน
ประเทศสูประชาคม ศูนยบริการทางวิชาการและเทคนิค (โครงการใหม) ไดรับจัดสรรงบประมาณ 14.0500
ล า นบาท การสั ง เคราะห อ งค ค วามรู แ ละถ า ยทอดเทคโนโลยี ร ะบบย อ ยของโครงการฯ สู ภ าคการศึ ก ษา
ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานระหวางประเทศ การนําผลผลิตโครงการฯ ป 61 เขาสนับสนุนการฝกบรรเทาสา
ธารณภัยและภัยพิบัติของ กห. การเพิ่มเติมระบบรับสงสัญญาณการปฏิบัติหนาที่ของทหารขณะปฏิบัติภารกิจใน
สถานการณฉุกเฉิ นเพิ่ มเติม 3 ชุ ด สํ าหรั บการปฏิบัติภ ารกิจทางทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ การเชื่อมโยงระบบจําลองภาพสถานการณฉุกเฉินในระบบ C4ISR เขากับระบบสื่อสารของ
ภาครัฐที่สงวนสําหรับกรณีฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ การรวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการ
ประยุกตใชผลผลิตโครงการฯ ป 61 ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ 3 โครงการ เปนโครงการที่ไดรับการจัดสรร
ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณ 3 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตางๆ (โครงการ
ตอเนื่อง) ไดรับจัดสรรงบประมาณ 2 ลานบาท และเสนอขอใชทุนสถาบันฯ เพิ่ม 0.5000 ลานบาท รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 2.5000 ลานบาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานเพื่อเสริมสรางความสัมพันธกับเหลาทัพและหนวยผูใชผลผลิต จัด
ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาโครงการ การติดตอประสานงานในการบริหารความรวมมือกับภาคสวนตางๆ จัดทําของ
สื่อสําหรับกิจกรรมพัฒนากิจการ และดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่ง
ความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาจากทุกภาคสวน รวมถึงผลักดันใหตนแบบที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาของ
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ไดรับการยอมรับและนําไปใชประจําการ
(2) โครงการประชาสัมพันธ (โครงการตอเนื่อง) ไดรับจัดสรรงบประมาณ 4.36 ลานบาท
เพื่อเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ สรางการรับรูในภารกิจหนาที่และความกาวหนาของผลการวิจัยและพัฒนา
ผานชองทางการสื่อสารที่เขาถึงกลุมเปาหมายในทุกชองทางเพื่อเปนการสรางทัศนคติที่ดี ความเชื่อถือและการให
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) โดยผานกิจกรรม
โฆษณาประชาสัมพันธทางวิทยุ หนังสือพิมพและโทรทัศน รวมทั้งการจัดทํากลยุทธสรางภาพลักษณและพัฒนาแบรนด
(Rebranding) สํ า หรั บ ในป ง บประมาณ 2562 นี้ เมื่ อ สทป. ได ผ า นการพิ จ ารณาปรั บ องค ก รภายใต
พระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ
(3) โครงการความรับผิดชอบตอสังคม (โครงการตอเนื่อง) ไดรับจัดสรรงบประมาณ
1.9500 ลานบาทเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการสงเสริมความรูของเยาวชนในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กอใหเกิดเครือขายความสัมพันธที่สนับสนุนการดําเนินงานของ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
(องคการมหาชน) และสรางภาพลักษณและทัศนคติเชิงบวก รวมถึงเพื่อเผยแพรองคความรูและผลงานของ สถาบัน
เทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ผานกิจกรรมคายวิทยาศาสตรตางๆ และสนับสนุนทุนการศึกษาใน
พื้นที่ของโรงปฏิบัติการ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพั ฒ นาองค ก รเพื่ อ ความยั่ ง ยื น เป น โครงการที่ ไ ด รั บ การจั ด สรร
ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณ 3 โครงการ ดังนี้
( 1) โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย พื้ น ฐ า น ( โ ค ร ง ก า ร ต อ เ นื่ อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ว ง เ งิ น
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 18.8048 ลานบาท เสนอชะลอแผนงานใหอยูในอํานาจ ผอ.สทป. อนุมัติดําเนินการ
7.1048 ลานบาท รวมมีงบประมาณบริหาร 11.7000 ลานบาท เพื่อการวิจัยรวม 9 กิจกรรม ไดแก การพัฒนา
อากาศยานไรคนขับขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางโดยพลังงานทางเลือก การวิจัยระบบนําวิถีและทําลายตัวเอง ระยะ
รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
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1 การวิจัยและพัฒนาระบบ Igniter สําหรับ Thermal Battery การวิจัยและพัฒนา phenolic resin สําหรับ
insulation control component การวิจัยและพัฒนารูปรางของเชื้อเพลิงควบคูกับการพัฒนาระบบจาย
oxidizer และประสิทธิภาพของ oxidizer การวิจัย Flow Forming Technology การวิจัยและพัฒนาทางดาน
Deep Learning Vehicle Detection การวิจัยและพัฒนาสัญญาณ COFDM สําหรับ Cognitive Radio
Networks และ การวิจัยเซ็นเซอรตรวจวัตถุระเบิด
(2) โครงการสรางและรักษาสงเสริมวัฒนธรรมองคกร (โครงการตอเนื่อง) ไดรับจัดสรร
งบประมาณป 2562 ตามรางพระราชบัญญัติ 1.1650 ลานบาท เพื่อดําเนินกิจกรรมสรางการตระหนักรูคานิยม
องคกร แกเจาหนาที่สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) ในทุกระดับ และสงเสริม การปฏิบัติตาม
คานิยมองคกร รวมทั้งเสริมสรางการเปนตนแบบของคานิยมผานกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “DTI We Can
Do” เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมหลักองคกร
(3) โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการตอเนื่อง) ไดรับจัดสรรงบประมาณป 2562 ตาม
รางพระราชบัญญัติ 1.4430 ลานบาท (ในคาใชจายดําเนินงาน คาฝกอบรม) จึงเสนอขอใชทุนสถาบันเพิ่ม 4.1566
ลานบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5.6000 ลานบาท เพื่อพัฒนาบุคลากรตามความจําเปนของสวนงาน (Functional
Training) และการพัฒนาองคความรูของบุคลากรภายในองคกรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ (DST) และหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรตาม IDP
สําหรับโครงการสําคัญในยุทธศาสตรที่ 2-4 จํานวน 10 โครงการ นั้น ปรากฎตัวชี้วัดและผลผลิต
ตามแนวทางการจัด ทําแผนปฏิบัติงานและงบประมาณป 2562 ที่ ไดนําเสนอในตัวชี้วั ดและเป าหมาย ในสรุ ป
โครงการและงานที่สําคัญประจําป 2562

รางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป 2562
สถาบันเทคโนโลยีปอ งกันประเทศ (องคการมหาชน) หนาที่ 29

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป 2562
ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

of Projects: SP)

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

1,239,472,100

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

ผลผลิตโครงการ

ผลผลิตป 53-61

แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

ขอมูล ณ 31 ส.ค.61
ผูรับ
ผิดชอบ

1,338,510,940

ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ
SC1. การวิจัยและ ST1. การวิจัยและ SP1 เทคโนโลยี
SC1-ST1-SP1-P2 โครงการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนา
จรวดและอาวุธนําวิถี และพัฒนาระบบจรวดหลายลํา
กลองนําวิถี DTI-1G
ปองกันประเทศ
ระยะที่ 2

เดิม 55-61
(7 ป)
ขอขยายเปน
55-64 (10 ป)

โครงการตอเนื่อง

419,271,200

3,800,000

3,800,000 1. เพื่อรับการถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะสวน (Partial
Technology Transfer) การสรางระบบจรวดนําวิถี
DTI-1G จากมิตรประเทศ โดยตอยอดจากระบบจรวด
DTI-1 ที่ สทป. มีองคความรูและขีดความสามารถในการ
สรางอยูสวนหนึ่งแลว
2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและโรง
ปฏิบัติการดานการวิจัยพัฒนาระบบนําวิถี
3. เพื่อพัฒนาโรงปฏิบัติการ DTI-1 ใหมีขีดความสามารถ
ในการสรางตนแบบระบบจรวดนําวิถี DTI-1G ได
ภายในประเทศและดําเนินการสรางตนแบบระบบจรวด
DTI-1G เพื่อสงมอบใหกองทัพบกนําเขาประจําการ
4. พัฒนาความรูและสรางประสบการณใหแกกําลังพล
ของกองทัพบกในการใชงานและการปรนนิบัติบํารุงระบบ
จรวดนําวิถี
5. เสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธกับมิตรประเทศใน
ความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยีทางทหาร
6. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และการใชทรัพยากรดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศที่มี
อยูแลวทั้งในกระทรวงกลาโหมและภาคเอกชนใหเปน
ประโยชนในการพัฒนายุทโธปกรณสมัยใหม

Phase 1
'- จรวด DTI-1G 12 นัด
- ทอยิงจรวด DTI-1G 10 ชุด
- จรวด DTI-1G สําหรับการฝกใชงาน 2 นัด
- จรวด DTI-1G สําหรับฝกสอนอาวุธศึกษา 1 นัด
- รถยิงจรวด DTI-1G (Launcher) พรอมอุปกรณ 2 คัน
- รถบรรทุกและบรรจุลูกจรวด DTI-1G พรอมอุปกรณ 1 คัน
- คูมือการสรางโรงปฏิบัติการ เพิ่มเติมจากโรงปฏิบัติการเดิมของจรวด DTI-1 1 ชุด
- คูมือการออกแบบระบบนําวิถี 1 ชุด
- คูมือการประกอบรวม 1 ชุด
- คูมือการยิงทดสอบและประเมินผล 1 ชุด
- คูมือการใชงาน 1 ชุด
- คูมือการปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุงขั้น 1-2 3 ชุด
- รายการชิ้นสวนซอม พรอมราคา 1 ชุด
- การฝกอบรมการออกแบบและสรางระบบนําวิถี DTI-1G 1 หลักสูตร
- การฝกอบรมการประกอบรวมลูกจรวด DTI-1G 1 หลักสูตร
- การเยี่ยมชมโรงงานผลิต (1) หัวรบ, (2) ดินขับจรวด, (3) ทอบรรจุดินขับและชุดครีบหาง,
(4) ชุดควบคุมและสวนนําวิถ,ี (5) รถยิงจรวดและรถขนลูกจรวด 5 กิจกรรม
- ฝกอบรมการใชงาน 1 หลักสูตร
- ฝกอบรมการปรนนิบัติบํารุง 1 หลักสูตร

ป 54
'- ประสานความรวมมือกับมิตรประเทศ เพื่อศึกษาขอบเขตและความเปนไปไดในการตอยอด
รับถายทอดเทคโนโลยีจรวด DTI-1G และศึกษาดูงานจรวดและโรงปฏิบัติการของมิตรประเทศ
ป 55
- รวมกับคณะทํางานรวม ทบ. จัดทํากรอบความรวมมือในการพัฒนาระบบจรวด กําหนด
ขอบเขตของ ความตองการเทคโนโลยีเปาหมาย และศึกษาดูงานระบบจรวด DTI-1G ณ
โรงงานผลิตของมิตรประเทศ
- พัฒนารางสัญญารับการถายทอดเทคโนโลยีไดสําเร็จและไดลงนามในสัญญาการรับถายทอด
เทคโนโลยีจรวด DTI-1G เมื่อ 17 ก.ย. 55
ป 56
- ฝกอบรมเตรียมความรูของนักวิจัยในโครงการ
- ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองระหวาง สทป.
และกองทัพบก เมื่อ 7 มี.ค. 56
- รับถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบระบบควบคุมและนําวิถี
- วิจัยตนแบบหัวเกราะ (Armor Cabin) 1 ตัวและจัดหาชวงลางรถยนตบรรทุก (Truck
Chassis) 4 คัน
- '- การพัฒนาองคความรู และเตรียมเครื่องมือวิจัย หลักสูตร Xilling FPGA for Software
Defined Radio Appication และหลักสูตรระบบการระบุชี้บงของกรณีศึกษาจรวด

- การยิงตรวจรับจรวด DTI-1G 1 งาน
- เครื่องมือและอุปกรณพิเศษสําหรับการผลิตจรวดแบบ DTI-1G ในขั้นการประกอบรวม ที่
สามารถใชรวมกับโรงปฏิบัติการ ประกอบรวมจรวดแบบ DTI-1 ได จํานวน 1 ชุด
- รถยิงจรวด DTI-1G (Launcher) พรอมอุปกรณ 2 คัน
- รถบรรทุกและบรรจุลูกจรวด DTI-1G พรอมอุปกรณ 1 คัน
- คูมือการสรางโรงปฏิบัติการ เพิ่มเติมจากโรงปฏิบัติการเดิมของจรวด DTI-1 1 ชุด
- การ Commission โรงปฏิบัติการ ประกอบรวมจรวด DTI-1G ของ สทป. (ทําการผลิต SKD
6นัด) 1 งาน
'Phase 2
'- โรงปฏิบัติการ ประกอบรวมลูกจรวด DTI-1G ไดรับการปรับปรุง สามารถประกอบรวมจรวด
DTI-1G ได

(System Identification (Rocket Case Study))- การพัฒนาโรงปฏิบัติการประกอบรวม
(General Assembly & Test – GAT)
- การบริหารสัญญาฯ และบริหารบันทึกความเขาใจรวม (MOU) กับ ทบ.
ป 57
- รับถายทอดเทคโนโลยีระบบจรวดหลายลํากลองแบบ DTI-1G
- จัดหาอุปกรณและเครื่องมือในการประกอบรวมลูกจรวด
- ปรับปรุงโรงปฏิบัติการและกอสรางโรงรถและคลังเก็บจรวด
- ฝกอบรมและพัฒนาความรูในหลักสูตรการใชงาน (Operation Training) และการประกอบ
รวม (GAT Training)
- การพัฒนาตนแบบรถควบคุมบังคับบัญชา (Armor Command & Control Vehicle)
' ป 58
- สงมอบตนแบบ DTI-1G (รับถายทอดเทคโนโลยี) ให ทบ. ทดลองใช

- คลังตนแบบลูกจรวด DTI-1G 1 คลัง และ โรงรถตนแบบจรวด DTI-1G 1 โรง
- Chassis รถยนตบรรทุก เพื่อใชสราง รถยิงจรวด 3 คัน รถขนจรวด 1 คัน
- Chassis รถยนตบรรทุกเพื่อใชสรางรถขนจรวด 2 คัน
- Armor Cabin ติดตั้งเขากับรถยิงจรวด 3 ชุด
- ตนแบบรถยิง 1 คัน สรางในประเทศ, ตนแบบรถขนจรวด 2 คันสรางในประเทศ
- ตนแบบรถควบคุมบังคับบัญชาสงมอบ ทบ. 1 คัน
- คูมือการออกแบบระบบนําวิถี จํานวน 4 ชุด สงมอบใหแก เหลาทัพ และ กห. เพื่อใช
ประโยชนดานการวิจัยและพัฒนา
- ตําราพื้นฐานความรูดาน Control & Guidance System ระดับผูใชอาวุธนําวิถี สงมอบ
ใหแก เหลาทัพ และ กห. เพื่อใชฝกศึกษา ใหแกกําลังพลของกองทัพ 4 ชุด
- ตําราพื้นฐานความรูดาน Control & Guidance System ระดับผูใชอาวุธนําวิถี สงมอบ
ใหแก เหลาทัพ และ กห. เพื่อใชฝกศึกษา ใหแกกําลังพลของกองทัพ
'- การฝกอบรมถายทอดความรูการออกแบบระบบนําวิถี ใหแกนักวิจัยของ สทป. เหลาทัพ
และ กห. 1 หลักสูตร
- การฝกอบรมหลักสูตร พื้นฐานความรูดาน Control & Guidance System ระดับผูใชอาวุธ
นําวิถีใหแกเหลาทัพและ กห. 1 หลักสูตร

- วิจัยและพัฒนาตนแบบรถควบคุมบังคับบัญชา 1 คัน เสร็จสมบูรณ สงมอบ ทบ.ทดลองใช
วิจัยและพัฒนาสรางรถยิงและรถบรรทุกจรวดพรอมติดตั้งหัวเกราะที่สรางในประเทศ โดย
สทป. (จัดหา เครน วิทยุสื่อสาร กลองเล็งยิง ระบบนํารองและตั้งยิง (NAPOS) 1 ชุด และ
เครื่องตั้งมุมยิงปราณีต) ตอเนื่องไปในป 59
- การเขารวมยิงทดสอบจรวด DTI-1G และการรับมอบตนแบบ DTI-1G ตามสัญญารับ
ถายทอดเทคโนโลยี ณ มิตรประเทศ และขนสงจากทาเรือมาที่ โรงปฏิบัติการประกอบรวม
สทป. พรอมเตรียมการประกอบรวมลูกจรวด DTI-1G แบบ Semi Knock Down 5 นัด
ป 59
- การทดสอบทางยุทธวิธี การนําตนแบบเขารับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ
- จัดพิธีสงมอบตนแบบระบบที่ 1 ใหแก ทบ.
- การติดตามผลการทดลองใชงานและทําแผนปรับปรุงตนแบบตามขอเสนอของหนวยใช
- เริ่มพัฒนาตนแบบรถฐานยิงจรวด 1 คัน และรถบรรทุกจรวด 2 คัน
'ป 60
'- วิจัยและพัฒนาระบบอํานวยการยิง (Fire Control system)
- สงมอบตนแบบรถฐานยิงจรวดระบบที่ 1 ให ทบ.
- พัฒนาตนแบบรถฐานยิงจรวด 1 คัน และรถบรรทุกจรวด 2 คัน (ทําตอเนื่องจากป 59)

- การนําตนแบบระบบจรวดที่พัฒนาในประเทศ รับรองมาตรฐาน
- การสงมอบตนแบบ Phase 2 ใหแก ทบ.
'- ดําเนินการปดโครงการ และสงมอบองคความรูและทรัพยากรโครงการ คืนให หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- รับผิดชอบในการสงกําลังและซอมบํารุงตนแบบจรวด DTI-1G ที่สงใหแก ทบ.

