รายงานผลการดาเนินงานและการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ก.พ.ร.
ประจาปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ของ สทป.

ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดกรอบ
การประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ และคณะกรรมการสถาบันฯ ได้กรุณาอนุมัติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ก.พ.ร. และตัวชี้วัดองค์กร ของ สทป. ตามกรอบการประเมินของสานักงาน ก.พ.ร.
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 แล้วนั้น
สทป. ขอรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ 2563
เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผลสาเร็จตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป.
ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ
ผลการดาเนินงานของ สทป. ในขณะนี้ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีของโครงการ
และส่วนงานต่าง ๆ โดยผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจาปี 2563 ประจาเดือนเมษายน 2563
(ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2563) สรุปได้ดังนี้
รายละเอียดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ และข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปี 2563 รอบ 6 เดือน
(ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) มีดังนี้
องค์ประกอบ
การประเมิน
1. ประสิทธิผล
ป ร ะ เ มิ น ก า ร บ ร ร ลุ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม
วัตถุ ประสงค์ การจั ดตั้ ง ที่
สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แ ห่ ง ช า ติ ฉ บั บ ที่ 12
นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
และแผนปฏิ บั ติ ก ารของ
องค์การมหาชน
(น้าหนักร้อยละ 40)

รายละเอียดตัวชี้วัด

1.1 ความสาเร็จตามแผนงานผลผลิต/
ผลลัพธ์ ของการดาเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนาในปี 2563
1.2 การน าองค์ ความรู้ จากงานวิ จั ย
โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์
1.3 ผลลัพธ์ความสาเร็จของการส่งเสริม
ความร่วมมือ (MOU/MOA) หรือกิจกรรม
กั บ หน่ ว ยงานภายในประเทศแ ละ
ต่างประเทศที่มีผลงานเป็ นรูปธรรม ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันฯ
1.4 จานวนต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาที่
ส่งมอบให้หน่วยงานภายนอกหรือกองทัพ
เพื่ อทดลองใช้ งาน หรื อ ต้ นแบบ
ยุทโธปกรณ์ที่ สทป. ดาเนินการร่วมทุน/
ถือหุ้น/เป็นตัวแทน ร่วมกับหน่วยงานรัฐ
อื่นหรือนิติบุคคลภายนอก

น้าหนัก ค่าเป้าหมาย

10
10

ร้อยละ 100
จานวน 13
โครงการ
มากกว่า
4 เรื่อง

รายงานผล
ร่าง
การดาเนินงาน ประเมิน
ปี 63
สถานะ
(รอบ 6 เดือน)
อยู่ระหว่าง

ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



10

มากกว่า
7 เรื่อง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



10

1 ต้นแบบ /
ผลิตภัณฑ์

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



หน้าที่ 1 ของ 4 หน้า

องค์ประกอบ
การประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัด

2.1 การจั ดท าหลั กเกณฑ์ และแนว
2. การผลักดัน
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ทางการร่ ว มทุ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ

น้าหนัก ค่าเป้าหมาย

10

ป ร ะ เ มิ น ก า ร บ ร ร ลุ เทคโนโลยี ป้ องกั นประเทศ พ.ศ. 2562
ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบาย เพื่ อ ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น กิ จ การ
ส าคั ญ หรื อ เร่ ง ด่ ว นของ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
รั ฐ บ า ล ห รื อ ภ า ร กิ จ ที่
รั ฐ ม น ต รี ผู้ รั ก ษ า ก า ร
มอบหมาย

รายงานผล
ร่าง
การดาเนินงาน ประเมิน
ปี 63
สถานะ
(รอบ 6 เดือน)
ดาเนินการ


จัดทา
หลักเกณฑ์
เรียบร้อยแล้ว
และแนว
(มีการเสนอร่าง
ทางการร่วม
หลักเกณฑ์ต่อ
ทุนฯ และ
คณะกรรมการ
เสนอ
สถาบันฯ เมื่อ 26
คณะกรรมการ
ก.พ. 2563)
สถาบันฯ

(น้าหนักร้อยละ 10)

3. 3. ประสิทธิภาพ
ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพใน
การควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน
บุ ค ล า ก ร ต า ม ม ติ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ
ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพใน
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ห รื อ
นวั ตกรรมการให้ บ ริ การ
ขององค์การมหาชน
(น้าหนักร้อยละ 25)

3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ
องค์การมหาชน
3.2 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
หรือนวัตกรรมการให้บริการ
3.2.1 การพัฒนาระบบงาน (Application)
ส าหรั บ คลั ง ข้ อ มู ล เทคโนโลยี ป้ อ งกั น
ประเทศ (Defence Technology Repository)
(ดาเนินการต่อเนื่องปี 2563-2564)
3.2.2 ความสาเร็จในการดาเนินการ
Thailand Quality Award - TQA หรือ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของ สทป.

5

ไม่เกิน
ร้อยละ 30

ร้อยละ
18.87



10

ร้อยละ 100
ของแผน
ปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



5

จัดทารายงานฯ
และส่งผลการ
ดาเนินการเพื่อ
ประเมินผล
ของ สทป.
มากกว่า
4 ล้านบาท

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



1.80
ล้านบาท



ร้อยละ
80

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(อยู่ระหว่างจัดทา
ราคากลางและ
ส่งหนังสือเชิญ
ให้เสนอราคา)



3.2.3 ความสามารถในการหารายได้
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ

5

4. 4. การตอบสนองต่ อ 4.1 ร้ อ ยละความพึ ง พอใจในการ
ให้บริการขององค์การมหาชน
ประชาชน

10

ประเมิ น การตอบสนอง
ความคาดหวั งและความ
ต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร
และประชาชน
(น้าหนักร้อยละ 10)

หน้าที่ 2 ของ 4 หน้า

องค์ประกอบ
การประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัด

5. 5. การควบคุมดูแล 5.1 5.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
ด้ า นกา ร ค วบ คุ ม ดู แ ล กิ จ กา ร ขอ ง
กิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
คณะกรรมการ
ประเมิ นบทบาทและการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการองค์ ก าร
มหาชนในการทบทวนผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
องค์ การ มหา ชน เพื่ อ
ก า ห น ด ทิ ศ ท า ง แ ล ะ
นโยบายการปฏิ บั ติ ง าน
ขององค์ ก ารมหาชนและ
ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ บ ร ร ลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง
แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
สภาพการณ์ ปั จจุ บั นและ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการ
(น้าหนักร้อยละ 15)

(พิ จ ารณาจากความส าเร็ จ ของการ
ควบคุมดูแลกิจการฯ รวม 8 ประเด็น
คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 100)
5.1.1 คณะกรรมการพิจารณา
- ทบทวนผลการดาเนินงานขององค์การ
มหาชนเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทาง และ
นโยบายการปฏิ บั ติ งานขององค์ ก าร
มหาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- แผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี
พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
5.1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและ
ผลการควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง การ
บริหารงานบุคคล และการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน ทุกไตรมาส
5.1.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผล
การปฏิบัติงานด้านการเงินและรายงาน
ด้านภารกิจหลัก ทุกไตรมาส
5.1.4 คณะกรรมการควบคุมให้องค์การ
มหาชนมี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตาม
แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ ณ ต้นปีงบประมาณ
5.1.5 คณะกรรมการก ากั บ ให้ มี ก าร
รายงานผลการดาเนิ นงานแก่รัฐมนตรีที่
กากับดูแลองค์การมหาชน อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
5.1.6
ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการ ร้อยละ 90 ของจานวน
การประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ
80 ขึ้นไป
5.1.7 เว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีขอ้ มูล
สาคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
5.1.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง
ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ และมี
การเปิ ด เผยผลการประเมิ นตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุม และกาหนด
แนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

น้าหนัก ค่าเป้าหมาย

รายงานผล
ร่าง
การดาเนินงาน ประเมิน
ปี 63
สถานะ
(รอบ 6 เดือน)
อยู่ระหว่าง


15

ครบถ้วน
ทั้ง 8 ประเด็น

15

1 ครั้ง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(มีการเสนอ
แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี 2563 ต่อ
คณะกรรมการฯ
เรียบร้อยแล้ว)



15

3 ไตรมาส

1 ไตรมาส



15

3 ไตรมาส

1 ไตรมาส



15

ร้อยละ 96

ร้อยละ 16.68
(จากแผนการใช้
จ่ายร้อยละ 26.30)