ป 61 (อยูระหวางดําเนินงาน)
- ดําเนินการปรับปรุงรถจรวด ระบบที่ 1 และ 2
- ประสานความรวมมือกับมิตรประเทศ (ALIT) เพื่อพัฒนาระบบ FCS
- การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการใชงาน การปรนนิบัติบํารุง
- ดําเนินการทดสอบรถยิงระบบที่ 2 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการรับรองมาตรฐานโดย กมย.ทบ.
- ปรับแผนการดําเนินงานดดยขยายระยะเวลาโครงการไปสิ้นสุดป 2564
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แผนงาน
- พัฒนาตนแบบรถยิงคันที่ 3 ใหสมบูรณ
- การซอมบํารุงตนแบบรถยิงจรวด
- FCS Functional test ที่ ศป.
ตัวชี้วัด
- ตนแบบรถยิงคันที่ 3 ไดรับการพัฒนาแลวเสร็จ
- ตนแบบระบบจรวดไดรับการปรนนิบัติบํารุงตามหวงเวลา

DTI6(2)
DPM5
MSE4s
MSE4

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
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โครงการ
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โครงการ

สถานะ
โครงการ

SC1-ST1-SP1-P3โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ
DTI-2

53-63
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โครงการตอเนื่อง

of Projects: SP)

งบประมาณ
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วัตถุประสงคโครงการ

65,330,000 1. เพื่อสรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีของระบบ
จรวดสมรรถนะสูง DTI-2 โดยศึกษาและพัฒนาระบบ
ขับเคลื่อน ระบบสวนหาง ระบบหัวรบ ระบบและ
อุปกรณนําวิถี ระบบควบคุมและโปรแกรมอํานวยการยิง
ระบบรถยิงและรถบรรทุก/บรรจุจรวด
2. เพื่อการสรางตนแบบจรวดสมรรถนะสูงนําวิถีหลายลํา
กลองรุน DTI-2 ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม. สําหรับ
โจมตีเปาหมายภาคพื้นดิน
3. วิจัยและพัฒนาตนแบบรถยิง ระบบอํานวยการยิงและ
รถบรรทุกสําหรับจรวดสมรรถนะสูงหลายลํากลอง DTI-2
4. วิจัยและพัฒนาตนแบบระบบจรวดสมรรถนะสูง DTI-2
ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม. สําหรับติดตั้งทดแทนบน
รถสายพานติดเครื่องยิงจรวดขนาด 130 มม. (จลก.31)
พรอมระบบอํานวยการยิง
5. เพื่อเสริมสรางบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ สราง
เครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศใน
การพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศของไทย

ผลผลิตโครงการ

ผลผลิตป 53-61

' ตนแบบจรวดขนาด 122 มม. สําหรับการฝกระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 กม. พรอมทอรองใน
เพื่อใชงานกับระบบจรวด DTI-1 และโปรแกรมอํานวยการยิง เพื่อเตรียมการรับรองมาตรฐาน
กมย.ทบ. (ผลผลิตตาม MOU)
- ตนแบบจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 กม. และระยะยิงหวังผลไกลสุด 40
กม. สําหรับระบบจรวดแบบอัตราจร เพื่อเตรียมการรับรองมาตรฐาน กมย.ทบ. (ผลผลิตตาม
MOU)
- ตนแบบระบบจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 กม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด
30 กม. และระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม. สําหรับติดตั้งบนรถสายพานติดเครื่องยิงจรวด
ขนาด 130 มม. (จลก.31) จํานวน 1 คัน พรอมระบบอํานวยการยิง และรถบรรทุก/บรรจุลูก
จรวด จํานวน 1 คัน เพื่อเตรียมการรับรองมาตรฐาน กมย.ทบ. (ผลผลิตตาม MOU)
- คลังเก็บลูกจรวด รวมทั้งสถานที่สําหรับเก็บรถสายพานติดเครื่องยิงจรวดขนาด 130 มม.
(จลก.31) ที่ติดตั้งระบบจรวดหลายลํากลอง ขนาด 122 มม. และรถบรรทุก/บรรจุลูกจรวด
(ผลผลิตตาม MOU)
- รถฐานยิงระบบจรวดหลายลํากลอง เอนกประสงค พรอมระบบอํานวยการยิง
- ตนแบบจรวดนําวิถีเบื้องตน

ป 55
'- Conceptual design
ป 56
- ตนแบบจรวด 122 มม. สําหรับฝกที่สามารถยิงทดสอบภาคพลวัต(สําหรับสาธิตการยิง)
เปลือกหัวรบตนแบบ (SHELL BODY) จํานวน 30 ลูก นําไปบรรจุดินระเบิด 20 ลูก เพื่อ
ทดสอบ FRAGMENTATION และยิงทดสอบ, บรรจุสาร INERT จํานวน 10 ลูก เพื่อยิงทดสอบ
RESISTANCE TEST และ FUNCTIONAL TEST
- Platform & Launch Tube Prototype (แทนยิงแบบลากจูงกับ mock up ชุดทอยิง)
- ตนแบบทอจรวดและชิ้นสวนหาง
- พัฒนาแบบเครื่องมือที่ใชในกระบวนการประกอบรวมและ OM Manual
ป 57
- ตนแบบระบบจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 5-40 กม. รวมทุกระบบยอย 1
ระบบ
- รายละเอียด (Detailed design) และ
- พิมพเขียว (Blue print drawing) ระบบหนวยยิงเบื้องตน
- ตนแบบจรวดรวม 20 นัด ในทุกระยะของการวิจัย เพื่อการทดสอบที่ระยะ 5-40 กม.
- หัวรบระเบิดแรงสูง (High Explosive Fragment) และตนแบบชนวนหาง (Fuze) ก.ม. (สง
มอบ ทบ.) เพื่อการทดสอบ
 ี่
ั
 
ป 58 ื่ ื
'- ตนแบบลูกจรวดฝกระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 ก.ม. จํานวน 12 นัด (ควัน 3 นัด ระเบิด 9
นัด) และตนแบบอํานวยการยิงเพื่อเตรียมการรับรอง กมย. (สงมอบ ทบ.)
- วิจัยและพัฒนาตนแบบลูกจรวด ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 ก.ม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 30
ก.ม. และ ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 ก.ม. สําหรับ จรวด SR4
- พัฒนาวิศวกรรมยอนกลับรถยิงและระบบอํานวยการยิงจรวด SR4
- วิจัยและพัฒนาตนแบบระบบจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม. สําหรับ
ระบบจรวดหลายลํากลอง 31 (130 มม.) แบบอัตราจรที่ประจําการอยู
- วิจัยและพัฒนาโปรแกรมอํานวยการยิงจรวดจรวดฝกระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 ก.ม. (สง
มอบ ทบ.)
ป 59
'- ตนแบบลูกจรวดฝกระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 ก.ม. จํานวนอยางนอยกวา 16 นัด (ควัน 4
นัด ระเบิด 12 นัด) และตนแบบอํานวยการยิงเพื่อการรับรอง กมย. (สงมอบ ทบ.)
- ตนแบบลูกจรวด ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 ก.ม. และ ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 ก.ม.
สําหรับ จรวด SR4 ระยะยิงละ 40 นัด รวมทั้งสิ้น 80 นัด เพื่อเตรียมการรับรอง กมย. (สงมอบ
ทบ.)
- วิจัยและพัฒนาระบบนําวิถีเบื้องตน
- วิจัยและพัฒนาตนแบบลูกจรวด ระยะยิงหวังผลไกลสุด 30 ก.ม. สําหรับ รถยิงจรวดแบบ
สายพาน (จลก.31) เพื่อทดสอบคุณภาพมาตรฐาน
- วิจัยและพัฒนาตนแบบรถบรรทุก/บรรจุลูกจรวดขนาด 122 มม. สําหรับ รถยิงจรวดแบบ
- วิจัยและพัฒนารถฐานยิงอเนกประสงค
- วิจัยและพัฒนาระบบอํานวยการยิงจรวดขนาด 122 มม. สําหรับ รถยิงจรวดแบบสายพาน
(จลก.31) ออกแบบและสรางคลังเก็บลูกจรวดขนาด 122 มม. (สงมอบ ทบ.)
- ปรับปรุงโรงปฏิบัติการ (รป.1) ใหสามารถรองรับการผลิตจรวด ขนาด 122 มม.
- สรุป User Requirement เกี่ยวกับจรวดนําวิถี
'ป 60
'- ตนแบบลูกจรวด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 ก.ม. และ ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40
ก.ม. สําหรับ จรวด SR4 จํานวนอยางนอยกวา 40 นัด เพื่อการรับรอง กมย. (สงมอบ ทบ.)
- วิจัยและพัฒนาตนแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 ก.ม. และ 40
ก.ม. สําหรับ รถยิงจรวดแบบสายพาน (จลก.31) รวมทั้งสิน จํานวน 120 นัด เพื่อเตรียมการ
รับรอง กมย. (สงมอบ ทบ.)
- วิจัยและพัฒนาตนแบบรถยิงจรวดแบบสายพาน (จลก.31) ติดตั้งเครื่องยิงจรวดขนาด 122
มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม. 1 คัน เพื่อเตรียมการทดสอบ กมย. (สงมอบ ทบ.)
- วิจัยและพัฒนาระบบอํานวยการยิงจรวดขนาด 122 มม. สําหรับ รถยิงจรวดแบบสายพาน
(จลก.31) (สงมอบ ทบ.)
- สรางสถานที่สําหรับเก็บรถ T85 ที่ติดตั้งจรวดหลายลํากลอง ขนาด 122 มม. จํานวน 1 คัน
และ รถบรรทุก/บรรจุลูกจรวด จํานวน 1 คัน (สงมอบ ทบ.)
ป 61 (อยูระหวางดําเนินการ)
'- ตนแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 ก.ม. สําหรับรถยิงจรวดแบบ
สายพาน จํานวน 40 นัด เพื่อเตรียมการรับรอง กมย.ทบ. การดําเนินโครงการของ สทป. มี
งบประมาณเพียงพอที่เหลือจายในป 61 สามารถใชผลิตไดอีก 52 นัดในปงบประมาณ 62
- Preliminary Design ตนแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 30 กม.
สําหรับรถยิงจรวดแบบสายพาน
- พัฒนา Detail Design ตนแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงหวังผลไกลสุด 40 กม.
สําหรับรถยิงจรวดแบบสายพานไดสําเร็จ
- ตนแบบรถยิงจรวดแบบสายพาน (จลก.31) ติดตั้งเครื่องยิงจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิง
หวังผลไกลสุด 40 กม. 1 คัน เพื่อเตรียมการทดสอบ กมย.
- Preliminary Design ระบบอํานวยการยิงจรวดขนาด 122 มม. สําหรับ รถยิงจรวดแบบ
สายพาน (จลก.31)
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แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

ผูรับ
ผิดชอบ

แผนงาน
DTI6(2)
'- ตนแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. สําหรับการฝก ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10 DWS5
กม. เพื่อยิงสาธิตอํานาจการยิง จํานวน 50 นัด และการยิงทดสอบ จํานวน
MTE3
20 นัด รวม 70 นัด
- ตนแบบสวนขับเคลื่อนจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิง 40 กม. (Reverse
Engineering) จํานวน 20 นัด
- การวิจัยพัฒนาหัวรบจรวดขนาด 122 มม. (Reverse Engineering)
- การ Reverse Engineering ชุดทอยิงจรวดขนาด 122 มม.
- การเขารับรอง กมย. จรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงไกลสุด 10 กม.
- เตรียมการรับรอง กมย. จรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงไกลสุด 30 กม. และ
40 กม.
- การเขารับรอง กมย. ตนแบบรถยิงจรวดแบบสายพาน (จลก.31) ติดตั้ง
เครื่องยิงจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงไมเกิน 40 กม. 1 คัน

ตัวชี้วัด
'- ตนแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. สําหรับการฝก ระยะยิงหวังผลไกลสุด 10
กม.
- Preliminary Design ตนแบบสวนขับเคลื่อนจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิง
40 กม. (Reverse Engineering) ทําไดเมื่อไปเรียนจากจีน ถาจีนไมสอนให
ก็ตองทําเอง
- เอกสารทางเทคนิค จรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงไกลสุด 10 กม.เพื่อการ
เขารับรอง กมย.ทบ.
- เอกสารทางเทคนิค ตนแบบรถยิงจรวดแบบสายพาน (จลก.31) ติดตั้ง
เครื่องยิงจรวดขนาด 122 มม. เพื่อการเขารับรอง กมย.

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

of Projects: SP)

SC1-ST1-SP1-P4 โครงการพัฒนา
สนามทดสอบจรวดและอาวุธนําวิถี

53-61
โครงการตอเนื่อง
(9 ป)
ขอขยายเวลาเปน
53-62
(10 ป)

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)
717,189,545

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

870,000

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

870,000 1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ สทป. ดานการ
ทดสอบและประเมินผลระบบอาวุธ เพื่อรองรับตอการ
วิจัยพัฒนาและการฝกยิงทดสอบอาวุธของ สทป. และ
ของกองทัพไทย
2. เพื่อพัฒนาสนามทดสอบอาวุธระยะใกล (Short
Range) และระยะไกล (Long Range) ที่มีมาตรฐาน
ภายในประเทศ
3. เพื่อพัฒนาองคความรูและประสบการณของนักวิจัย
สทป. ตามวัตถุประสงคในการวางแผนการทดสอบและ
ประเมินผลระบบอาวุธตามมาตรฐาน

ผลผลิตโครงการ

สนามทดสอบอาวุธระยะไกลในประเทศพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
- พัฒนาพื้นที่สนามทดสอบอาวุธ (ป 57)
- พัฒนาอาคารสังเกตการณ ปรับปรุงศูนยควบคุมและสั่งการกอสรางระบบไฟสัญญาณแจง
เตือนการสั่งยิงและกอสรางลานคอนกรีตและเสนทางหนีคลื่นใหญ (สีนามิ) (ป 58)
- กอสรางคลังเก็บจรวดและพื้นที่ทําลายวัตถุระเบิด (ป 59)
เครื่องมือทดสอบและประเมินผลระบบอาวุธ
- กลองบันทึกภาพความเร็วสูง(High Speed Camera) 2 ชุด (ป 55/56)
- ระบบวัดผลการยิงทางทะเล (Acoustic Scoring system) (ป 57)
- ระบบวัดผลการยิงทางทะเล (Optical Scoring system) (ป 57)
- ระบบตรวจการณเปาทางทะเล (VTMS) 3 ชุด (ป 56/58/59)
- ระบบสั่งการและสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Mobile Command and Communication) 2
ชุด (ป 57/58)
- ระบบกลองติดตามจรวดระยะไกล (Electro Optical Tracking System) 2 ชุด (ป 58/59)
- ระบบทําลายการบิน (Flight Termination system) (ป 59)
- ระบบประเมินตําบลตกกระทบสนามทดสอบทางบก (Sound Scoring System) (ป 59)
- ระบบ Software TEMA Motion 2D (ป 59)

ผลผลิตป 53-61

ป 55
- เครื่องมือและระบบประเมินผลการทดสอบ (กลองบันทึกภาพความเร็วสูง/ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร/ระบบประเมินผลการยิงทดสอบนอกชายฝง)
- การสนับสนุนพื้นที่จาก ทร. และสํารวจพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาพื้นที่
- องคความรูเจาหนาที่ในหลักสูตรเครื่องมือวัดผล (Instrumentation) เทคโนโลยีการ
ประเมินผลและการทดสอบ (Test & Evaluation)
ป 56
- เครื่องมือและระบบประเมินผลการทดสอบ (กลองบันทึกภาพความเร็วสูง (ตัวที่ 2) และ
ระบบตรวจการณเปาในทะเล (VTMS)
- ลงนามบันทึกความรวมมือกับ ทร. 29 ก.ค.56
- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)
- องคความรูเจาหนาที่ในหลักสูตร ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ป 57
- เครื่องมือและระบบประเมินผลการทดสอบ (ระบบสั่งการและสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Mobile
Command and Communication) และระบบวัดผลการยิงในทะเล (Acoustic/Optical
Scoring System)
- ปรับปรุงและกอสรางอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่สนามทดสอบ

ป 58
- เครื่องมือทดสอบและระบบประเมินผล : ระบบตรวจการณทางทะเล (VTMS) - ยกเลิก /
ระบบสั่งการและสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Mobile Command & Communication) /ระบบ
กลองติดตามจรวดระยะไกล (Electro Optical System)
ป 59
- เครื่องมือทดสอบและระบบประเมินผล : ระบบตรวจการณทางทะเล ระบบกลองติดตาม
จรวดระยะไกล (Electro Optical Tracking System) ระบบประเมินตําบลตกกระทบ
สนามทดสอบทางบก (Sound Scoring System) และ Software TEMA Motion 2D
- แบบแผนการทดสอบและประเมินผลการใชอาวุธปลอยนําวิถี
- ระบบระบบทําลายการบิน (Flight Termination System : FTS) ที่ไดรับการรับรองจาก
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
- การออกแบบระบบเปาทางทะเลที่ไดรับการรับรองจากผูเชี่ยวชาญ (ผูเชี่ยวชาญรับรองระบบ
เปาทางทะเล ระบบทําลายการบินระยะไกล จากกลุมประเทศในทวีป อเมริกา, ยุโรป,
ตะวันออกกลาง, สแกนดิเนเวียและเอเชีย)
- กอสรางคลังเก็บจรวด และพื้นที่ทําลายวัตถุระเบิด
ป 60
'- จัดหาระบบเรดารติดตามจรวดและเปา
- ประสานความรวมมือกับ ทบ., ทร., ทอ. และผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
- การพัฒนาสิ่งกอสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสนามทดสอบ (ตอเนื่องป 59)
- การสนับสนุนการยิงทดสอบจรวด
- การปรับเทียบและบํารุงรักษาระบบ VTMS
- จัดประชุมคณะทํางาน MOA ในการพัฒนาสนามทดสอบระหวาง ทร. กับ สทป.
- การประกาศใชสนามทดสอบทางทะเล
- การปรับปรุงรถฐานยิง DTI-1 และ DTI-1G ของ ทบ. และปรับปรุงรถฐานยิง DTI-1 ของ
สทป.
ป 61 (อยูระหวางดําเนินการ)
'- พัฒนา/ จัดหาครุภัณฑภายใตโครงการฯ
- ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสนามทดสอบ (พังงา)
- ประสานความรวมมือกับ ทบ., ทร., ทอ. และผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
- ประชุมคณะทํางาน MOA สนามทดสอบ ทร. กับ สทป.
- ปรับเทียบและบํารุงรักษาระบบ MCC
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แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

ผูรับ
ผิดชอบ

แผนงาน
'- การทดสอบเพื่อการตรวจรับสัญญาการจัดหาระบบ Range
Instrumentation Radar
- การทดสอบเพื่อการตรวจรับสัญญาการจัดหาระบบ Aerial Target Drone
- การทดสอบเพื่อการตรวจรับสัญญาการจัดหาระบบ Multi-Sensor Data
Fusion
- ผลการยิงทดสอบจากตางประเทศ (ตอเนื่องจาก งป.61)
- รายงานการปดโครงการ แผนการสงตอให TSC แผนการใชงานเครื่องมือ
แผนการจัดตั้งศูนยทดสอบของ กห. โดย สทป. เปนเจาของ

DPM5
MPO3

ตัวชี้วัด
'- ผลการทดสอบระบบ Range Instrumentation Radar
- ผลการทดสอบระบบ Aerial Target Drone
- ผลการทดสอบระบบ Multi-Sensor Data Fusion

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

55-63
(9 ป)

โครงการตอเนื่อง

of Projects: SP)

SP4 เทคโนโลยียาน SC1-ST1-SP4-P1โครงการวิจัยและ
ไรคนขับ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบ
อากาศยานไรคนขับ

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)
303,900,000

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

72,500,000

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

ผูรับ
ผิดชอบ

ป 56
- แผนแมบทการวิจัยและพัฒนาระบบยานไรคนขับ
ที่ไดผานความเห็นชอบจากสภากลาโหม
- ขอมูลองคประกอบพื้นฐานของระบบยานไรคนขับ
- กรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนสําหรับโครงการตามแผนแมบทยานไรคนขับ
ป 57
- อุปกรณสําหรับฝกการควบคุมและใชงานยานไรคนขับทังการฝกจําลองและฝกจริง
ประกอบดวย
1. สรางเครื่องบินฝกขนาด Half Scale พรอมอุปกรณ 1 ชุด
2. เครื่องฝกบินจําลอง (Simulation) เพื่อการฝกนักบินภายนอก
3. เครื่องบินบังคับดวยวิทยุ (RC) พรอมอุปกรณ 1 ชุด
- พัฒนาหลักสูตรการฝกนักบินภายนอก
ป 58
- เครื่องฝกจําลอง (SimulationX สําหรับฝกหลักสูตรนักบินภายนอก
- จนท. ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่นักบินภายนอก 6 นาย
- รถพวงลากสําหรับสนับสนุนการฝก EP
' ป 59
- อุปกรณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานระบบยานไรคนขับ

แผนงาน
'- การบูรณาการระบบยานไรคนขับและเสริมสรางเครือขายการวิจัยและ
พัฒนาระบบยานไรคนขับทั้งหนวยภายใน/ ภายนอก กห. และภายนอก
ประเทศ
- การฝกอบรมหลักสูตร EP/IP/MC ใหแก สทป. และ ทั้งภายในและภายนอก
กห.
- การปรนนิบัติซอมบํารุงอุปกรณเครื่องชวยฝก EP/IP/MC
- การเขารวมสาธิตทดสอบระบบอากาศยานไรคนขับเสนอใหแกหนวยผูใช
- การทดสอบมาตรฐานตนแบบระบบอากาศยานไรคนขับแบบปกนิ่ง/ปกหมุน
- การพัฒนาศูนยการมาตรฐานระบบยานไรคนขับ ระยะที่ 2 (มาตรฐาน
อุปกรณของระบบ UAV)
- การทดสอบมาตรฐานตามกระบวนการ กมย.
- บริหารโครงการ (ประสานงานหนวยเหลาทัพ, จัดทําเอกสารองคความรู,
การจัดทํา MOU)
- การจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับการทดสอบทดลองและฝกบิน EP/IP/MC
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองในการประกอบรวมและซอมแซมระบบอากาศยานไร
คนขับ

RAE4
TTA4

6. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและรวบรวมองคความรู
สําหรับการวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารและสถานีควบคุม
และระบบอุปกรณบรรทุก (Payload)
7. เพื่อสรางและปรับปรุงสนามทดสอบระบบยานไรคนขับ
รวมทั้งอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสื่อสาร
สําหรับใชในการฝก การทดสอบและประเมินผลระบบยาน
ไรคนขับ ใหสามารถรองรับการฝกหรือการทดสอบได
เพียงพอตามความตองการและเกิดความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน
8. เพื่อบูรณาการและเสริมสรางเครือขายการวิจัยและ
พัฒนาระบบยานไรคนขับทั้งหนวยงานภายใน กห. และ
ภายนอก กห. โดย สทป. เปนศูนยกลางในการจัดทําการ
มาตรฐานระบบยานไรคนขับของหนวยงาน กห.และ
ภายนอก กห. โดยบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาระบบ
ยานไรคนขับในภาพรวมของประเทศพรอมขยายผลเชิง
บูรณาการระบบอากาศยานไรคนขับของ สทป.เพื่อ
บริการและประยุกตใชงานสําหรับหนวยงานดานความ
มั่นคงและภาคพลเรือนสรางความเขมแข็งและสงเสริมขีด
สามารถในการ

- หลักสูตรการฝกนักบินภายนอกและบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัหนาที่นักบิน
ภายนอก จํานวนไมต่ํากวา 8 คน
- อุปกรณการฝกควบคุมอากาศยานไรนักบินสําหรับการฝกนักบินภายนอก/ภายใน ทั้งการฝก
บินจริงและฝกจําลอง
- ตําราและเอกสารคูมือประกอบการฝกอบรม
- ศูนยฝกบุคลากร ประกอบดวย หองฝกอบรมภาควิชาการ และหองฝกเครื่องชวยฝกนักบิน
ภายนอกและภายใน พรอมอุปกรณสนับสนุนการฝกอบรม
- การบูรณาการและเสริมสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนาระบบยานไรคนขับทั้งหนวยภายใน
กห./ หนวยงานภายนอก กห. และภายนอกประเทศ
- มาตรฐานระบบยานไรคนขับ หนวยงานภายใน กห. และ หนวยงานภายนอก กห
ป 60 (อยูระหวางดําเนินการ)
- มีระบบอากาศยานไรคนขับเพื่อบริการและประยุกตใชงานซึ่งสามารถทําการสนับสนุนภารกิจ
ตางๆ ของ สทป. และหนวยเหลาทัพ
- มีระบบอากาศยานไรคนขับขนาดเล็กเพื่อบริการและประยุกตใชงาน
- มีอุปกรณ Payload สําหรับบริการและประยุกตใชงานภาคพลเรือน
- ดําเนินการเขาสูกระบวนการทดสอบมาตรฐาน กมย.
- มีศูนย Unmanned Systems Training Center
- มีอุปกรณโครงสรางพื้นฐานการทดสอบทดลองระบบยานไรคนขับ
'- จัดอบรมหลักสูตรการฝกนักบินภายนอกและบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ

- การพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับทางยุทธวิธีขนาดเล็ก จํานวน 4 ระบบ
เพื่อจัดทํามาตรฐานการใชงาน
- การพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับขนาดเล็ก จํานวน 7 ระบบ เพื่อจัดทํา
มาตรฐานการใชงาน
- การพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับ ขึ้น-ลง ทางดิ่ง ขนาดเล็ก จํานวน 11
ระบบ เพื่อจัดทํามาตรฐานการใชงาน

แขงขันไดของของอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ดาน
เทคโนโลยีระบบยานไรคนขับในภูมิภาคอาเซียนภายในป
2563

หนาที่นักบินภายนอก จํานวนไมต่ํากวา 8 คน
- จัดอบรมหลักสูตรการฝกนักบินภายใน/ผูควบคุมภารกิจ (Mission Commander) และ
บุคลากรที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่นักบินภายใน/ผูควบคุมภารกิจ (Mission
Commander) จํานวนไมต่ํากวา 8 คน
ป 61 (อยูระหวางดําเนินการ)
- มีระบบอากาศยานไรคนขับเพื่อนําไปขยายผลดานการบริการ ประยุกตใชงาน ใหการ
สนับสนุนภารกิจตาง ๆ ของ สทป. และรองรับความตองการจากเหลาทัพ/หนวยงานภาคพล
เรือนที่มีความตองการใชงานได
- ดําเนินการเขาสูกระบวนการทดสอบมาตรฐาน กมย.
- มีศูนย Unmanned Systems Training Center ที่รองรับการฝกอบรม EP/IP/MC ของ
ระบบอากาศยานไรคนขับทั้งของ สทป. และหนวยงานตางๆ ในภาพรวมของประเทศ
- มีอุปกรณโครงสรางพื้นฐานการทดสอบทดลองระบบยานไรคนขับ
- จัดอบรมหลักสูตรการฝกนักบินภายนอกและบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่นักบินภายนอก จํานวนไมต่ํากวา 16 คน
- จัดอบรมหลักสูตรการฝกนักบินภายใน/ผูควบคุมภารกิจ (Mission Commander) และ
บุคลากรที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่นักบินภายใน/ผูควบคุมภารกิจ (Mission
Commander) จํานวนไมต่ํากวา 10 คน
- บูรณาการและเสริมสรางเครือขายดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับทั้ง
ภายในและภายนอก กห.

- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการทดสอบทดลองระบบยานไรคนขับ ระยะที่
2 (Airframe)
- การจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับการทดสอบทดลองและฝกบิน EP/IP/MC
- การพัฒนาศูนย Unmanned Systems Training Center
- จัดสรางระบบอากาศยานไรคนขับทางยุทธวิธีขนาดเล็ก จํานวน 4 ระบบ
เพื่อจัดทํามาตรฐานการใชงาน
- จัดสรางระบบอากาศยานไรคนขับขนาดเล็ก จํานวน 7 ระบบ เพื่อจัดทํา
มาตรฐานการใชงาน
- จัดสรางระบบอากาศยานไรคนขับ ขึ้น-ลง ทางดิ่ง ขนาดเล็ก จํานวน 11
ระบบ เพื่อจัดทํามาตรฐานการใชงาน

วัตถุประสงคโครงการ

72,500,000 1. เพื่อศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลองคประกอบพื้นฐาน
ของระบบยานไรคนขับ
2. เพื่อติดตอประสานหนวยงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ระบบยานไรคนขับและหนวยผูใชงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อแสวงหาความรวมมือในรูปแบบตางๆ
3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือ โปรแกรม และอุปกรณพื้นฐาน
สําหรับการวิจัยและพัฒนาระบบยานไรคนขับ
4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและรวบรวมองคความรู
สําหรับการวิจัยและพัฒนาตัวยานไรคนขับ ไดแก การ
ออกแบบ ทดลองสราง วิเคราะหและทดสอบโครงสราง
ยานและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระบบขับเคลื่อน
และการควบคุมทิศทาง ชุดฐานลอและเบรค เครื่องยนต
1.ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฟฟา เปนตน
5. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและรวบรวมองคความรูใน
การออกแบบ สราง และสนธิระบบ'ควบคุมการเคลื่อนที่
และการนํารอง ทั้งการควบคุมและแบบอัตโนมัติ รวมทั้ง
ระบบตรวจจับและการประเมินคาสถานะของยานไรคนขับ

ผลผลิตโครงการ

- ขอมูลองคประกอบพื้นฐานระบบยานไรคนขับ (ป 56)
- กรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนสําหรับโครงการตามแผนแมบทยานไรคนขับ (ป 56)
- แบบแปลนอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทดสอบทดลองและฝกการใช
งานอากาศยานไรนักบิน (ป 57)
- อุปกรณสําหรับฝกการควบคุมและใชงานยานไรคนขับทังการฝกจําลองและฝกจริง (ป 57-63)
- หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมือ อุปกรณ และโปรแกรมสําหรับการวิจัยยานไรคนขับและ
อุปกรณทดสอบนอกหองปฏิบัติการ (ป 57-63)
- ศูนยฝกบุคลากรดานอากาศยานไรนักบิน (ป 58)
- การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการทดสอบ การทดสอบการบิน การปฏิบัติงานและการ
บํารุงรักษา การซอมบํารุงตามมาตรฐาน (ป 58-63)
- การมาตรฐานระบบยานไรคนขับ หนวยงานภายใน กห. และภายนอก กห. (ป 59-63)
- อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทดสอบทดลองและฝกการใชงานยานไร
คนขับ (ป 63)
- การขยายผลเชิงบูรณาการระบบอากาศยานไรคนขับของ สทป.เพื่อบริการและประยุกตใช
งานในภารกิจของหนวยงานดานความมั่นคง
'- การบูรณาการและเสริมสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนาระบบยานไรคนขับทั้งหนวยงาน
ภายใน กห. และภายนอก กห.
'- การจัดทํามาตรฐานระบบยานไรคนขับรวมกับหนวยงานภายใน กห. และ ภายนอก กห.
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''ตัวชี้วัด
'- การบูรณาการระบบยานไรคนขับและเสริมสรางเครือขายการวิจัยและ
พัฒนาระบบยานไรคนขับทั้งหนวยภายใน กห./ หนวยงานภายนอก กห.
และภายนอกประเทศ
- การฝกอบรมหลักสูตร EP/IP/MC ให สทป. และ กห.
- การปรนนิบัติซอมบํารุงอุปกรณเครื่องชวยฝก EP/IP/MC
- การเขารวมสาธิตทดสอบระบบยานไรคนขับเสนอแกหนวยผูใช
- การทดสอบมาตรฐานตนแบบระบบอากาศยานไรคนขับแบบปกนิ่ง/ปกหมุน
- การพัฒนาศูนยการมาตรฐานระบบยานไรคนขับ ระยะที่ 1 (มาตรฐานการ
ฝกอบรม EP/IP และงานซอมบํารุง)

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

58-61
(4 ป)
ขอขยายเปน
55-62 (5 ป)

โครงการตอเนื่อง

of Projects: SP)

SP6 เทคโนโลยียาน SC1-ST1-SP6-P4โครงการวิจัยและ
รบและระบบอาวุธ พัฒนารวมยานเกราะลอยางสําหรับ
ปฏิบัติภารกิจของหนวยนาวิกโยธิน
กองทัพเรือ

SP1 เทคโนโลยี
SC1-ST1-SP1-P5 โครงการวิจัย
จรวดและอาวุธนําวิถี และพัฒนาจรวดหลายลํากลองนําวิถี
ระยะ 80 กม.

60-64
(5 ป)

โครงการตอเนื่อง

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)
204,875,000

355,200,000

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

22,548,000

50,450,000

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

ผลผลิตโครงการ

ผลผลิตป 53-61

แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

22,548,000 1. ประยุกตใชองคความรูจากโครงการยานเกราะลอยาง
ขนาด 8x8 จากตนแบบรถยานเกราะที่ สทป. ดําเนินการ
แลว
2. สรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีของระบบยาน
เกราะลอยางขนาด 8x8 โดยศึกษาและพัฒนาการ
ทดสอบสมรรถนะและการใชงานการปรับปรุงซอมบํารุง
ฟนฟูสภาพจากการใชงานยานเกราะลอยาง
3. ปรับปรุงซอมบํารุงฟนฟูสภาพพัฒนาตนแบบยาน
เกราะลอยางขนาด 8x8 สําหรับการสนับสนุนปฏิบัติ
ภารกิจของ นย. ในขั้นการเคลื่อนที่สทู ี่หมาย
4. เพื่อเสริมสรางบุคคลากรใหมีความรู ความสามารถ
สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศของไทย
5. จัดทําแบบและรายละเอียดกระบวนการสรางยาน
เกราะ นย. เชิงอุตสาหกรรม

- แบบจําลอง (Mock up) ตนแบบรถยานเกราะลอยาง 8x8 สําหรับปฏิบัติภารกิจของ นย. 1
คัน
- ตนแบบรถยานเกราะลอยาง 1 คัน ประเภทรถรบสะเทินน้ําสะเทินบก ติดระบบอาวุธชนาด
30 มม. (Amphibious Armor Vehicle)
- ตนแบบระบบขับเคลื่อนแบบ 8x8 ระบบปองกันนิวเคลียรชีวเคมี (Nuclear Biological
Chemical: NBC) ระบบเกราะกันกระสุนและวัตถุระเบิด
- ผลการทดสอบตนแบบรถยานเกราะลอยาง 1 คัน ประเภทรถสะเทินน้ําสะเทินบกติดระบบ
อาวุธขนาด 30 มม. (Amphibious Amor Vehicle)
- ผลการทดสอบทดลองการใชงานโดยหนวยผูใชงาน (นย.)
- สรางองคความรูและการพัฒนาเทคโนโลยียานเกราะลอยางไดเองภายในประเทศและ
ประเทศไทย เกิดเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาและศักยภาพการวิจัยในอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ

ป 58
- แบบจําลองยานเกราะลอยางขนาด 8x8 สําหรับปฏิบัติภารกิจ นย. 1 คัน G6
ป 59
- แบบ Drawing ของรายละเอียดชิ้นสวน (Detail Design) และระบบยานเกราะลอยางโดยคิด
เปนรอยละ 80 ของระบบยอยทั้งหมด
- ชิ้นสวนของระบบยอยยานเกราะลอยางโดยคิดเปนรอยละ 60 ของระบบยอยทั้งหมด
ป 60
'- จัดทําแบบ Drawing ของรายละเอียดชิ้นสวน (Preliminary Design) แลวเสร็จ
- ประกอบรวมชิ้นสวนระบบยอยยานเกราะลอยางขนาด 8x8 แลวเสร็จ
- ทดสอบสมรรถภาพและการทํางานเบื้องตนของยานเกราะลอยางแลวเสร็จ
ป 61 (อยูระหวางดําเนินการ)
'- การทดสอบสมรรถภาพและการทํางานยานเกราะตามมาตรฐานการใชงาน
- จัดหาปอมปน 30 มม. บรรจุบนยานเกราะเพื่อสงมอบใหกับ นย.

แผนงาน
'- จัดทําแบบและรายละเอียดกระบวนการสรางยานเกราะ นย. เชิง
อุตสาหกรรม
- รายงานการทดสอบทดลองใชงานและปรับปรุงซอมคืนสภาพยานเกราะ
นย. ที่หนวยผูใชงาน

50,450,000 เพื่อพัฒนาระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี ที่มีระยะยิง
ครอบคลุมชวงวางระหวางระยะยิงของปนใหญสนาม/
จรวดหลายลํากลองขนาด 122 มม. กับระยะยิงของ
จรวดหลายลํากลองระยะยิงของ DTI-1/DTI-1G
(ครอบคลุมชวงระยะยิง 40 - 80 กิโลเมตร) โดยตอ
ยอดจากองคความรูซึ่งไดรับตามโครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบจรวดแบบนําวิถี DTI-1G

- ระบบจรวดหลายลํากลองขนาด 302 มม.ความยาวรวมประมาณ 6 เมตร น้ําหนักรวม
ประมาณ 700 กิโลกรัม น้ําหนักหัวรบประมาณ 150 กิโลกรัม น้ําหนักดินขับประมาณ 300
กิโลกรัม ติดตั้งชนวน Proximity หรือ Impact หรือจรวดขนาดอื่นตามที่ผูใชงานจะกําหนด
ความตองการ
'- ระยะยิงหวังผลไกลสุด 70 - 80 กิโลเมตร ระยะยิงหวังผลใกลสุดประมาณ 30 - 40
กิโลเมตร ความเร็วจรวดสูงสุด 3 เทาความเร็วเสียง ความเรงสูงสุดประมาณ 15 - 20 G
'- นําวิถีดวยระบบ GPS/INS บังคับทิศทางดวย Canard ขับดวยมอเตอรไฟฟา
'- บรรจุในกลองยิง (Canister) ติดตั้งและทําการยิงจากรถยิง DTI-1G ได
ผลผลิตตามลําดับเวลามีดังนี้
'-ป 60
- ผลการออกแบบ Preliminary Design ระบบยอย (Sub Systems)
- ผลการทดสอบ Control & Guidance บนจรวดทดสอบ ขนาด 90 mm.
ป 61
- รายงานผลการออกแบบ Preliminary Design จํานวน 1 เรื่อง ในเรื่องหัวรบ
- รายงานผลการออกแบบ Detailed Design จํานวน 4 เรื่อง ไดแก ทอมอเตอรจรวด
ระบบนําวิถี ระบบขับเคลื่อน และกลองยิง
- ผลการทดสอบภาคสถิต (Static Test) จํานวน 1 ครั้ง เพื่อทดสอบระบบจรวด

ป 60
'- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบ Preliminary Design ของจรวด
หลายลํากลองระยะยิง 80 กม. ในเบื้องตน
- ดําเนินการทดสอบเบื้องตน (Pre-Flight) เพื่อทดสอบยืนยันความเหมาะสม (Proof of
Concept) ของสวนประกอบและระบบยอยที่จะพิจารณาเลือกใช
ป 61 (อยูระหวางดําเนินการ)
'- สรุปรายงานผลการออกแบบ Preliminary Design จํานวน 1 เรื่อง ในเรื่องหัวรบ
- สรุปรายงานผลการออกแบบ Detailed Design จํานวน 4 เรื่อง ไดแก ทอมอเตอรจรวด
ระบบนําวิถี ระบบขับเคลื่อน และกลองยิง
- สรุปผลการทดสอบภาคสถิต (Static Test) จํานวน 1 ครั้ง เพื่อทดสอบระบบจรวด

แผนงาน/'ตัวชี้วัด
'- การทดสอบภาคพลวัต (Dynamic Test) จรวด 302 mm., ระยะ 10 km,
(นําวิถ)ี จํานวน 1 ครั้ง
- องคความรูงานวิจัยและพัฒนา จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. องคความรู งานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสาร ระบบควบคุมและนําวิถี
2. องคความรู งานสรางเปลือกหัวรบและพัฒนาชนวนหัวรบ
3. องคความรู งานสรางชุด Igniter และฉนวนกันความรอน
4. องคความรู งานสรางตนแบบมอเตอรจรวด ชุดครีบบังคับและชุดหาง
5. องคความรู งานผลิตดินขับและผลิตมอเตอรจรวด

ป 62
- ผลการทดสอบภาคพลวัต (Dynamic Test) จรวด 302 mm., ระยะ 10 km, (นําวิถ)ี
จํานวน 1 ครั้ง
- องคความรูงานวิจัยและพัฒนา จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. องคความรู งานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสาร ระบบควบคุมและนําวิถี
2. องคความรู งานสรางเปลือกหัวรบและพัฒนาชนวนหัวรบ
3. องคความรู งานสรางชุด Igniter และฉนวนกันความรอน
4. องคความรู งานสรางตนแบบมอเตอรจรวด ชุดครีบบังคับและชุดหาง
5. องคความรู งานผลิตดินขับและผลิตมอเตอรจรวด
ป 63
- ผลการทดสอบภาคพลวัต (Dynamic Test), จรวด 302 mm., (นําวิถ)ี , ระยะ 40 km
จํานวน 1 ครั้ง
- ตนแบบระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี สงมอบใหหนวยใชทดสอบประเมินคา
ป 64
- ระบบจรวดหลายลํากลองนําวิถี เขากระบวนการทดสอบรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ
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ผูรับ
ผิดชอบ