10

2 ครั้ง

1 ครั้ง



10

1 รายงาน

กาหนดรายงาน
ในห้วงเดือน ก.ย.
2563



10

ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ



10

1 ครั้ง

กาหนดการ
ประเมินในห้วง
เดือน ส.ค. 2563



ดาเนินการ

หน้าที่ 3 ของ 4 หน้า

ผลกระทบและปัญหาจากการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
ตามที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งได้เกิดการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลกนั้น สานักงาน ก.พ.ร. ได้ มีหนังสือแจ้งการปรับแนวทาง
การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว รายละเอียดตาม
หนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว00007 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อให้องค์การมหาชนสามารถปฏิบัติ
ภารกิจภายใต้วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระดมสรรพกาลังในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการณ์ และ
ลดภาระของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด โดยให้สามารถเสนอ
ปรับค่าเป้าหมาย น้าหนัก รายละเอียดตัวชี้วัด หรือยกเลิกตัวชี้วัด ตลอดจนสามารถเสนอตัวชี้วัดใหม่เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และให้แจ้งสรุปผลการพิจารณาให้สานักงาน ก.พ.ร.
ทราบพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563
สทป. ได้รับการประสานจากสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นสาหรับตัวชี้วัดประจาปี
งบประมาณ 2563 ของ สทป. ที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายนโยบายและแผน
พิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในเบื้องต้นแล้ว มีจานวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสาเร็จตามแผนงานผลผลิต/ผลลัพธ์ ของการดาเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาในปี 2563
2. ตัวชี้วัดที่ 1.3 ผลลัพธ์ความสาเร็จของการส่งเสริมความร่วมมือ (MOU/MOA) หรือ
กิจกรรมกับหน่ วยงานภายในประเทศและต่ างประเทศที่ มี ผลงานเป็ นรู ปธรรม ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันฯ
3. ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างประสานผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อดาเนินการตามที่สานักงาน ก.พ.ร.
แจ้ งมา และจะน าข้ อมู ลดั งกล่ าวเพื่ อเสนอผู้ อ านวยการ คณะอนุ กรรมการฯ และคณะกรรมการสถาบั นฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป

หน้าที่ 4 ของ 4 หน้า

รายงานการประเมินตนเองสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจําป9งบประมาณ 2563 ของ สทป. รอบ 6 เดือน (ต.ค.2562 - มี.ค.2563)
(ขอมูล ณ 24 เม.ย. 2563)

ลําดับ

รายละเอียดตัวชี้วัด

น้ําหนัก

สวนที่ 1 องค%ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

100

องค%ประกอบที่ 1 : ประสิทธิผล

40

คาเป;าหมาย
ป9 2563

รอบ 6 เดือน
(ต.ค.62 - มี.ค.63)

ผลการดําเนินงาน
รอบ 9 เดือน
(ต.ค.62 - มิ.ย.63)

ผลการประเมิน
รอบ 12 เดือน
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

ผาน ไมผาน

ผู5รับผิดชอบ
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1.1

ความสําเร็จตามแผนงานผลผลิต/ผลลัพธ& ของการดําเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาในป. 2563

10

รอยละ 100
(13 โครงการ)

อยู0ระหว0างดําเนินการ

รอยละ 100
(2 โครงการ)

รอยละ 100
(13 โครงการ)

1.2

การนําองค&ความรูจากงานวิจัยโครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic
Research) ไปพัฒนาใหเกิดประโยชน&
ผลลัพธ&ความสําเร็จของการส0งเสริมความร0วมมือ (MOU/MOA)
หรือกิจกรรมกับหน0วยงานภายในประเทศและต0างประเทศที่มี
ผลงานเปXนรูปธรรม ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสถาบันฯ

10

มากกว0า
4 เรื่อง
มากกว0า
7 เรื่อง

อยู0ระหว0างดําเนินการ

-

5 เรื่อง

อยู0ระหว0างดําเนินการ

อยู0ระหว0างดําเนินการ

-

8 เรื่อง

จํานวนตนแบบงานวิจัยและพัฒนาที่ส0งมอบใหหน0วยงานภายนอก
หรือกองทัพเพื่อทดลองใชงาน หรือ ตนแบบยุทโธปกรณ&ที่ สทป.
ดําเนินการร0วมทุน/ถือหุน/เปXนตัวแทน ร0วมกับหน0วยงานรัฐอื่นหรือ
นิติบุคคลภายนอก