DBD5
SPC3
MTE3

ตัวชี้วัด
- แบบและรายละเอียดกระบวนการสรางยานเกราะ นย. เชิงอุตสาหกรรม
- รายงานทดสอบทดลองใชงานและปรับปรุงซอมคืนสภาพยานเกราะ นย. ที่
หนวยผูใชงาน

DTI6(2)
DWS5
RAE4

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

of Projects: SP)

SC1-ST1-SP9-P5โครงการวิจัยและ
พัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ

SP2 เทคโนโลยียาน SC1-ST1-SP1-P2โครงการวิจัยและ
พัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด
ไรคนขับ

59-61
โครงการตอเนื่อง
(3 ป)
ขอขยายเวลาเปน
ป 59-64 (6 ป)

60-64
(6 ป)

โครงการตอเนื่อง

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)
58,813,000

305,200,000

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

3,000,000

69,000,000

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

ผลผลิตโครงการ

ผลผลิตป 53-61

3,000,000 1. เพื่อเสริมสรางองคความรูและพัฒนาระบบจรวดดัด
แปรสภาพอากาศ ที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอสําหรับการใช
ในภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็บหรือทดลองทําฝนจากเมฆเย็น
ในสภาพอากาศของประเทศไทย
2. เพื่อเสริมสรางบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ สราง
เครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศใน
การพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศของไทย
3. เพื่อนําเทคโนโลยีการปลอยสารซิลเวอรไอโอไดดจาก
หัวจรวดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยไปตอยอดในการพัฒนา
จรวดเพื่อบรรจุสารเคมีตามกรรมวิธีการทําฝนหลวงได
อยางครอบคลุมทุกขั้นตอน

ป 59
- เอกสารเชิงเทคนิคดานการออกแบบและรายงานผลการทดสอบการออกแบบระบบจรวดดัด
แปรสภาพอากาศ
ป 60
- รายงานผลการทดสอบ Qualification Test ตนแบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
ป 61
- ตนแบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ 100 นัด
- ฐานปลอยจรวด 2 ชุด
- ฐานยิงจรวดเคลื่อนที่เร็วติดตั้งกับรถยนตบรรทุกขนาดเล็กใหผูใชงานทดลองใชจริง 1 คัน
- คูมือการใชงานจรวดดัดแปรสภาพอากาศ และหลักสูตรอบรมการใชงานใหกับผูใชงาน 1
หลักสูตร

ป 59 พัฒนาตนแบบ
- ออกแบบและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ใหมีสมรรถนะสูงเพียงพอสําหรับการใชใน
ภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็บหรือการทดลองทําฝนจากเมฆเย็นในสภาพอากาศของประเทศไทย
- ผลิตตนแบบระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ และทดสอบยืนยันผลการออกแบบ
ป 60 ผลิตตนแบบเพื่อทดสอบ Qualification Test
'- ผลิตตนแบบระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ จํานวน 120 นัด พรอมฐานปลอยจรวด
จํานวน 1 ชุด และฐานยิงจรวดเคลื่อนที่เร็วติดตั้งกับรถยนตบรรทุกขนาดเล็ก จํานวน 1 คัน
เพื่อทดสอบ Qualification Test ตามมาตรฐาน Military Specification
ป 61 (อยูระหวางดําเนินการ)
- ตนแบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ 100 นัด
- ฐานปลอยจรวด 2 ชุด
- ฐานยิงจรวดเคลื่อนที่เร็วติดตั้งกับรถยนตบรรทุกขนาดเล็กใหผูใชงานทดลองใชจริง 1 คัน
- คูมือการใชงานจรวดดัดแปรสภาพอากาศ และหลักสูตรอบรมการใชงานใหกับผูใชงาน 1
หลักสูตร
ขยายระยะเวลา MOA 3 ป (ต.ค.61- ก.ย.64) โดยมีวัตถุประสงคในการทดสอบทดลองและ
การฝกอบรม เพื่อวิเคราะหผลและประเมินประสิทธิภาพการใชงานรวมกับหนวยผูใช (อยู
ระหวางดําเนินการ)

69,000,000 1. วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดกลางสนับสนุนภารกิจทางดานความ
มั่นคง
2. สรางขีดความสามารถพื้นฐานดานมาตรฐานการ
ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ รองรับการรับรอง
มาตรฐานหุนยนตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ และการผลักดันสิ่งประดิษฐสูนวัตกรรม
3. สรางขีดความสามารถพื้นฐานดานการประกอบรวม
การปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุงหุนยนต เพื่อสนับสนุน
การดําเนินการตามจํานวนหุนยนตที่มากขึ้นของหนวยผูใช
4. พัฒนาองคความรูของบุคลากรดานหุนยนตและสวน
เกี่ยวของเพื่อสรางขีดความสามารถภายในผลักดันให
งานวิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดของประเทศ
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
5. สงเสริมการบูรณาการความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยและภาคเอกชนเพื่อ
บูรณาการองคความรูและฐานเทคโนโลยียอยซึ่งมีความ
พรอมในการพัฒนาตอยอดเปนเทคโนโลยีหุนยนตเก็บกู
วัตถุระเบิดที่ตรงตามความตองการของผูใชงาน

ป 2560 : จัดทํา Detail Design และพัฒนาตนแบบ
- เอกสารเชิงเทคนิคดานการออกแบบ (detail design)
- ตนแบบหุนยนตขนาดเล็ก
- สราง Robot Assembly and Maintenance Facility Ph1
ป 2561 : พัฒนาตนแบบหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด
- ตนแบบหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็ก (รุนที่ 1) 10 ชุด ที่ปรับปรุงจากป 60
- รายงานผลการทดสอบทดลองใชงานจากหนวยผูใช
- แบบ Detailed Design (รุนที่ 2) ของหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็กที่ไดรับการ
ปรับปรุงจากผลผลิตป 60
- เอกสารเชิงเทคนิคดานการออกแบบ (detail design) ของหุนยนตขนาดกลางตนแบบ
หุนยนตขนาดกลาง (จํานวน 2 ชุด)
- หองปฏิบัติการทดสอบและมาตรฐาน (Robot Standard and testing workshop)
จํานวน 1 หนวย
- เอกสารองคความรูในกระบวนการสรางตนแบบหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดและสวนเกี่ยวของ
จํานวน 1 ชุด
- ตนแบบหุนยนตขนาดเล็กเพื่อทดสอบการใชงานจริง (D-MPIRE V.1 จํานวน 30 ชุด) (ชลอ
การดําเนินการ)

ป 59
- จัดทํา Proof of concept ซึ่งไดดําเนินงานบรรลุตามเปาวัตถุประสงคในการรวบรวม
ขอมูลความตองการจากหนวยผูใช สรางความเชื่องโยงกันระหวางผูใชงานและผูพัฒนา
เทคโนโลยีผานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมุงเนนการสรางเครือขายความรวมมือในการ
วิจัยและพัฒนาหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดจากทั้งสถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัย และ
ภาคอุตสาหกรรม การดําเนินงานที่ผานมาเกิดความรวมมือในการวิจัยและพัฒนารวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนาตอยอดองคความรูในดานตางๆ ดังนี้
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกอบดวย 3 โครงการยอย ไดแก
1. การพัฒนาระบบ platform แบบรอบทิศทางของหุนยนต EOD ขนาดเล็ก
2. การศึกษาความเปนไปไดในการตรวจหาเปาหมายอัจฉริยะโดยใชเรดารทะลุพื้นดิน
3. การศึกษาความเปนไปไดในการควบคุมแบบลูปปดโดยใชการมองเห็นสําหรับนําทางหุนยนต
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดย ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) รวมดําเนินการศึกษาประสิทธิภาพของ
เซ็นเซอรขยายสัญญาณรามานสําหรับตรวจหาวัตถุระเบิด
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) รวมดําเนินงานวิจัยและ
พัฒนาระบบขับเคลื่อนหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด
องคความรูตางๆเหลานี้จะถูกนํามาวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด
ใหสามารถตอบสนองภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของผูใชงาน

ป 2562 : Qualification Test และสงมอบตนแบบเพื่อทดลองใชงาน เก็บขอมูลการใช
งานเพื่อนํามาแกไขขอบกพรองและพัฒนาตอเนื่อง
- พัฒนา Robot Assembly & Maintenance Facility phase 2
- พัฒนา Robot Standard and testing workshop phase 2
- คูมือการใชงานหุนยนตขนาดเล็กสําหรับการปรนนิบัติบํารุงและการซอมบํารุงหุนยนต
- องคความรูดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและสวนเกี่ยวของ
ป 63 : พัฒนาปรับปรุงและสงมอบตนแบบหุนยนตเพื่อทดลองใชงาน และผลักดันเขาสู
บัญชีนวัตกรรม
'- พัฒนาตนแบบหุนยนตขนาดเล็กโดยการปรับปรุงตามขอมูลของผูใชงาน ลักษณะการปฏิบัติ
จริงและประยุกตใชระบบ Artificial Intelligence (DMPIRE V.3)
- พัฒนาตนแบบหุนยนตขนาดกลางโดยการปรับปรุงตามขอมูลของผูใชงาน ลักษณะการ
ปฏิบัติจริงและประยุกตใชระบบ Artificial Intelligence (DMER V.2)
- คูมือการใชงานหุนยนตขนาดกลาง สําหรับการปรนนิบัติบํารุงและการซอมบํารุงหุนยนต
- ตนแบบอุปกรณระบบ X-Ray วัตถุระเบิด ระบบตัดสัญญาณโทรศัพทมือถือ (Jammer)และ
ปนยิงทําลายวงจรวัตถุระเบิด (Recoilless Water Disruptor)
'- องคความรูดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและสวนเกี่ยวของ

ป 60
'- การบูรณาการองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีอยูแลวรวมกับหนวยงาน
ภายนอกที่มีขีดความสามารถเพื่อดําเนินการออกแบบและพัฒนาตนแบบหุนยนตขนาดเล็กเพื่อ
ยืนยันผลการออกแบบและสงมอบใหหนวยผูใชทดสอบใชงานและเก็บรวบรวมผลเพื่อนํามา
พัฒนาอยางตอเนื่อง
- การศึกษาและจัดทํามาตรฐานหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดเพื่อเตรียมความพรอมในขั้นตอนการ
ทดสอบ Qualification Test หุนยนตตนแบบ ทั้งยังดําเนินการสราง Robot Assembly and
Maintenance Facility Ph1 เพื่อสรางขีดความสามารถภายในใหมีความพรอมตอบสนอง
ดานการซอมบํารุงสนับสนุนหนวยผูใชงานใหไดตามการรองขอ
ป 61
'- พัฒนาตอยอดหุนยนตขนาดเล็กเพื่อสงมอบใหหนวยผูใชในการทดสอบและเก็บรวบรวมผล
เพื่อนํามาพัฒนาอยางตอเนื่อง พรอมทั้งดําเนินการออกแบบและพัฒนาตนแบบหุนยนตขนาด
กลางเพื่อยืนยันผลการออกแบบ
- ดําเนินการสราง Robot Standard and testing workshop phase ph 1 ใหมีความพรอม
ในการทดสอบมาตรฐานของหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็ก พรอมทั้งดําเนินการทดสอบ
ทดลองโดยหนวยผูใชในขั้นตนเพื่อใหไดมาตรฐานหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็กและเปนที่
ยอมรับของหนวยผูใช
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แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

ผูรับ
ผิดชอบ

แผนงาน ผลิตและทดสอบตนแบบ
DTI6(2)
'- ผลิตตนแบบ ระบบขับเคลื่อน Payload ฐานปลอยจรวด และรถยิง
DWS5
- สงมอบตนแบบใหผูใชงาน ไดแก จรวด (100 นัด) ฐานปลอยจรวด (2 ชุด) RWP4
และ รถฐานยิงจรวดแบบเคลื่อนที่ (1 คัน)
RWQ3
- ทดสอบและติดตามผลการใชงานจากหนวยผูใช
- สรุปปดโครงการ หรือ ขอปรับใหดําเนินโครงการระยะที่ 2
ผลผลิต
- ตนแบบระบบจรวดดัดแปรสภาพอากาศ จํานวน 100 นัด พรอมฐานปลอย
จรวด จํานวน 2 ชุด และฐานยิงจรวดเคลื่อนที่เร็วติดตั้งกับรถยนตบรรทุก
ขนาดเล็ก จํานวน 1 คัน สงมอบใหผูใชงาน

แผนงาน
- สรางหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดเล็กเพื่อทดสอบการใชงาน (DMPIRE
V.1 30 ชุด)
- สรางตนแบบหุนยนตขนาดกลาง (2 ชุด)
- พัฒนาองคความรูดานหุนยนตและสวนเกี่ยวของ ไดแก ระบบสื่อสาร, Data
security, ระบบอัฉริยะและสั่งการ, Navigation system, Sensor และ
อุปกรณประกอบ, ระบบ Mechatronic
- สนับสนุนการซอมบํารุงหุนยนต
- จัดทําคูมือการใชงาน คูมือการปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุง
- บูรณาการความรวมมือในการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก
- สราง Robot Standard and testing workshop phase 1
- พัฒนาตนแบบหุนยนตขนาดกลางใหหนวยผูใชทดสอบการใชงานตาม
สถานการณจริง (DMER V.1 จํานวน 6 ชุด) (ชลอการดําเนินการ)
- พัฒนาองคความรูดานหุนยนตและสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย
ระบบสื่อสารและ Data security ระบบอัจฉริยะและสั่งการ Navigation
system Sensor และอุปกรณประกอบ และระบบ Mechatronic
- การทดสอบ Qualification Test พรอมสงมอบตนแบบหุนยนตขนาดกลาง
(2 ชุด) ใหหนวยผูใชทดสอบใชงานและติดตามผล
- สนับสนุนการซอมบํารุงหุนยนต
- จัดทําคูมือการใชงาน คูมือการปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุงหุนยนตขนาด
เล็ก
- พัฒนา Robot Standard and testing workshop
- บูรณาการความรวมมือในการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก
ตัวชี้วัด
- รายงานผลการทดสอบ Qualification Test และการทดสอบใชงานจริง
จากหนวยผูใช
- ตนแบบหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิดขนาดกลาง 2 ชุด เพื่อการทดสอบใชงาน
และพัฒนาสายการผลิต
- คูมือการใชงาน คูมือการปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุงหุนยนตขนาดเล็ก
จํานวน 1 ชุด
- องคความรูดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและสวนเกี่ยวของ
จํานวน 1 ชุด
- ตนแบบหุนยนตขนาดเล็กเพื่อทดสอบการใชงานจริง (D-MPIRE V.1
จํานวน 25 ชุด ขออนุมัติงบทุนสถาบันในการดําเนินการ)

DPP5
RWQ4

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

61-63
(3 ป)

โครงการตอเนื่อง

of Projects: SP)

SC1-ST1-SP9-P5โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องชวยฝกยานรบเสมือน
จริง

SC1-ST1-SP9-P5โครงการ
ประยุกตใชแผนที่สถานการณรวม
เพื่อจําลองการกิจการชวยเหลือทาง
ทหาร
ในสถานการณฉุกเฉิน

61-63
(3 ป)

โครงการตอเนื่อง

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)
109,000,000

40,000,000

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

41,050,000

95,455,000

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

41,050,000 1. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูความชํานาญในการ
ใชรถถังหลักใน ทบ. และใหกําลังพลหนวยประจํารถถัง
หลักสามารถทําการฝกไดโดยไมมีขอจํากัด
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาฉากสถานการณฝกรถถังหลักใน
พื้นที่ในแตละกองทัพภาค และพัฒนาสถานการณฝกให
สอดคลองกับหลักนิยมของ ทบ.
3. เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบแผนเคลื่อนไหว (Motion
Platform) ที่นําเขามาใชใหสามารถนําไปประยุกตใชกับ
เครื่องชวยฝกยานรบประเภทอื่นๆ ได

95,455,000 1. เพื่อวิจัยและพัฒนาตอยอดแผนที่สถานการณรวมใน
รูปแบบสามมิติดวยภาพถายจาก UAV
2. เพื่อแสดงผลการปฏิบัติหนาที่ของทหารขณะปฏิบัติ
ภารกิจในสถานการณฉุกเฉิน
3. เพื่อจําลองภาพสถานการณฉุกเฉินในระบบ C4ISR

ผลผลิตโครงการ

ผลผลิตป 53-61

ป 2561 สิ่งที่จะสงมอบ
- Motion Platform มากกวา 1 ตัน
- ฉากฝกพื้นฐาน
- หองฝกพรอมติดตั้ง Motion Platform
- ระบบสาธิตเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ ดวยเทคโนโลยี Data Logger
ป 2562 สิ่งที่จะสงมอบ
- ชุดสาธิตยานรบเสมือนจริง
- ชุดสาธิต 6DOF
- หลักนิยมการฝกกับชุดสาธิต Tank Sim สทป.
ป 2563 สิ่งที่จะสงมอบ
- ตนแบบอุตสาหกรรม ของ คชฝ.
- ขึ้นบัญชีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐไทย ของ Tank Sim

ป 61
ขอบเขตใชสําหรับการฝกพลขับรถถังแบบ M60 ประกอบดวย การดําเนินกิจกรรมดังนี้
- การสรางสวนการควบคุมและเชื่อมตออุปกรณภายในหองฝกยานรบ ดวยโปรแกรมทาง
อุตสาหกรรม เชน LabVIEW หรืออื่นใดที่เหมาะสมจากภาคสวนอุตสาหกรรม
- การแสดงผลฉากฝกเสมือนจริงแบบกราฟฟกส (Computer Graphic Image; CGI) โดยใช
โปรแกรม Game Engine จากอุตสาหกรรมการสรางระบบจําลองการฝกเสมือนจริง
- การสรางแผนเคลื่อนไหว (Motion Platform) แบบ 6DOF
- การวิจัยและพัฒนาฉากสนามฝกดวยภาพถายจาก UAV โปรแกรมควบคุมฉากสถานการณฝก
โปรแกรมประเมินผลการฝก และโปรแกรมผูควบคุมการฝก
- การทดสอบและประเมินผลระบบในหองปฏิบัติการสวนงาน RVS และการทดสอบและ
ประเมินผลระบบในหนวยใช
- การสงมอบระบบ คชฝ.รถถังเสมือนจริงใหหนวยใชพรอมการฝกอบรม และบริการหลังการ
สงมอบโดยศูนยบริการทางวิชาการและเทคนิค

- ระบบแผนที่สถานการณรวมในรูปแบบสามมิติดวยภาพถายจาก UAV มีผลผลิต 95% ของ
สถาปตยกรรมระบบทั้งหมด (ป 61) ประกอบดวย
1. ระบบ UAV ถายภาพแผนที่สถานการณ 1 ระบบ
2. ระบบผลิตแผนที่ 3 มิติ จากภาพถาย UAV 1 ระบบ
3. ระบบพัฒนาแผนที่สถานการณรวม 3 มิติ 1 ระบบ
4. ความรวมมือกับภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการดําเนินโครงการ
5. ความรวมมือกับภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการดําเนินโครงการ HADR
6. ชื่อเสียงของ สทป. จากการจําลองการชวยเหลือทางทหารขณะเกิดสถานการณฉุกเฉิน
- ระบบสงสัญญาณการปฏิบัติหนาที่ของทหารขณะปฏิบัติภารกิจในสถานการณฉุกเฉิน มี
ผลผลิต 25% ของสถาปตยกรรมระบบทั้งหมด (ป 61) ประกอบดวย
1. อุปกรณรับ-สงสัญญาณ GPS ติดตามบุคคล
2. อุปกรณภาคสงเพื่อถายทอดสัญญาณภาพและพิกัดทหารปฏิบัติภารกิจขณะเวลาจริงติดตั้ง
บน UAV
'- ระบบจําลองภาพสถานการณฉุกเฉินในระบบ C4ISR โดยผลผลิตใน (ป 61) ประกอบดวย

ป 61
- ตนแบบระบบจําลองสถานการณ ประกอบดวยระบบยอยดังนี้ 1) ตนแบบระบบทําแผนที่
สถานการณรวมสามมิติ 2) ตนแบบระบบรับสงสัญญาณการสื่อสารติดตั้งบน UAV และ 3)
ตนแบบระบบ C4ISR แบบเคลื่อนที่ (Mobile C4ISR) จํานวน 1 ชุด
- เอกสารสรุปความตองการของหนวยผูใช (หนวยบัญชาการทหารพัฒนา) จํานวน 1 ชุด
- เอกสารสรุปองคความรู ประกอบดวย การทําแผนที่สถานการณรวมสามมิติ โครงขายระบบ
การสื่อสาร (Communications Mesh) และระบบควบคุมบังคับบัญชา (Mobile C4ISR)
จํานวน 1 ชุด

1. ระบบคอมพิวเตอรควบคุมและสั่งการ
2. ระบบวิเคราะหภาพถายและวิดีโอเพื่อการขาวกรอง
3. ระบบแมขายคอมพิวเตอรรองรับขอมูลเฝาตรวจและลาดตระเวนสถานการณฉุกเฉิน
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แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

แผนงาน
'- จางพัฒนาหลักนิยมการฝกกับชุดสาธิต Tank Sim สทป.
- จางสราง Reference Station ของ Tank Sim สทป. (สวนพลยิง สวนพล
บรรจุ และสวนผูบังคับรถ)
- วิจัยและพัฒนาโดย สทป. ใหไดตนแบบชุดสาธิต Station ของ Tank Sim
สทป
- จัดหาเฉพาะชิ้นสวนประกอบ และ สทป. ดําเนินการวิจัยประกอบรวม ให
เปนตนแบบชุดสาธิต 6DOF จํานวน 1 ชุด

ผูรับ
ผิดชอบ

DTI6(3)
DSS5
MSE4

ตัวชี้วัด
- ชุดสาธิตยานรบเสมือนจริง
- ชุดสาธิต 6DOF
- หลักนิยมการฝกกับชุดสาธิต Tank Sim สทป.
แผนงาน
'- การสังเคราะหองคความรูและถายทอดเทคโนโลยีระบบยอยของโครงการฯ
สูภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานระหวางประเทศ
- การนําผลผลิตโครงการฯ ป 61 เขาสนับสนุนการฝกบรรเทาสาธารณภัย
และภัยพิบัติของ กห.
- การเพิ่มเติมระบบรับสงสัญญาณการปฏิบัติหนาที่ของทหารขณะปฏิบัติ
ภารกิจในสถานการณฉุกเฉินเพิ่มเติม 3 ชุด สําหรับการปฏิบัติภารกิจทาง
ทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การเชื่อมโยงระบบจําลองภาพสถานการณฉุกเฉินในระบบ C4ISR เขากับ
ระบบสื่อสารของภาครัฐที่สงวนสําหรับกรณีฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ
- การรวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในการประยุกตใช
ผลผลิตโครงการฯ ป 61 ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวชี้วัด
- ผลการปรับปรุงและเพิ่มเติมผลผลิตโครงการฯ ป 61 ใหสนับสนุนการฝก
บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติของ กห. จํานวน 1 ระบบ
- หนังสือแจงความประสงคอยางเปนทางการในการนําผลผลิตโครงการฯ ป
62 ไปประยุกตใชในภารกิจดานการบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ จํานวน
1 ระบบ จาก หนวยงานภายนอก
- รายงานผลการสังเคราะหและเอกสารรายงานขีดความสามารถในการ
ถายทอดองคความรูในรูปแบบรายงานผลการฝกระบบยอยของโครงการฯ สู
ภาคการศึกษา จํานวน 1 ชุด ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด
- บทความทางวิชาการที่ไดเผยแพรในการประชุมวิชาการในตางประเทศ

DTI6(2)
DSS5
MSE4

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

SC1-ST1-SP9-P5โครงการวิจัยและ
พัฒนารวมยานเกราะลอยางระยะที่ 2

61-63
(3 ป)

โครงการตอเนื่อง

of Projects: SP)

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)
817,350,000

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

86,400,000

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

86,400,000 1. ประยุกตใชองคความรูจากโครงการยานเกราะลอยาง
ขนาด 8x8 จากตนแบบรถยานเกราะที่ สทป. ดําเนินการ
แลว
2. สรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีของระบบยาน
เกราะลอยางขนาด 8x8 โดยศึกษาและพัฒนาการ
ทดสอบสมรรถนะและการใชงาน การปรับปรุงซอมบํารุง
ฟนฟูสภาพจากการใชงานยานเกราะลอยาง
3. วิจัยและพัฒนาตนแบบยานเกราะลอยางขนาด 8x8
สําหรับการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจของ นย. ในขั้นการ
เคลื่อนที่สทู ี่หมาย
4. เพื่อเสริมสรางบุคคลากรใหมีความรู ความสามารถ
สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศของไทย
5. จัดทําแบบและรายละเอียดกระบวนการสรางยาน
เกราะ นย. เชิงอุตสาหกรรม

ผลผลิตโครงการ

1. แบบจําลอง (Mock up) ตนแบบรถยานเกราะลอยาง 8x8 สําหรับปฏิบัติภารกิจของ นย. 1
คัน
2. ตนแบบรถยานเกราะลอยาง 1 คัน ประเภทรถรบสะเทินน้ําสะเทินบก ติดระบบอาวุธชนาด
30 มม. (Amphibious Armor Vehicle)
3. ตนแบบระบบขับเคลื่อนแบบ 8x8 ระบบปองกันนิวเคลียรชีวเคมี (Nuclear Biological
Chemical: NBC) ระบบเกราะกันกระสุนและวัตถุระเบิด
4 ผลการทดสอบตนแบบรถยานเกราะลอยาง 1 คัน ประเภทรถสะเทินน้ําสะเทินบกติดระบบ
อาวุธขนาด 30 มม. (Amphibious Amor Vehicle)
5. ผลการทดสอบทดลองการใชงานโดยหนวยผูใชงาน (นย.)
6. สรางองคความรูและการพัฒนาเทคโนโลยียานเกราะลอยางไดเองภายในประเทศและ
ประเทศไทย เกิดเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาและศักยภาพการวิจัยในอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ
7. แบบและรายละเอียดกระบวนการสรางยานเกราะ นย. เชิงอุตสาหกรรม

ผลผลิตป 53-61

ป 56
'- สรางแบบจําลอง (Mock up) ยานเกราะลอยางขนาด 8x8 จํานวน 1 ชุด
- ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลยานเกราะที่ประจําการอยูในกองทัพ
- ศึกษาชองวางของเทคโนโลยี (Technology GAP)
- สรุปขอมูลและจัดทํารางแบบแนวคิด (Conceptual Design) พรอมระบบขอกําหนดตางๆ
- จัดทําขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและวางแผนการสรางตนแบบยานเกราะ
ป 57
- แบบราง (Drawing) ของรายละเอียดชิ้นสวน (Detailed Design) และระบบยานเกราะลอ
ยางขนาด 8x8 โดยคิดเปนรอยละ 80 ของระบบยอยทั้งหมด
- วิจัยและพัฒนา ประกอบรวมตนแบบยานเกราะลอยางขนาด 8x8 จํานวน 1 คัน (พัฒนา
ตอเนื่องไปในป 58) และไดชิ้นสวนของระบบยอยยานเกราะลอยางขนาด 8x8 โดยคิดเปนรอย
ละ 60 ของระบบยอยทั้งหมด
- แบบราง (Drawing) รายละเอียดชิ้นสวนระบบยอยของยานเกราะลอยางขนาด 4x4
(Detailed Design)
- ผลการทดสอบเบื้องตนของระบบยอยของยานเกราะลอยางขนาด 4x4
ป 58
- วิเคราะห ออกแบบ วิจัยและพัฒนาจากความตองการของผูใช
- ปรับปรุงแกไขแบบ (high level design) และพัฒนาแบบใหสมบูรณ (detail design)

แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

แผนงาน
'- จัดหาและติดตั้งระบบปอมปนตนแบบยานเกราะลอยาง APC (คันที่ 1)
- พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา (BMS) ของตนแบบยานเกราะลอยาง
ACPC (คันที่ 2)
- ทดสอบสมรรถภาพและการทํางานของตนแบบยานเกราะลอยาง ACPC
(คันที่ 2)
- ตนแบบรถยนตบรรทุก 4x4 มาตรฐานทางทหาร สําหรับหนวยงานความ
มั่นคง
- ออกแบบระบบไฟฟาตนแบบยานเกราะลอยาง
- ชิ้นงานตัวอยางตนแบบอุตสาหกรรมเกราะเสริมติดตั้งยานเกราะลอยาง
- จางสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องเลเซอร Tracker
- โปรแกรมออกแบบระบบไฟฟายานเกราะลอยาง
- เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิคสําหรับผลิตตนแบบเกราะเสริม

ผูรับ
ผิดชอบ

DTI6(2)
DSS5
MSE4

ตัวชี้วัด
- ระบบควบคุมบังคับบัญชา (BMS) ของตนแบบยานเกราะลอยาง ACPC
(คันที่ 2)
- รายงานการทดสอบสมรรถภาพและการทํางานของยานเกราะลอยาง ACPC
(คันที่ 2)

- ประกอบ/ผลิตตนแบบยานเกราะ
- ทดสอบทดลองและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
'ป 59
- การทดสอบสมรรถนะและการใชงาน ตนแบบยานเกราะลอยาง APC (คันที่ 1)
'ป 60
- ปรับปรุงและเพิ่มระบบยอยที่จําเปนตามความตองการของ ทบ. ตนแบบยานเกราะลอยาง
APC (คันที่ 1)
'ป 61
- ประกอบรวมสรางตนแบบยานเกราะลอยาง ACPC ( คันที่ 2)
- ปรับปรุงตนแบบยานเกราะลอยาง APC (คันที่ 1)

SP2 เทคโนโลยี
SC1-ST1-SP2-P2โครงการวิจัยและ
สารสนเทศและการ พัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
สื่อสารเพื่อการ
แบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกต
ปองกันประเทศ
สําหรับเจาหนาที่หนวยงานความ
มั่นคง เพื่อสนับสนุนการแกปญหา 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 3

59 -64
(5 ป)

โครงการตอเนื่อง

71,303,000

18,600,000

18,600,000 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคง
สําหรับการปฏิบัติการในพื้นที่ จชต.
2. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบ/ตรวจจับ อุปกรณรวบรวม
ขอมูล (Sensor) แบบตางๆ และระบบจัดเก็บขอมูล ให
มีขีดความสามารถตรงตามความตองการของหนวยงาน
ผูใช
3. เพื่อพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาระบบวิเคราะห
เชิงความสัมพันธขอมูล
4. เพื่อพัฒนาองคความรูและตนแบบระบบจดจําใบหนา
(Face Recognition) และระบบเฝาระวัง (VDO
Analytic)
5. เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะหและแสดงผล เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจดานยุทธการหรือการขาว
6. เพื่อตอยอดและเพิ่มเติมขีดความสามารถของระบบ
จากผลงานของการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2
7. เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการวิจัยกับ
หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

Phase 1'
- ตนแบบระบบอานปายทะเบียนรถยนต 4 ชุด ตนแบบระบบรวบรวมขอมูลปายทะเบียน
รถยนตและบุคคล 1 ระบบ และระบบแจงเตือนเมื่อพบรถยนตหรือบุคคลตองสงสัย ติดตั้ง ณ
ดานควรมีด
- ตนแบบระบบรวบรวมขอมูลปายทะเบียนรถยนตและบุคคล 1 ระบบ ตนแบบระบบแจง
เตือนเมื่อพบรถยนตตองสงสัยหรือบุคคลตองสงสัย 1 ระบบ และตนแบบระบบแสดงแผนที่
จุดตรวจและยานพาหนะฝายเดียวกัน 1 ระบบ ติดตั้ง ณ ฉก.สงขลา- ตนแบบระบบอานปาย
ทะเบียนรถยนตและจักรยานยนตแบบเคลื่อนยายได 1 ระบบ
- ตนแบบระบบอานปายทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ดวยการพิมพผานมือถือ 1 ระบบ (5 เครื่อง)
- ตนแบบระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย 1 ระบบพรอมชุดตรวจอานปายทะเบียนรถแบบ
เคลื่อนยายได 6 ชุด
- ตนแบบโครงสรางฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหขอมูลแบบรูจํา
- ความตกลงรวมมือการแบงปนขอมูลกับหนวยงานภายนอกอยางนอย 1 หนวย
(กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.), กรมการขนสงทางบก, กรมทะเบียน
ราษฏร )

ป 57
- ตนแบบระบบอานปายทะเบียนรถยนต 4 ชุด ตนแบบระบบรวบรวมขอมูลปายทะเบียน
รถยนตและบุคคล 1 ระบบ และระบบแจงเตือนเมื่อพบรถยนตหรือบุคคลตองสงสัย ติดตั้ง ณ
ดานควรมีด ตนแบบระบบรวบรวมขอมูลปายทะเบียนรถยนตและบุคคล 1 ระบบ ตนแบบ
ระบบแจงเตือนเมื่อพบรถยนตตองสงสัยหรือบุคคลตองสงสัย 1 ระบบ และตนแบบระบบ
แสดงแผนที่จุดตรวจและยานพาหนะฝายเดียวกัน 1 ระบบ ติดตั้ง ณ ฉก.สงขลา
ป 58
- ตนแบบระบบอานปายทะเบียนรถยนตและจักรยานยนตแบบเคลื่อนยายได 1 ระบบ
- ตนแบบระบบอานปายทะเบียนรถยนตและจักรยานยนต หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
ดวยการพิมพผานมือถือ 1 ระบบ
ป 59
- ตนแบบระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย 1 ระบบ
- ชุดตรวจอานปายทะเบียนรถแบบเคลื่อนยายได 6 ชุด
- ตนแบบโครงสรางฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหขอมูลแบบรูจํา
- องคความรูเบื้องตนในการพัฒนาระบบเฝาระวังอัจฉริยะ
- เอกสารการพัฒนาระบบ (System Design Document) ของตนแบบระบบสารสนเทศแบบ
รวมศูนย ชุดตรวจอานปายทะเบียนรถแบบเคลื่อนยายไดและโครงสรางฐานขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหขอมูลแบบรูจํา

แผนงาน
- วิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบปายทะเบียนยานพาหนะสําหรับใชงานกับ
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน
- วิจัยและพัฒนาระบบอานปายทะเบียนยานพาหนะแบบเคลื่อนยายไดที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น (eMLPR) สําหรับใชงานกับดานลอย เพื่อตรวจสอบ
ยานพาหนะตองสงสัย
- วิจัยและพัฒนาโปรแกรมเฝาระวัง (VDO Analytic/Forensic) โดยใชภาพ
จากกลองวงจรปด (CCTV)
- จัดซื้อ Mobile Office พรอมอุปกรณ เพื่อใชเปนศูนยฝกอบรมและซอม
บํารุง
- นําระบบวิเคราะหเชิงความสัมพันธขอมูล และโปรแกรมอานสี รุน และยี่หอ
รถยนต รวมทั้งระบบ Intelligence Data-Link Analysis for Checkpoint
Operations (IDA-CHO) มาวิจัยและพัฒนาตอยอด
- บํารุงรักษาระบบจากโครงการในระยะที่ 2 รวมทั้งติดตามแกไขปญหา
และปรับปรุงโปรแกรมและระบบตางๆ ในโครงการ
- บริหารโครงการและประสานความรวมมือกับหนวยตางๆ รวมทั้งศึกษา
เทคโนโลยีเพิ่มเติม

- องคความรูเบื้องตนในการพัฒนาระบบเฝาระวังอัจฉริยะ (Defense Operational
Intelligence System) ซึ่งสามารถระบุสี รุน ยี่หอ และระบบติดตามผูตองสงสัยจากการ
เคลื่อนไหวของบุคคลใกลชิด
- เอกสารการพัฒนาระบบ (System Design Document) ของตนแบบระบบสารสนเทศแบบ
รวมศูนย ชุดตรวจอานปายทะเบียนรถแบบเคลื่อนยายไดและโครงสรางฐานขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหขอมูลแบบรูจํา
- สงมอบตนแบบระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย พรอมชุดตรวจอานปายทะเบียนรถแบบ
เคลื่อนยายได ใหแก กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อทดลองและประเมินผลการใชงาน
- ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยที่วิเคราะหและทํานายแนวโนมการกอความไมสงบเบื้องตน
'Phase 2
- ระบบตรวจสอบปายทะเบียนยานพาหนะสําหรับใชงานกับโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
(Smart Phone) และ Smart Phone ตนแบบพรอมใชงาน จํานวน 10 เครื่อง
- ระบบอานปายทะเบียนยานพาหนะแบบเคลื่อนยายไดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ป 60
'- ตนแบบ C2 ระดับ กอ.รมน. ภาค มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้งดาน Hardware และ Software
- ดานถาวรควรมีดไดรับการปรับปรุง
- จํานวนดานตรวจชนิดถาวร/ดานลอย เพิ่มขึ้น จํานวน 9 ดาน
- ระบบวิเคราะหขอมูลการผานดานแบบรูจํามีประสิทธิภาพสูงขึ้น (อานทะเบียนปลอมได
วิเคราะหรถตาม Scenario ตางๆ ไดตามความตองการ )
'ผลการดําเนินงานที่ผานมาจากโครงการระยะที่ 2
- ระบบอานและตรวจสอบปายทะเบียนเชื่อมโยงฐานขอมูลยานพาหนะตองสงสัยแบบดาน
ถาวร ณ ดานควนมีด จังหวัดสงขลา
- ระบบอานปายทะเบียนยานพาหนะแบบเคลื่อนยายได (MLPR) สําหรับใชงานกับดานลอย
จํานวน 6 ชุด
- ระบบควบคุมและบังคับบัญชา (C2) ที่สามารถตรวจสอบรายงานสถานะภาพการตรวจจับ
ปายทะเบียนของทั้งดานถาวรและดานลอย จํานวน 4 จุด ติดตั้งที่หองปฏิบัติการของ สทป.,
ฉก.สงขลา, สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ นฝต.จชต.สน.จชต.

ตัวชี้วัด
- ระบบตรวจสอบปายทะเบียนยานพาหนะสําหรับใชงานกับโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟน (Smart Phone) และ Smart Phone ตนแบบพรอมใชงาน
จํานวน 10 เครื่อง
- ระบบอานปายทะเบียนยานพาหนะแบบเคลื่อนยายไดที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น (eMLPR) สําหรับใชงานกับดานลอย (จุดตรวจหรือจุดสกัด) เพื่อ
ตรวจสอบยานพาหนะตองสงสัย จํานวน 8 ระบบ
- โปรแกรมเฝาระวัง (VDO Analytic/Forensic) โดยใชภาพจากกลองวงจร
ปด (CCTV)
- Mobile Office พรอมอุปกรณ เพื่อใชเปนศูนยฝกอบรมและซอมบํารุง
- เอกสารและองคความรูในการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบตรวจสอบปาย
ทะเบียนยานพาหนะสําหรับใชงานกับโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ระบบอาน
ปายทะเบียนยานพาหนะแบบเคลื่อนยายไดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (eMLPR)
สําหรับใชงานกับดานลอย (จุดตรวจหรือจุดสกัด) เพื่อตรวจสอบยานพาหนะ
ตองสงสัย และโปรแกรมเฝาระวัง (VDO Analytic/Forensic)
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ยุทธศาสตร
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กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

of Projects: SP)

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

SC1-ST1-SP2-P2โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
แบบรวมศูนยและโปรแกรมประยุกต
สําหรับเจาหนาที่หนวยงานความ
มั่นคง เพื่อสนับสนุนการแกปญหา 3
จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 3
(ตอ)

(Enhanced Mobile License Plate Recognition system : eMLPR) สําหรับใชงานกับ
ดานลอย จํานวน 8 ระบบ
- โปรแกรมเฝาระวัง (VDO Analytic) โดยใชภาพจากกลองวงจรปด (CCTV)
- ระบบจดจําใบหนา (Face Recognition) และคนหาผูตองสงสัย โดยใชภาพจากกลองวงจร
ปด จํานวน 4 ชุด
- ระบบวิเคราะหและแสดงผล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดานยุทธการหรือการขาว
จํานวน 4 ชุด
- ระบบเฝาระวัง (VDO Analytic) โดยใชภาพจากกลองวงจรปด จํานวน 8 ชุด
- ระบบอานปายทะเบียนยานพาหนะแบบติดตั้งกับยานพาหนะ เพื่อลาดตระเวนตรวจสอบ
และรวบรวม ขอมูลยานพาหนะในพื้นที่ จชต. จํานวน 6 ชุด
- เอกสารและองคความรูในการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบในโครงการ

SC1-ST1-SP9-P6 โครงการวิจัย
และพัฒนาตนแบบระบบเครื่องชวย
ฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง

62-64
(3 ป)

โครงการใหม

SC1-ST1-SP6-P6โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบอาวุธควบคุมระยะไกล

59-61
(3 ป)

โครงการตอเนื่อง

SC1-ST1 โครงการวิจัยและพัฒนา
DTI Sensor สําหรับตรวจวิเคราะห
หาสารระเบิด

ผลผลิตโครงการ

62-63
(2 ป)

โครงการใหม
ภายใน สทป.