10

1 ตนแบบ /
ผลิตภัณฑ&

อยู0ระหว0างดําเนินการ

1 ตนแบบ

1 ตนแบบ

อยู0ระหว0างดําเนินการ
ทั้งนี้ อยู0ระหว0างทบทวนผลกระทบ
ในการดําเนินงานเนื่องจาก
สถานการณ&การแพร0ระบาดไวรัสโค
โรน0า 2019 (COVID-19)
อยู0ระหว0างดําเนินการ

จัดทําหลักเกณฑ&
และแนวทางการ
ร0วมทุนฯ และเสนอ
คณะกรรมการ
สถาบันฯ

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

ไม0เกิน
รอยละ 30

18.87

18.87

18.87

1.3

1.4

องค%ประกอบที่ 2 : การผลักดันยุทธศาสตร%ของประเทศ
2.1

การจัดทําหลักเกณฑ&และแนวทางการร0วมทุนตามพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีปbองกันประเทศ พ.ศ. 2562 เพื่อส0งเสริมและสนับสนุน
กิจการอุตสาหกรรมปbองกันประเทศ

องค%ประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพ

10

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
โครงการ ตามเอกสารแนบ รายละเอียดตัวชี้วัด 13 โครงการ
ทั้งนี้ อยู0ระหว0างทบทวนผลกระทบ
ในการดําเนินงานเนื่องจาก
สถานการณ&การแพร0ระบาดไวรัสโค
โรน0า 2019 (COVID-19)

หลัก

รวม

PD/PM
โครงการ

ALL Group

PD/PM
โครงการ S43
SPC/SIC

RG

PD/PM
โครงการ

TAC

ALL Group

10
10

1) มีการเสนอร0างหลักเกณฑ&และ
SPP/SBD/AHR ALL Group
วิธีการจัดตั้งหรือร0วมกับบุคคลอื่น
ในการจัดตั้งองค&กรนิติบุคคล และ
การเขาร0วมทุน ถือหุน หรือเปXน
หุนส0วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เพื่อดําเนินกิจการอุตสาหกรรม
ปbองกันประเทศ พ.ศ. ... เสนอต0อ
คณะกรรมการสถาบันฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 26 ก.พ.
2563 (ระเบียบวาระที่ 3.1)
2) มีการเสนอร0างหลักเกณฑ&
เงื่อนไข และวิธีการแต0งตั้งตัวแทน
จําหน0าย เพื่อดําเนินกิจการ
อุตสาหกรรมปbองกันประเทศ พ.ศ.
... ต0อคณะกรรมการสถาบันฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 26
ก.พ. 2563 (ระเบียบวาระที่ 3.2)

25

3.1 รอยละค0าใชจ0ายดานบุคลากรขององค&การมหาชน

5

3.2 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือนวัตกรรมการใหบริการ

20

เปXนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ใน
เรื่องการควบคุมค0าใชจ0ายบุคลากร
ขององค&การมหาชน (สทป.
ค0าใชจ0ายบุคลากรไม0เกินรอยละ 30)

AHM

-

รายงานผล ตัวชี้วัด ประจําป. 2563 ของ สทป. (รอบ 8 เดือน) 14 พ.ค.63 หนาที่ 1 จาก 9

ลําดับ

รอบ 6 เดือน
(ต.ค.62 - มี.ค.63)

ผลการดําเนินงาน
รอบ 9 เดือน
(ต.ค.62 - มิ.ย.63)

รอบ 12 เดือน
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

ผู5รับผิดชอบ

ผลการประเมิน

น้ําหนัก

คาเป;าหมาย
ป9 2563

3.2.1 การพัฒนาระบบงาน (Application) สําหรับคลังขอมูล
เทคโนโลยีปbองกันประเทศ (Defence Technology Repository)
(ดําเนินการต0อเนื่องป. 2563-2564)