-

19,400,000

19,400,000 1. วิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอดตนแบบระบบสนามยิงปน
เสมือนจริง ที่ สทป.ไดดําเนินการแลว ใหสามารถรองรับ
การฝกยิงปนฝก ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มปนฝก
เปนปนสั้น และปนประจํากายทหารแบบ TARVO
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาฉากสถานการณฝกการยิงปน
สอดคลองกับหลักนิยมของ ทบ.
3. เพื่อวิจัยพัฒนาใหไดตนแบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธ
เสมือนจริงซึ่งสามารถนําไปตอยอดขยายผลใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เปนอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศ

58,600,000

-

350,000 เพื่อวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบอาวุธควบคุมระยะไกล
(Remote Controlled Weapon Station)
ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดตั้งอาวุธไดหลายแบบ

-

-

6,000,000 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพพื้นผิวเซนเซอรสําหรับวิเคราะห
หาสารระเบิดที่ตกคางจากสถานที่เกิดเหตุ
ชนิดไมโครอะเรย (Microarray Sensors) ดวยวิธีการ
เกาะติดผิวหนาทางเคมี (Chemisorption) ที่มีคุณสมบัติ
เลือกจับ (Probing molecule) กับสารระเบิดที่ปนเปอน
ในวัตถุพยานได โดยใชตัวอยางวัตถุพยานปริมาณนอย
เเละ มีการปนเปอนจากสิ่งเเวดลอม

ผลผลิตป 53-61

แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

- โปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน โปรแกรมอานปายทะเบียนรถ โปรแกรมแสดงผลการอาน
ปายทะเบียนรถและแจงเตือนรถตองสงสัย โปรแกรมบันทึกขอมูลผลการอานปายทะเบียนรถ
โปรแกรมสื่อสารขอมูลในระบบเครือขาย เปนตน
- การเชื่อมตอระบบเขากับฐานขอมูลยานพาหนะตองสงสัยใน จชต.
- อบรมการใชงานระบบและการแกไขปญหาเบื้องตนพรอมเอกสารประกอบ
- เอกสารและองคความรูในการพัฒนาโปรแกรมและระบบตางๆ ในโครงการ

ป 2562
- ตนแบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง ระยะที่ 1
- ตนแบบปนสั้นและปนยาวทางยุทธวิธี
- ระบบลูกเลื่อนและเซ็นเซอร, ระบบจอแสดงผลขั้นสูง, ระบบกลองตรวจจับขั้นสูง
- โปรแกรมตนแบบระยะ 1
- การพัฒนาหลักนิยมการฝก
- การทดสอบและประเมินผล
ป 2563
- ตนแบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง ระยะที่ 2
- ตนแบบปนกลหรือปนวิถีตรงแบบอื่นๆ
- ระบบลูกเลื่อนและเซ็นเซอร, ระบบจอแสดงผลขั้นสูง, ระบบกลองตรวจจับขั้นสูง
- โปรแกรมตนแบบระยะ 2 - การพัฒนาหลักนิยมการฝก
- การทดสอบและประเมินผล
ป 2564
- ตนแบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง ระยะที่ 3: ตนแบบปนซุมยิง
- ระบบลูกเลื่อนและเซ็นเซอร, ระบบจอแสดงผลขั้นสูง, ระบบกลองตรวจจับขั้นสูง
- โปรแกรมตนแบบระยะ 3 - การพัฒนาหลักนิยมการฝก - การทดสอบและประเมินผล
- การปรับปรุงระบบสูภาคอุตสาหกรรม

แผนงาน
- วิจัยและพัฒนาตนแบบ คชฝ. ใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง ระยะที่ 1
ประกอบดวย
ตนแบบปนสั้นและปนยาวทางยุทธวิธี ระบบลูกเลื่อนและเซ็นเซอร ระบบ
จอแสดงผลขั้นสูง (16 เลน) ระบบกลองตรวจจับขั้นสูง (เพื่อใหตรวจจับ
เลเซอรแบบ HD ได) และ โปรแกรมตนแบบระยะ 1 (พัฒนาเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมเดิม (Unity) โดยการทําเอง)
- รูปแบบคูมือการฝกตามหลักนิยม (หลักนิยมการรบ)
- รายงานผลการทดสอบและประเมินผล
ตัวชี้วัด
- ตนแบบ คชฝ. ใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง ระยะที่ 1 ประกอบดวย
1. ตนแบบปนสั้นและปนยาวทางยุทธวิธี (ไดปน TRAVO, M4 และ GLOCK
9 mm ซึ่งทําลูกเลื่อนดวยแลว)
2. ระบบลูกเลื่อนและเซ็นเซอร (ไดลูกเลื่อนปน M4 และ M16 เพื่อเปลี่ยนลูก
เลื่อนใหหนวยที่มีปนอยูแลว)
3. ระบบจอแสดงผลขั้นสูง (16 เลน)
4. ระบบกลองตรวจจับขั้นสูง (เพื่อใหตรวจจับเลเซอรแบบ HD ได)
5. โปรแกรมตนแบบระยะ 1 (พัฒนาเพิ่มเติมจากโปรแกรมเดิม (Unity) โดย
การทําเอง)

- ตนแบบแพลตฟอรมระบบอาวุธควบคุมระยะไกล พรอมระบบคนหาติดตามเปาหมาย ระบบ
นํารองผานดาวเทียม ระบบสรางเสถียรภาพชุดแพลตฟอรมและชุดบังคับยิง (ป 59 ตอเนื่อง
ถึงป 60)
- ตนแบบระบบอํานวยการยิงและระบบแสดงผล (ป 60)
- ตนแบบระบบอาวุธควบคุมระยะไกล (Remote Controlled Weapon System-RCWS) ที่
ไดเขารับการทดสอบและประเมินมาตรฐานภาคสถิต (ป 61)
- ผลการทดสอบและประเมินมาตรฐานภาคพลวัต (ป 62)

ป 59
- ตนแบบแพลตฟอรมระบบอาวุธควบคุมระยะไกล พรอมระบบคนหาติดตามเปาหมาย ระบบ
นําผานดาวเทียม ระบบสรางเสถียรภาพชุดแพลตฟอรมและชุดบังคับยิง
ป 60
- ตนแบบระบบอํานวยการยิงและระบบแสดงผล
ป 61
- ตนแบบระบบอาวุธควบคุมระยะไกล (Remote Controlled Weapon System-RCWS) ที่
ไดเขารับการทดสอบและประเมินมาตรฐาน

แผนงาน
- บริหารโครงการและจัดทํารายงานผลการวิจัยพัฒนา
- บริหารโครงการและจัดทํารายงานผลการทดสอบและประเมินมาตรฐาน
ระบบ
- บริหารโครงการและจัดทํารายงานปดโครงการ

ป 2562
- รายงาน Literature review ที่เกี่ยวของในการพัฒนาการปรับปรุงความจําเพาะตอพื้นผิว
- วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นผิวเซนเซอรดวยสารอินทรียเคลือบผิว (ขั้นที่ 1)
- รายงานผลการทดสอบการทํางานของเซนเซอรดวยสารระเบิดที่ทราบชนิด
- รายงานผลการทดสอบพื้นผิวทางกายภาพดวยเครื่องมือวิเคราะหชั้นสูง

ป 2559
- จัดทําแผนการพัฒนาการปรับปรุงผิวหนาเซนเซอร เพื่อเพิ่มความวองไวในการตรวจวัดวัตถุ
ระเบิด
- ดําเนินการออกแบบพื้นผิวทางเคมีใหเหมาะสมตอการตรวจวัดวัตถุระเบิดบนเซนเซอร

แผนงาน
- สรางสวนเกาะติดที่มีลักษณะเฉพาะทางเคมีตอสารระเบิดบนผิวโลหะ
เซนเซอร
-ทดสอบการทํางานของเซนเซอรดวยสารระเบิดที่ทราบชนิด
- ทดสอบการทํางานของเซนเซอรดวยสารระเบิดที่ทราบชนิด
- ทดสอบการทํางานของพื้นผิวเซนเซอรที่ผานการพัฒนาแลวดวยแสงรามาน
- ศึกษาอายุการใชงานของพื้นผิวที่ผานการพัฒนาแลวดวยการทดสอบทาง
กายภาพในระยะเวลาดําเนินโครงการ
- ทดสอบการใชงานเซนเซอรดวยสารระเบิดที่ทราบชนิดและปริมาณ
- ทดสอบการใชงานเซนเซอรดวยวัตถุพยานจําลอง
ตัวชี้วัด
- รายงานการสรางสวนเกาะติดที่มีลักษณะเฉพาะทางเคมีตอสารระเบิดบนผิว
โลหะเซนเซอร
- รายงานทดสอบการทํางานของพื้นผิวเซนเซอรที่ผานการพัฒนาแลวดวย
แสงรามาน
- รายงานทดสอบการใชงานเซนเซอรดวยสารระเบิดที่ทราบชนิดและปริมาณ
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ผูรับ
ผิดชอบ

ตัวชี้วัด
'- ผลการประเมินมาตรฐานระบบ และรายงานปดโครงการ

DTI6(1)
DRD5
MSE4

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

59-61
(3 ป)

โครงการตอเนื่อง

of Projects: SP)

SC1-ST1-SP6-P6โครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบอาวุธควบคุมระยะไกล

SC1-ST1-SP6-P6โครงการวิจัยและ
พัฒนาเครื่องชวยฝกหลักสูตรขนสง
ทางอากาศ

61
โครงการตอเนื่อง
(1 ป)
ขอขยายเวลา
ป 61 - 62 (2 ป)

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)
58,600,000

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61
-

2,604,960

-

19,928,869

950,000

วัตถุประสงคโครงการ

ผลผลิตโครงการ

ผลผลิตป 53-61

แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

ผูรับ
ผิดชอบ

ป 59
- ตนแบบแพลตฟอรมระบบอาวุธควบคุมระยะไกล พรอมระบบคนหาติดตามเปาหมาย ระบบ
นําผานดาวเทียม ระบบสรางเสถียรภาพชุดแพลตฟอรมและชุดบังคับยิง
ป 60
- ตนแบบระบบอํานวยการยิงและระบบแสดงผล
ป 61
- ตนแบบระบบอาวุธควบคุมระยะไกล (Remote Controlled Weapon System-RCWS) ที่
ไดเขารับการทดสอบและประเมินมาตรฐาน

แผนงาน
- บริหารโครงการและจัดทํารายงานผลการวิจัยพัฒนา
- บริหารโครงการและจัดทํารายงานผลการทดสอบและประเมินมาตรฐาน
ระบบ
- บริหารโครงการและจัดทํารายงานปดโครงการ

580,000 เพื่อพัฒนาเครื่องชวยฝกบังคับรมใหสามารถใชในการฝก ตนแบบเครื่องชวยฝกบังคับรม หลักสูตรสงทางอากาศ รร.สพศ.ศสพ. จํานวน 1 ระบบ
ปฏิบัติไดใกลเคียงกับการปฏิบัติจริง สามารถ วัดความรู
ความเขาใจ ของผูเขารับการฝกไดอยางถูกตอง และให
เกิดความปลอดภัยตอผูเขารับการฝก

ป 61
'- หารือ รอง ผบ.รร.สพศ.ศสพ. และ อจ.หน. แผนกวิชาปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อ ศึกษา
รายละเอียดในสถานีฝกบังคับรม และนํามาจัดทํา Conceptual Design
- ดําเนินการออกแบบระบบ, จัดทํา Detailed Design ของระบบทั้งหมด, จัดทําภาพจําลอง
ของระบบ รวมถึงการจัดทํา TOR และเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

แผนงาน
- วิจัยและพัฒนาตนแบบเครื่องชวยฝกบังคับรม
- จัดทํารายงานการสรางตนแบบเครื่องชวยฝกบังคับรม
ตัวชี้วัด
- ตนแบบเครื่องชวยฝกบังคับรม
- รายงานการสรางตนแบบเครื่องชวยฝกบังคับรม

DTI6(2)
DRD5
RNE4

950,000 1. เพื่อศึกษารวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลดาน
เทคโนโลยีปองกันประเทศของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ตลอดจนทิศทางและแนวโนมความกาวหนา
และการพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อนําเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และผูบังคับบัญชา
ระดับสูงของ กห. และผูบริหาร สทป.
2. เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เชน นโยบาย
ผูบังคับบัญชา ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ นโยบาย
ดานการวิจัยและพัฒนา สถานภาพกําลังรบ การจัดกําลัง
การจัดซื้อยุทโธปกรณ รวมทั้งแผนพัฒนาและปรับปรุง
ขีดความสามารถของกองทัพ อุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ ขีดความสามารถของหนวยงานตาง ๆ และ
สทป. เพื่อนํามาวิเคราะห เผยแพรและใชกําหนดทิศ
ทางการวิจัยและพัฒนาของ สทป. ใหมีความถูกตอง
เหมาะสม ตามสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
สอดคลองกับความตองการของผูใชหรือผูถือผลประโยชน
รวม และตามความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ป 54-59
- รายงานผลการรวบรวมขอมูล ทั้งในและตางประเทศและขอมูลสนับสนุนฐานขอมูล ปละ 20
เรื่อง
- เอกสารวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ แลวเสร็จและครบถวน ตามระยะเวลาที่กลุม
ปฏิบัติการกําหนด
- การจัดสัมมนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ และรายงานสรุปผล 1 ครั้ง
- รายงานวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศรายไตรมาส 4 ฉบับ
- เอกสารเผยแพรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ แบบ Handbook/Yearbook 2 ฉบับ
- บทวิเคราะหและบทความดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ/อุตสาหกรรมปองกันประเทศ/ทาง
ทหาร ปละ 20 เรื่อง
- ขาวสารดานความมั่นคงและเทคโนโลยีปองกันประเทศ ปละ 200 เรื่อง
- รายงานการศึกษาความเปนไปไดโครงการวิจัยและพัฒนา แลวเสร็จตามระยะเวลาที่ฝาย
นโยบายและแผนกําหนด
-. รางแผนแมบทการวิจัยและพัฒนาจรวดเพื่อความมั่นคง ที่มีรายละเอียดแผนงานและ
โครงการตางๆ แลวเสร็จ 1 ฉบับ
'ป 60
- เอกสารวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของ สทป. แลวเสร็จ
และครบถวน ตามที่ผูบริหารกําหนด
- รายงานวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศรายไตรมาส 4 ฉบับ เพื่อนําเรียน รมว.กห. ผบช.
ระดับสูงใน กห. และผูบริหาร สทป.

แผนงาน
'- รวบรวมขอมูลสถานภาพกําลังรบเพื่อวิเคราะหขีดความสามารถดานการ
ปองกันประเทศ
- จัดทําขอมูลสถานภาพกําลังรบเพื่อการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ
- รวบรวมขอมูลอุตสาหกรรมปองกันประเทศของตางประเทศ
- การศึกษาความเปนไปไดโครงการ วิจัยและพัฒนา
- การเขารวมอบรม ประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการดานเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ
- การเดินทางไปปฏิบัติงานกับหนวยงานดานเทคโนโลยีปองกันประเทศหรือ
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

DTI6(2)
DTA5

- รายงานผลการรวบรวมขอมูล/อบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งในและตางประเทศ 20 เรื่อง
- รายงานการศึกษาความเปนไปไดโครงการวิจัยและพัฒนา แลวเสร็จและครบถวน ตามที่ฝาย
นโยบายและแผนกําหนด
- บทวิเคราะหและบทความดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ/อุตสาหกรรมปองกันประเทศ/ทาง
ทหาร 16 เรื่อง เพื่อเผยแพรทางวารสารหรือผานทางเว็บไซต
- ขาวสารดานความมั่นคงและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 200 เรื่อง เพื่อเผยแพรภายใน
สทป.และผานทางเว็บไซต
- ผลงานของโครงการถูกนําไปใชประโยชนในโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป. จํานวน 4
ผลงาน
ป 61
- ฐานขอมูลที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
- รายงานผลการวิเคราะหขอมูลดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ (Defence Technology
Analysis)
- รายงานผลการศึกษาความเปนไปไดการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป.
- รายงานผลการบริการและการสนับสนุนขอมูลดานเทคโนโลยีปองกันประเทศตามลําดับชั้น
ความลับ

ตัวชี้วัด
'- แผนแมบทการวิจัยและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรของ สทป. แลวเสร็จ
ตามที่ไดรับมอบหมาย (โดยจัดทํารวมกับฝายนโยบายและแผน)
- รายงานการศึกษาความเปนไปไดโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป. แลว
เสร็จ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- รายงานวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศรายไตรมาส จํานวน 4 ฉบับ
เพื่อนําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ผูบังคับบัญชาระดับสูงของ กห.
และเหลาทัพ รวมทั้งผูบริหาร สทป.
- รายงานผลการเดินทางไปรวบรวมขอมูล/อบรม/ประชุม/สัมมนา จํานวน
12 เรื่อง
- บทความดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ/อุตสาหกรรมปองกันประเทศ/
การทหาร 12 เรื่อง
- รายงานสรุปขาวสารดานความมั่นคงและเทคโนโลยีปองกันประเทศ 52 ครั้ง
- ผลงานของโครงการถูกนําไปใชประโยชนในโครงการวิจัยและพัฒนาหรือ
หนวยงานภายใน/ภายนอก สทป. จํานวน 4 ผลงาน

350,000 เพื่อวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบอาวุธควบคุมระยะไกล
(Remote Controlled Weapon Station)
ประสิทธิภาพสูง สําหรับติดตั้งอาวุธไดหลายแบบ

- ตนแบบแพลตฟอรมระบบอาวุธควบคุมระยะไกล พรอมระบบคนหาติดตามเปาหมาย ระบบ
นํารองผานดาวเทียม ระบบสรางเสถียรภาพชุดแพลตฟอรมและชุดบังคับยิง (ป 59 ตอเนื่อง
ถึงป 60)
- ตนแบบระบบอํานวยการยิงและระบบแสดงผล (ป 60)
- ตนแบบระบบอาวุธควบคุมระยะไกล (Remote Controlled Weapon System-RCWS) ที่
ไดเขารับการทดสอบและประเมินมาตรฐานภาคสถิต (ป 61)
- ผลการทดสอบและประเมินมาตรฐานภาคพลวัต (ป 62)

DTI6(1)
DRD5
MSE4

ตัวชี้วัด
'- ผลการประเมินมาตรฐานระบบ และรายงานปดโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมสูประชาสังคม
SC2. การพัฒนา
องคความรูและ
นวัตกรรมสูประชา
สังคม

ST1 การพัฒนา SP1 แผนงานการ
องคความรูดาน พัฒนาระบบขอมูล
วิทยาศาสตรและ ขาวกรอง
เทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ (SDT)

SC2-ST1-SP1-P2
โครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ

54-62
(9 ป)

โครงการตอเนื่อง

- รายงาน บทความ บทวิเคราะห ขาวสารและขอมูลที่นําเสนอตอ สทป. หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือสาธารณชน ตามวัตถุประสงคและตามระดับชั้นความลับ ในเรื่องเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ อุตสาหกรรมปองกันประเทศและการทหาร
- รายงานวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศรายไตรมาส เพื่อนําเรียนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ผูบังคับบัญชาระดับสูงของ กห. และเหลาทัพ รวมทั้งผูบริหาร สทป.
- ขอมูลและบทวิเคราะหดานเทคโนโลยีปองกันประเทศและการทหารที่เปนประโยชนใน
โครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป.
- แผนแมบทการวิจัยและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรของ สทป. ตามที่ไดรับมอบหมาย โดย
การจัดทํารวมกับฝายนโยบายและแผน
- รายงานการศึกษาความเปนไปไดโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป. ทั้งตามแผนแมบท หรือ
ตามขอเสนองานวิจัยและพัฒนาอื่น ๆ เพื่อนําเสนอตอผูบริหารของ สทป.
- การใหบริการดานวิชาการและเทคโนโลยีปองกันประเทศ โดยการสนับสนุนขอมูล สนับสนุน
การจัดทําแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตร การใหคําปรึกษา หรือการบรรยายทางวิชาการ
ใหกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก สทป.

3.เพื่อจัดทําแผนแมบทการวิจัยและพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตรของ สทป. ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยการ
จัดทํารวมกับฝายนโยบายและแผน
4. เพื่อศึกษาความเปนไปไดโครงการวิจัยและพัฒนาของ
สทป. ทั้งตามแผนแมบทการวิจัยและพัฒนา หรือตาม
ขอเสนองานวิจัยและพัฒนาอื่น ๆ โดยการจัดทําและ
เสนอรายงานผลการศึกษาความเปนไปไดตอผูบริหาร เพื่อ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของผูบริหาร
5. เพื่อติดตอประสานและสรางเครือขายพันธมิตรดาน
เทคโนโลยีปองกันประเทศกับหนวยงานหรือบุคคลทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ ให
สทป. สามารถเปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลและ
สารสนเทศทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
7. เพื่อใหบริการและสงเสริมใหเกิดกิจกรรมวิชาการดาน
เทคโนโลยีปองกันประเทศ โดยการสนับสนุนขอมูล
สนับสนุนการจัดทําแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตร การ
ใหคําปรึกษา การบรรยายทางวิชาการ การจัดทําเอกสาร
เผยแพร ใหกับหนวยงานภายใน สทป. กห. หนวยงาน
ภาครัฐ หรือสาธารณชน ตามระดับชั้นความลับ
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ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

สถานะ
โครงการ

SC2-ST1-SP1-P2
โครงการจัดทําบทความวิชาการ

55-62
(8 ป)

โครงการตอเนื่อง

32,500,000

5,000,000

5,000,000 1. เพื่อเผยแพรงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารวิชาการที่
เปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
2. เพื่อพัฒนานักวิจัยและนักพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถเฉพาะดานและเปนที่ยอมรับในสังคม
ภายนอก อีกทั้งเปนการสรางชื่อเสียงใหกับองคกร
3. เพื่อใหนักวิจัยและนักพัฒนาใชเปนสื่อในการสราง
เครือขายวิจัยในวงกวาง
4. เพื่อเปนการนําองคความรูที่อยูกับนักวิจัยและ
นักพัฒนาในบางสวนมาเก็บไวเปนองคความรูที่เปน
เอกสารที่จับตองและสามารถถายทอดได

บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือบทความในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความในเอกสารอื่นๆ

ป 53 เอกสารวิชาการที่ไดจากการวิจัยในสวนงานตางๆ ตามเปาหมาย
ป 54 เอกสารวิชาการที่ไดจากการวิจัยในสวนงานตางๆ ตามเปาหมายและมีคะแนนที่มาก
กวาเดิมโดยเผยแพรงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารวิชาการในประเทศ 18 ฉบับ และ
ตางประเทศ 15 ฉบับ
ป 55 เอกสารวิชาการที่ไดจากการวิจัยในสวนงานตางๆ ตามเปาหมายและมีคะแนนที่มาก
กวาเดิมโดยเผยแพรงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารวิชาการในประเทศ 28 ฉบับ และ
ตางประเทศ 25 ฉบับ
ป 56 จัดทําเอกสารวิชาการดวยคะแนน 120 คะแนน (ตามเกณฑประเมิน กพร.)
ป 57 จัดทําเอกสารวิชาการดวยคะแนน 157 คะแนน (ตามเกณฑประเมิน กพร.)
(ตั้งแตป 58 มีการปรับเกณฑ การวัดคะแนนตามแผนการวิจัย 5 ป. สทป.)
ป 58 จัดทําเอกสารวิชาการดวยคะแนน 500 คะแนน
ป 59 จัดทําเอกสารวิชาการดวยคะแนน 575 คะแนน (คะแนนเต็ม 612)
ป 60 จัดทําเอกสารวิชาการดวยคะแนน 741 คะแนน

ตัวชี้วัด
- ตีพิมพวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ตามตัวชี้วัด ผอ.สทป. จํานวน 2
ฉบับ

SC2-ST2-SP2-P1
โครงการพัฒนาบุคลากรในภาค
วิชาการภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคเอกชน

54-64
(11 ป)

โครงการตอเนื่อง

49,704,279

1,750,000

4,400,000

1. หลักสูตรทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศในระดับบัณฑิตศึกษาและจํานวนผูเรียนใน
หลักสูตรแตละปการศึกษา
2. จํานวนงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธดานเทคโนโลยีปองกันประเทศที่ดําเนินงานโดย
คณาจารย นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาแนวรวมที่สนับสนุนการดําเนินงานดานการวิจัย
ของ สทป.
3. จํานวนผูรับทุนอุดหนุนการศึกษา ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและหรือทุนอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธ
4. ความรวมมือทางดานวิชาการระหวางสถาบันการศึกษากับ สทป. ทั้งในและตางประเทศ
5. ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นอยางมีมาตรฐานและไดรับการรับรองของบุคลากร สทป.
ทางดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ

- ประชาสัมพันธหลักสูตรรวมกับ สจล. และเปดรับผูสมัครเรียนในหลักสูตร
- ดําเนินการเรียนการสอนรวมหลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ
- มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 5 โครงการวิจัย
-มอบทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับขาราชการทหาร (หลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ)
จํานวน 3 ทุน
- มอบทุนรวม สกว. (โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) จํานวน 1 ทุน
- จัดบรรยายทางวิชาการ/หลักสูตรระยะสั้น จํานวน 2 ครั้ง
- จัดเสวนาหัวของานวิจัย สทป.-สถาบันการศึกษา-รร.เหลาทัพ จํานวน 1 ครั้ง
- ดําเนินการติดตามความกาวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจาก สทป.
จํานวน 5 สัญญา
- จัดการเสวนานําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจําป 2561
- เดินทางและรวมประชุมหารือกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อแสวงหาความ
รวมมือดานวิชาการและการวิจัยระหวางหนวยงาน
- จัดกิจกรรม Road Show ทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา
- จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา
- จัดสงเจาหนาที่ สทป. รวมสอนในหลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ ปการศึกษา 2561

แผนงาน
DDT6(1)
'- กิจกรรมทุนการศึกษา/ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธดาน
DKP5
เทคโนโลยีปองกันประเทศ ประกอบดวย ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยหรือ
TAC4
วิทยานิพนธ ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับขาราชการทหาร และทุนปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.) (จํานวนของทุนเปนไปตามงบประมาณที่ไดจัดสรร)
- กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับภาคการศึกษา ประกอบดวย จัดงาน
เสวนาหัวขอการวิจัยรวม สทป.-สถาบันการศึกษา-รร.เหลาทัพ จัดบรรยาย
ทางวิชาการ การจัดการนําเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจาก สทป.
การแสวงหาความรวมมือภายในประเทศเพื่อความรวมมือดานวิชาการและ
การวิจัย การบริหารสัญญาและติดตามโครงการวิจัยฯ การประชุมหารือและ
กิจกรรมสรางความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา
- กิจกรรมบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย การรวมบริหารจัดการและการรวมสอน
ในหลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ การประชาสัมพันธและเผยแพร
หลักสูตรวิศวกรรมปองกันประเทศ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ/อุปกรณเพื่อการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรและจัดทําของที่ระลึกเพื่อกิจกรรมรวมกับ
สถาบันการศึกษา

SC2-ST1-SP1-P2
โครงการพัฒนานวัตกรรมการ
ประยุกตใชองคความรูเทคโนโลยี
ปองกันประเทศสูประชาสังคม
ศูนยบริการทางวิชาการและเทคนิค

62-64
(3 ป)

โครงการใหม

-

14,050,000

14,050,000 1. เพื่อเผยแพรงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารวิชาการที่
เปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
2. เพื่อพัฒนานักวิจัยและนักพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถเฉพาะดานและเปนที่ยอมรับในสังคม
ภายนอก อีกทั้งเปนการสรางชื่อเสียงใหกับองคกร
3. เพื่อใหนักวิจัยและนักพัฒนาใชเปนสื่อในการสราง
เครือขายวิจัยในวงกวาง
4. เพื่อเปนการนําองคความรูที่อยูกับนักวิจัยและ
นักพัฒนาในบางสวนมาเก็บไวเปนองคความรูที่เปน
เอกสารที่จับตองและสามารถถายทอดได

- เกิดเครือขายความรวมมือนอก กห. ในรูปแบบ MOU ประกอบดวย เชน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย เปนประชา
สังคมที่นํานวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศไปประยุกตใชในภารกิจ
ของหนวย
- สรางนักบินบังคับอากาศยานไรคนขับขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นปลาย ในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ที่มีความ
เขาใจนิรภัยการบิน การบังคับอากาศยานไรคนขับตามเทคนิคที่ไดรับและกฎหมายที่
- เพื่อสรางเวทีในการแลกเปลี่ยนองคความรูและการประยุกตใชผลผลิตจากการบินถายภาพ
ดวย UAV ในการสรางแบบจําลองภูมิประเทศ 3 มิติ ใหหนวยงานที่มีการพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือกับประชาสังคมนอก กห. ในภารกิจดานความมั่นคง
- เกิดนวัตกรรมการประกอบรวมอากาศยานไรคนขับเพื่อการถายภาพจําลองภูมิประเทศ 3 มิติ
ประยุกตใชตามภารกิจที่ใชงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
คมนาคม และกระทรวงมหาดไทย

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
ป 59
- การใหบริการบินถายภาพและสรางแบบจําลอง 3 มิติ ของโครงการ Waterfront Pataya
ภายใต MoU ระหวาง สทป. และ DSI
- การใหบริการบินถายภาพและสรางแบบจําลอง 3 มิติ ของเหมืองทองคํา จ.พิจิตร จ.
พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ ภายใต MoU ระหวาง สทป. และ DSI
- การรวมหารือเพื่อจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมนักบินควบคุม uav สําหรับภารกิจการ
ถายภาพกับ ม.เชียงใหม ภายใต MoU ระหวาง สทป. และ ม.เชียงใหม
- การฝกอบรมหลักสูตรฝกนักบินบังคับ UAV ถายภาพเพื่อภารกิจ นย. สอ.รฝ. และศูนย
บรรเทาสาธารณภัย ทร. ระหวาง 21 - 23 ธันวาคม 2559 ณ ศูนยการฝก สอ.รฝ. ฐานทัพเรือ
สัตหีบ จ.ชลบุรี
- การฝกอบรมหลักสูตรนักบินผูบังคับอากาศยานไรคนขับสําหรับการถายภาพ วันที่ 6-7
มีนาคม 2560 ณ กรมรบพิเศษ 5 คายขุนเณร อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

ตัวชี้วัด
- แบบจําลองภูมิประเทศ 3 มิติ ของ 3 พื้นที่ ตามความตองการของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงคมนาคม
- ผลการจัดงานเผยแพรผลงานสูประชาสังคมในหัวขอ Defense Tech to
Public and Private Geospatial Economy ไดรับความพึงพอใจจาก
ผูเขารวมงานฯ ในระดับ “ดี”

of Projects: SP)

SP2 แผนงานการ
พัฒนาบุคลากรใน
ภาควิชาการ ภาค
อุตสาหกรรม และ
ภาคเอกชน

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

ผลผลิตโครงการ

ผลผลิตป 53-61

แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

ระยะเวลา
โครงการ

ป 60
- การทดสอบบินถายภาพและจัดทําแผนที่ เพื่อติดตามดูแนวกันไฟปาในพื้นที่โครงการพัฒนา
ดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย ระหวางวันที่
3-5 เมษายน 2560
- การบินถายภาพและจัดทําแผนที่แขวงการทางเชียงราย จ.เชียงราย ระหวางวันที่ 6 เมษายน
2560
- การใหบริการอากาศยานไรคนขับสําหรับงานแผนที่ ทดสอบการบิน และสํารวจพื้นที่ในการ
ทําแผนที่จําลอง 3 มิติ ณ ต.แมทา อ.แมออน จ.เชียงใหม
ป 61
- MoU ระหวาง สทป. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงคมนาคม
- แผนงานในการถายภาพดวย UAV และการจําลองภูมิประเทศ 3 มิติ 3 พื้นที่ ของ 3 กระทรวง
- ผลการฝกถายภาพดวย UAV เพื่อการจําลองภูมิประเทศ 3 มิติ ใหหนวยงานภายใต MoU
- แบบจําลองภูมิประเทศ 3 มิติ ของ 3 พื้นที่นํารอง

40

ผูรับ
ผิดชอบ

DTI6(2)
RNE4

DTI6(1)
TSC4

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

54-62
(8 ป)

โครงการตอเนื่อง

of Projects: SP)

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

ผลผลิตโครงการ

ผลผลิตป 53-61

แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

ผูรับ
ผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ
SC3 การพัฒนา
เครือขายความ
รวมมือ

ST2 การพัฒนา SP1 การมีสวนรวม SC3-ST2-SP123-P1
กลไกความรวมมือ ในกลไกของภาครัฐ โครงการพัฒนาความรวมมือดาน
และการมีสวนรวม SP2 การมีสวนรวม การวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตางๆ
ในกลไกของภาค
วิชาการ
SP3 การมีสวนรวม
ในกลไกของ
ภาคเอกชน

SP4 การ
ประชาสัมพันธ

27,103,135

2,000,000

2,500,000 1. เพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาจาก
เหลาทัพหรือหนวยงานผูถือประโยชนรวม โดยมี สวพ.
เหลาทัพใหการสนับสนุนและผลักดันใหตนแบบที่ไดมา
จากการวิจัยและพัฒนาไดรับการนําไปใชประจําการอยาง
จริงจังและสรางความรวมมือกับหนวยงานวิจัยในแตละ
เหลาทัพ กองทัพและหนวยผูใชงาน รวมทั้งสนับสนุนและ
เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่หนวยไดจัดขึ้น
2. เพื่อเพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือในการวิจัยและพัฒนา
ในโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป. จากหนวยงานอื่นๆ
นอก กห. อาทิ หนวยงานดานความมั่นคง หนวยงาน
ภาครัฐ และ สถาบันการศึกษา เปนตน
3. เพื่อบริหารความรวมมือทั้งในภาครัฐและเอกชนในการ
ดําเนินการโครงการตามแผนแมบทตางๆ ของ สทป.
รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาธุรกิจรองรับผลผลิตของ สทป.
และตอบสนองความตองการของหนวยงานผูถือประโยชน
รวม
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาและสรางความรวมมือใน
ภาคเอกชน ใหมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพและตอยอด
ผลผลิตของงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ

- โอกาสทางความรวมมือในการวิจัยและพัฒนารวมกับเหลาทัพที่มีผูใชงานและมีความ
ตองการที่ชัดเจน
- การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหไดความรวมมือในดานการวิจัยจากหนวยวิจัยในแตละ
เหลาทัพ
- การจัด Road Show เพื่อสรางความเขาใจและนําเสนอภาพลักษณของ สทป. ใหกับหนวย
ตางๆ
- การจัดกิจกรรมสานสัมพันธหรือการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธกับทุกภาคสวน
- การนําผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาของ สทป. มาตอยอดในเชิงพาณิชย

ป 55 - 60
- เยี่ยมคํานับและแนะนํา สทป. แกหนวยงานในเหลาทัพ เพื่อติดตามความกาวหนาโครงการ
ตลอดจนรับทราบความตองการเบื้องตนและขอคิดเห็นที่มีตอ สทป.
- จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานในประเทศ (Umbrella MOU) 1 MOU ทั้ง
ใน กห. นอก กห. ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
- บริหารบันทึกขอตกลงความรวมมือในโครงการทุกโครงการ
- ประชุม/สัมมนารวมกับหนวยงานที่มีความรวมมือ ในการพัฒนาโครงการวิจัยรวมตามแผน
แมบท สทป.
- ประสานงานกับกลุมงานตางๆ เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงกาที่ สทป.รวมมือกับผูใช
- จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธและเขารวมกิจกรรมสานสัมพันธตางๆ
- จัดทํากิจกรรม Road Show ได 4 หนวยงาน
- จัดงาน Defense & Security Fair ปเวนป

แผนงาน
- การติดตอประสานงานในการบริหารความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ
- จัดประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาโครงการ
- จัดกิจกรรม Road Show
- สนับสนุนการจัดงานเพื่อเสริม สรางความสัมพันธกับเหลาทัพและหนวย
ผูใชงาน

DTI6(1)
DBD5
SPC4

ตัวชี้วัด
'- บันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญารวมวิจัยหรือสัญญาการรักษา
ความลับในการรวมมือวิจัยและพัฒนาโครงการ 5 ฉบับ/ป
'- สรุปรายงานการจัดประชุมสัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
โครงการ 2 ฉบับ/ป
'- สรุปรายงานการจัดกิจกรรม Road Show 3 ฉบับ/ป
'- รายงานสรุปการสนับสนุนการจัดงานเสริมสรางความสัมพันธกับเหลาทัพ
และหนวยผูใชผลผลิต 4 ฉบับ/ไตรมาส
'- สรุปรายงานการเขาพบ เยี่ยมคํานับ ศึกษาดูงานเพื่อโอกาสการแสวงหา
ความรวมมือในการดําเนินงานวิจัย และพัฒนา 3 ฉบับ/เดือน
'- สรุปผลการจัดงาน Defence & Security 2 ฉบับ (ประเทศไทย 1 ฉบับ/
มาเลซีย 1 ฉบับ)

SC3-ST2-SP4-P1
โครงการประชาสัมพันธ

53-61
(9 ป)

โครงการตอเนื่อง
ภายใน สทป.
/โครงการตามคํา
ขอ แตไมไดรับ
จัดสรรงบประมาณ

18,009,619

4,360,000

4,360,000 1. สรางการรับรู ความเขาใจ ภารกิจหนาที่ของ สทป.
2. เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอ สทป.
3. สงผลใหเกิดความเชื่อถือและสนับสนุนงานวิจัยของ
สทป.

การรับรูในภารกิจหนาที่และความกาวหนาของผลการวิจัยและพัฒนา ผานชองทางการสื่อสาร
ที่เขาถึงกลุมเปาหมายในทุกชองทาง เพื่อเปนการสรางทัศนคติที่ดี ความเชื่อถือและการใหการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของ สทป. ผานชองทางการสื่อสารในกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมประชาสัมพันธผานสื่อ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
2. กิจกรรมประชาสัมพันธตรงถึงกลุมเปาหมาย

ป 60
- กิจกรรมประชาสัมพันธโดยตรงกลุมขาราชการทหาร
- การประชาสัมพันธโดยตรง โดยจัดการบรรยายความรูใหนักศึกษาทหารของวิทยาลัยเหลา
ทัพและโรงเรียน เสธ. ทหาร รวม 6 แหง และจัดนิทรรศการผลงานเผยแพรผลงานวิจัยตางๆ
ของ สทป.
- กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางวิทยุ
- ออกอากาศสปอตโฆษณาทางวิทยุ 8 เดือน 418 ครั้ง
- กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพ
- โฆษณาเผยแพรภารกิจและผลงานวิจัย จํานวน 5 ครั้ง
- สงขาวกิจกรรม/สกูปกิจกรรม สัมภาษณ ผูบริหารทาง นสพ.ไดเผยแพร 45 ขาว (ฉบับ)
- กิจกรรมประชาสัมพันธทางโทรทัศน
- ออกอากาศสปอตถวายรําลึก ร.9 สปอตถวายพระพร ร.10 และ12 สิงหาคม 12 ครั้ง
- ขอความอนุเคราะหเผยแพรกลาวอาเศียรวาทถวายพระพร 12 สิงหา และ 5 ธันวา ทาง
โทรทัศน รวม 2 ครั้ง
- ขอความอนุเคราะหเผยแพรขาวสัมภาษณผูบริหาร และเผยแพรขาวกิจกรรมของ สทป. 8
ขาว 27 ครั้ง
- กิจกรรมประชาสัมพันธผานวารสารเหลาทัพ

แผนงาน
DTI6(1)
- กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางวิทยุ
DBD5
- กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพ
SCC4
- กิจกรรมประชาสัมพันธทางโทรทัศน
- วารสาร DTI Yes รายเดือน 50 เลม/เดือน แจกจาย ในการประชุมบอรด
ประจําเดือน/เขาหองสมุด/เจาหนาที่ สทป.
- กิจกรรมประชาสัมพันธ ป 60 ไมใชงบประมาณ ประกอบดวย จัดทําขาว
ประชาสัมพันธ กิจกรรม สทป. ทางวิทยุ โทรทัศน นสพ. /กิจกรรมถวายพระ
พรทางโทรทัศน “อาเศียรวาท” วันเฉลิมฯ จัดบรรยายตรงกลุมขาราชการ
ทหาร เผยแพรบทความรู โดย สทป. ตรงกลุมขาราชการทหารและจัด
นิทรรศการประชาสัมพันธผลงานของ สทป. 10 ครั้ง
- กิจกรรมการจัดทํากลยุทธสรางภาพลักษณและพัฒนาแบรนด (Rebranding)
ตัวชี้วัด
- การรับรูรวมกันในทุกชองทางการสื่อสาร ในกลุมผูถือประโยชนรวมไมนอย
กวา 80%
- ความเชื่อถือ สทป. องคกรวิจัยเทคโนโลยีปองกันประเทศในกลุมผูถือ
ประโยชนรวม
- ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน

SC3-ST2-SP4-P2 โครงการความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR)

54-62
(8 ป)

โครงการตอเนื่อง
ภายใน สทป.
/โครงการตามคํา
ขอ แตไมไดรับ
จัดสรรงบประมาณ

8,492,902

1,975,000

1,975,000 1. เสริมสรางทัศนคติที่ดีและสรางความเชื่อถือตอ สทป.
2. สรางเครือขายความรวมมือและการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน
3. เสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและชุมชน

ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาความรูและศักยภาพของกลุมเปาหมาย โดย
ดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อที่จะกอใหเกิดเครือขายความสัมพันธที่ใหการสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน กอเกิดทัศนคติเชิงบวกและภาพลักษณที่ดีตอ สทป. โดยมีกิจกรรมดังนี้
3.1 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา สทป. เพื่อบุตรขาราชการ สป.
3.2 กิจกรรมคายวิทยาศาสตรจรวดประดิษฐ
3.3 กิจกรรมคายอากาศยานไรคนขับ

ป 57
1. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา สทป. เพื่อบุตรขาราชการ รวท.ฯ จํานวน 37 ทุน เผยแพรผาน
สื่อประชาสัมพันธหนังสือพิมพและเวบไซต
2. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพกลุมแมบานชุมชน 2 ครั้งที่ ฝกทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
และจัดใหความรูการจัดตั้งกลุม ฝกทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ศึกษาดูงานกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จ มีผูเขารวม 102 คน
3. กิจกรรมคายวิทยาศาสตรจรวดประดิษฐ ครั้งที่ 3 นักเรียนระดับมัธยมปที่ 4 สายวิทย
จํานวน 100 คน เผยแพรขาวกิจกรรมทางวิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน
ป 58
1. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา สทป. เพื่อบุตรขาราชการ รวท.ฯ จํานวน 34 ทุน เผยแพรผาน
สื่อประชาสัมพันธหนังสือพิมพและเวบไซต
2. กิจกรรมคายวิทยจรวดประดิษฐ ครั้งที่ 4 นักเรียนระดับมัธยมปที่ 4 สายวิทย จํานวน 100
คน เผยแพรขาวกิจกรรมทางวิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน
ป 59
1. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา สทป. เพื่อบุตรขาราชการ สป.ฯ จํานวน 30 ทุน และเผยแพร
ผานสื่อประชาสัมพันธหนังสือพิมพและเว็บไซต
2. กิจกรรมคายจรวดประดิษฐเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 1 ใหนักศึกษาระดับ ปวส. และอาจารยที่
ปรึกษา จํานวน 150 คน แบงเปนกิจกรรมใหความรู กิจกรรมสราง

แผนงาน
- กิจกรรมคายวิทยจรวดประดิษฐ
- กิจกรรมคายวิทยจรวดเพื่อการสื่อสาร
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ตัวชี้วัด
- เครือขายผูมีสวนรวมมีทัศนคติเชิงบวก ในระดับมาก
- ภาพลักษณ สทป. เปนองคกรที่รวมรับผิดชอบสังคม
- ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมตามแผน

DTI6(1)
DBD5
SCC4

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

ระยะเวลา
โครงการ

สถานะ
โครงการ

of Projects: SP)

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

ผลผลิตโครงการ

SC3-ST2-SP4-P2 โครงการความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) (ตอ)

ผลผลิตป 53-61

แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

ผูรับ
ผิดชอบ

ป 60
1. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา สทป. เพื่อบุตรขาราชการ สป.ฯ จํานวน 30 ทุน และเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่อและสื่อสังคมออนไลน
2. กิจกรรมวิทยาศาสตรจรวดประดิษฐ ครั้งที่ 6 (สวนภูมิภาค) จัดเปนคาย 4 วัน 3 คืน
รวมกับคณะวิทยาศาสตร มหาลัยแมโจ ใหแกยาวชน จํานวน 50 คน แบงเปนกิจกรรมให
ความรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจรวด เสริมสรางเจตคติที่ดีและเปนรากฐานสําคัญของ
การเปนนักประดิษฐ นักวิจัยในอนาคต เผยแพรขาวกิจกรรมทางวิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน
ป 61
1. กิจกรรมคายวิทยจรวดประดิษฐ สวนภูมิภาค 2 นักเรียนระดับมัธยมปที่ 5 – 6 สายวิทย
คณิต จํานวน 100 คน เผยแพรทางวิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรเพื่อความยั่งยืน
SC4 การพัฒนา
องคกรเพื่อความ
ยั่งยืน

ST4 การเรียนรู
และการพัฒนา

SP1 การฝกอบรม
และการพัฒนา
บุคลากร

SC4-ST4-SP1-P3 โครงการวิจัย
พื้นฐาน

57-61
(5 ป)

โครงการตอเนื่อง
จากการบริหาร
ภายในของ สทป.

140,311,150

11,577,000

11,577,000 1. เพื่อเสริมสรางทักษะ เพิ่มพูน ความรู ประสบการณ
ของนักวิจัยในการวิจัยพื้นฐาน
2. เพื่อนักวิจัยจะไดมีองคความรูดานการวิจัยพื้นฐาน
สามารถนําไปตอยอดในงานวิจัยประยุกตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. ผลงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ที่นําไปตอยอดองคความรูและประยุกตใชใน
โครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป.
2. องคความรูดานการวิจัยพื้นฐานที่ไดรับจากการวิจัย

ป 59 ระดับความสําเร็จในการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) จํานวน 24 เรื่อง ประกอบดวย
- การวิจัยและพัฒนาวัตถุระเบิดอานุภาพสูง (CL-20)
- การวิจัยและพัฒนาเครื่องชวยฝกยุคใหมตามแนวโนมเทคโนโลยีปองกันประเทศ
- การวิจัยและพัฒนายางทางทหาร
- การวิจัยและพัฒนา Self Organization TDL
- การพัฒนาเทคโนโลยีระบบสื่อสารและระบบนําวิถีสําหรับจรวดสมรรถนะสูง
- การวิจัยองคความรูดานระบบขับเคลื่อน
- การวิจัยองคความรูดานอากาศพลศาสตร
- การพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยพลังงานทดแทนทางทหารเพื่อการปองกันประเทศ
- การวิจัยวัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
- การประยุกตใชเทคโนโลยี Flow Forming ในการสรางตนแบบชิ้นสวนจรวด
- การวิจัยและพัฒนาระบบตนแบบ Automatic Suspect Vehicle Recognition
- การวิจัยระบบสาธิตเทคโนโลยีนําวิถี
- การจดสิทธิบัตรระบบชวยควบคุมการทรงตัวของเรือ
- การวิจัยพื้นฐานกลไกการทํางานหัวชนวนสําหรับอาวุธยิงประเภทจรวด

- การวิจัยและพัฒนาจรวดทดลองทางวิทยาศาสตร Sounding Rocket
- การวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
- การศึกษาความเปนไปไดในการติดตั้ง GPS เขากับ Laser Guide Bomb (ระยะที่ 1)
- การวิจัยและพัฒนาการประยุกตใชงานเทคโนโลยีจําลองยุทธและการฝกเสมือนจริง
ประกอบดวย การจําลองพื้นที่ประสบอุทกภัยจากขอมูลแบบ Digital Surface Model (
Flood Hazard Area Simulation from Digital Surface Model) การสรางโลกเสมือนจริง
ของโรงปฏิบัติการนครสวรรค ดวยโปรแกรม Unity 3D การออกแบบระบบสาธิตการจําลอง
สถานการณภัยพิบัติ การวิเคราะหจุดเล็งยิงของเครื่องชวยฝกจรวดตอสูรถถังภายในหองฝก
- การวิจัยและพัฒนาหัวชนวนกระทบแตก รวมกับ ศอว.ศอพท. อยูระหวางดําเนินการ
- การวิจัยหุนยนตเก็บกูวัตถุระเบิด (EOD Robot) รวมกับ สพ.ทอ.
- การวิจัย Cyber Security

ป 61 (อยูระหวางดําเนินการ)
'- การวิจัยและพัฒนาฐานยางทางทหาร
- การวิจัยพื้นฐาน IR Seeker
- การวิจัยและพัฒนาระบบติดตามสถานภาพยานพาหนะโดยใชเทคโนโลยี RFID และ GPS
- การวิจัยและพัฒนาระบบ Tactical Data Link (TDL)
- การวิจัยวิทยุสื่อสารทางทหารตนแบบ Ruggedized Congnitive Radio
- การวิจัยและพัฒนาระบบตนแบบ Automatic Suspect Vehicle Recognition (AVSR)
- การวิจัยและพัฒนาระบบ Troop Tracking System
- วิจัยและพัฒนา Thermal Battery
- พัฒนามอเตอรจรวดแบบผสม
- พัฒนาฉนวนในมอเตอรจรวด
- การวิจัยสควิปไฟฟา
- วิจัยและพัฒนาระบบเทเลสโคปเพื่อประยุกตใชกับเครื่องมือวัดเชิงแสง
- การวิจัยชุดทดสอบระบบบอกพิกัดวัตถุเปาหมายดวยกลอง
- การวิจัยและพัฒนาตนแบบอากาศยานไฟฟาจาก Fuel Cell
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แผนงาน
DTI6(2)
การวิจัยรวม 9 กิจกรรม ไดแก การพัฒนาอากาศยานไรคนขับขนาดเล็ก
RNE4
จนถึงขนาดกลางโดยพลังงานทางเลือก การวิจัยระบบนําวิถีและทําลายตัวเอง
ระยะ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบ Igniter สําหรับ Thermal Battery การ
วิจัยและพัฒนา phenolic resin สําหรับ insulation control
component การวิจัยและพัฒนารูปรางของเชื้อเพลิงควบคูกับการพัฒนา
ระบบจาย oxidizer และประสิทธิภาพของ oxidizer การวิจัย Flow
Forming Technology การวิจัยและพัฒนาทางดาน Deep Learning
Vehicle Detection การวิจัยและพัฒนาสัญญาณ COFDM สําหรับ
Cognitive Radio Networks และ การวิจัยเซ็นเซอรตรวจวัตถุระเบิด
ตัวชี้วัด หัวขอวิจัย 2 หัวขอ ยกระดับเปนโครงการ

ยุทธศาสตร
(Scorecard: SC)

กลยุทธ
แผนงาน/ชุด
(Strategy: ST) (Set of Plans/Set

โครงการ
(Project: P)

สถานะ
โครงการ

SC4-ST4-SP1-P1 โครงการพัฒนา
บุคลากร

53-62
(10 ป)

โครงการตอเนื่อง
จากการบริหาร
ภายในของ สทป.

59,258,517

1,443,400

4,156,600 1. เพื่อใหความรูความเขาใจแก จนท.ใหม ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติที่สําคัญของสถาบันฯ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและเจาหนาที่ทุก
ระดับ ใหพรอมที่จะปฏิบัติงานตามเปาประสงคของ
สถาบันได
3. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรตามความ
จําเปนของงาน
4. เพื่อพัฒนาสมรรถนะความสามารถของเจาหนาที่ตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
5. เพี่อพัฒนาคณะกรรมการบริหาร เพิ่มวิสัยทัศการ
ปฏิบัติงานใหกวางไกลยิ่งขึ้น
6. เพื่อพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ใหกับนักวิจัยและนักพัฒนาใหตอบสนองตอการวิจัยและ
พัฒนาโครงการตาง ของสถาบัน

- เจาหนาที่ใหมมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติที่สําคัญ
ของสถาบันฯ
- ผูบริหารและเจาหนาที่ของสทป. มีศักยภาพพรอมที่จะปฏิบัติงานตามเปาประสงคของ
สถาบันได
- บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูความสามารถตามความจําเปนของงาน
- เจาหนาที่มีสมรรถนะความสามารถตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการบริหารไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มวิสัยทัศการปฏิบัติงานใหกวางไกลยิ่งขึ้น
- นักวิจัยและนักพัฒนาไดรับการพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศให
ตอบสนองตอการวิจัยและพัฒนาโครงการตาง ของสถาบัน

- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ จนท. สทป.
- หลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามความจําเปนของสวนงาน (Functional Training) และการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
- การพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ (DST)
- การใหทุนการศึกษาแกบุคคลภายนอก ไปศึกษาระดับ ปริญญาโท-เอก ในสาขาที่สถาบันขาด
แคลน

แผนงาน
DTI6(1)
- จัดทําแผนพัฒนาบุคคลากร 4 ป (59-62)
/A.DHD5
- จัดทําแผนการศึกษา ฝกอบรม เจาหนาที่ สทป.
AHD4
- จัดฝกอบรมตามแผนการศึกษาฝกอบรมเจาหนาที่ สทป.
- ประเมินสมรรถนะความสามารถตามหนาที่ตําแหนงงาน (Competency)
และพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP
- ขอรับการสนับสนุนทุนรัฐบาลใหกับ จนท.สทป./บุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัด
- รอยละความสําเร็จของการจัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามความ
จําเปนของสวนงานและหลักสูตรพัฒนาองคความรูของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีปองกันประเทศ รอยละ 80 ของแผนฯ
- รอยละความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาตอการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู
ผานการฝกอบรมตามความจําเปนของสวนงานและหลักสูตรพัฒนาองค
ความรูของบุคลากรภายในองคกรดานเทคโนโลยีปองกันประเทศ (DST) รอย
ละ 80
- รอยละการนําผลการฝกอบรมมาถายทอดใหกับผูรวมงานของผูผานการ
ฝกอบรม รอยละ 80
- รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรที่มี Competency Gap ตามแผน
IDP ใหมี Competency ตามที่สถาบันกําหนด รอยละ 80

SC4-ST3-SP1-P1 โครงการสราง
และรักษาสงเสริมวัฒนธรรมองคกร

54-60
(7 ป)

โครงการตอเนื่อง
จากการบริหาร
ภายในของ สทป.
/โครงการตามคํา
ขอแตไมไดรับ
จัดสรรงบประมาณ

13,469,901

1,165,000

1,165,000 1. เพื่อสรางการตระหนักรูคานิยมองคกรแก จนท.สทป.
ทุกระดับ ดวยสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร
2. เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกรรวมทั้ง
เสริมสรางการเปนตนแบบของคานิยม
3. เพื่อสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะทํางาน
ตามโครงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร

เจาหนาที่และผูบริหารมีความตระหนักรูคานิยมองคกร และสามารถประพฤติปฏิบัติเปน
แบบอยางเพื่อขับเคลื่อนองคกรไดเต็มประสิทธิภาพ และสะทอนไปสูสายตาของผูมีสวน
เกี่ยวของจนเกิดเปนภาพลักษณที่ดี และมีการดําเนินการอยางตอเนื่องโดยทาง สทป. ได
กําหนดชุดคานิยมของ สทป. โดยมีรายละเอียดดังนี้ “มุงมั่นผลสัมฤทธิ์ (Achievement
Orientation) คิดทําเปนทีมงาน (Teamwork) สานซื่อสัตยคุณธรรม (Integrity) นําความ
พอใจสูลูกคา (Customer Satisfaction) พัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous
Improvement) เรื่องผลประโยชนชาติตองมากอน (National Interest First)”

- นําสื่อประชาสัมพันธการรับรูคานิยม มาใชประกอบกิจกรรมการปฏิบัติตามคานิยมองคกร
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “DTI : We Can Do” เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกร
โดยมุงเนน 3 ดานคือ นําความพอใจสูลูกคา (Customer Satisfaction) พัฒนาอยางตอเนื่อง
(Continuous Improvement) และเรื่องผลประโยชนชาติตองมากอน รวมทั้งจัดกิจกรรม
สงเสริมให จนท.เกิดความรักความสามัคคี คือกิจกรรม การแขงขันกีฬาสี งานปใหม รวมทั้ง
กิจกรรมที่สงเสริมให จนท. รักและหวงแหนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม เขน การ
จัดงานประเพณีสงกรานต พิธีเกษียณอายุ เปนตน
- จัดประชุม และ Workshop คณะทํางานตามโครงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยม
องคกร

แผนงาน
- กิจกรรมสรางการตระหนักรูคานิยมองคกร
- กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมองคกร
- การจัดทําอุปกรณโครงการสรางวัฒนธรรมและสงเสริมคานิยมองคกร
- จัดประชุม และ Workshop คณะทํางานตามโครงการสรางวัฒนธรรมและ
สงเสริมคานิยมองคกร
ตัวชี้วัด
- รอยละความพึงพอใจในการสรางการตระหนักรูคานิยมองคกรแกเจาหนาที่
รอยละ 80
- รอยละความพึงพอใจในการสงเสริมใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามคานิยมองคกร
รอยละ 80
- ไดเจาหนาที่ตนแบบตามคานิยมองคกร ไมนอยกวา 3 คน

of Projects: SP)

งบประมาณ
โครงการรวม
(บาท)

ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 62

งบประมาณ 62
BoD อนุมัติ
18 ก.ย. 61

วัตถุประสงคโครงการ

ผลผลิตโครงการ
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ผลผลิตป 53-61

แผนงานสําคัญป 62 / ตัวชี้วัดป 62

ระยะเวลา
โครงการ
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