10

รอยละ 100

รอยละ 50
ตามแผนปฏิบัติงานฯ

รอยละ 75
ตามแผนปฏิบัติงานฯ

รอยละ 100
ตามแผนปฏิบัติงานฯ

อยู0ระหว0างดําเนินการ โดย
ผูรับผิดชอบไดจัดทําระบบงานแลว
เสร็จรอยละ 80 และอยู0ระหว0าง
จัดเตรียมฐานขอมูลเทคโนโลยี
ปbองกันประเทศ และบทความ
วิชาการของ สทป. เพื่อบันทึกขอมูล
ในระบบ

3.2.2 ความสําเร็จในการดําเนินการ Thailand Quality Award TQA หรือรางวัลคุณภาพแห0งชาติ ของ สทป.

5

อยู0ระหว0างดําเนินการ

-

จัดทํารายงานฯ และ
ส0งผลการดําเนินการ
เพื่อประเมินผลของ
สทป.

อยู0ระหว0างดําเนินการ

3.2.3 ความสามารถในการหารายไดเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
หรือ มูลค0าทางเศรษฐกิจที่ สทป. ดําเนินการร0วมทุน/ถือหุน/เปXน
ตัวแทน ร0วมกับหน0วยงานรัฐอื่นหรือนิติบุคคลภายนอก

5

จัดทํารายงานฯ
และส0งผลการ
ดําเนินการเพื่อ
ประเมินผลของ
สทป.
4 ลานบาท

1.80 ลานบาท

1.80 ลานบาท

4 ลานบาท

ไดรับเงินอุดหนุนใหดําเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัด
แปรสภาพอากาศ จากกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร จํานวน 1.80
ลานบาท

รอยละ 80

อยู0ระหว0างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง (ขั้นตอน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ TOR ครั้งที่
2)

-

รอยละ 80

8

1 ครั้ง

อยู0ระหว0างดําเนินการ

1 ครั้ง

7

1 ครั้ง

3

3 ครั้ง

มีเสนอแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
ประจําป.งบประมาณ
พ.ศ. 2563 เรียบรอย
แลว
1 ครั้ง

3

3 ครั้ง

3

3 ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

องค%ประกอบที่ 4 : การตอบสนองประชาชน

10

องค%ประกอบที่ 5 : การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ

15

ร5อยละความสําเร็จของการพัฒนาด5านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค%การมหาชน (รวม 8 ประเด็น)
5.1 5.1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการดําเนินงานขององค&การมหาชน
เพื่อกําหนดทิศทาง และนโยบายการปฏิบัติงานขององค&การมหาชน
อย0างนอยป.ละ 1 ครั้ง
5.1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ป. (ในวาระแรก 3
ป. พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจําป.งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

100

5.2.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน
5.2.3 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลัก

รวม

TTA/TID

TKM

SQM

ALL Group

ALL Group

-

อยู0ระหว0างกระบวนการจัดซื้อจัด
จาง (ขั้นตอนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ TOR ครั้งที่ 2)

SSM

ALL Group

1 ครั้ง

อยู0ระหว0างดําเนินการ

SSD

-

1 ครั้ง

1 ครั้ง

อยู0ระหว0างดําเนินการ มีเสนอ
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียบรอยแลว

SSD/SPB

-

2 ครั้ง

3 ครั้ง

มีรายงานผลการควบคุมภายใน
ไตรมาสที่ 1/2563 ในการประชุม
คณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่
1/2563 เมื่อ 28 ม.ค. 2563
(ระเบียบวาระที่ 3.1)

SSM

-

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

IAD

-

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

SSM

-

10

4.1 รอยละความพึงพอใจในการใหบริการขององค&การมหาชน

5.2 5.2.1 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน

ผาน ไมผาน

มีรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ไตรมาสที่ 1/2563 ในการประชุม
คณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่
1/2563 เมื่อ 28 ม.ค. 2563
(ระเบียบวาระที่ 3.1)

รายงานผล ตัวชี้วัด ประจําป. 2563 ของ สทป. (รอบ 8 เดือน) 14 พ.ค.63 หนาที่ 2 จาก 9

รอบ 6 เดือน
(ต.ค.62 - มี.ค.63)

ผลการดําเนินงาน
รอบ 9 เดือน
(ต.ค.62 - มิ.ย.63)

รอบ 12 เดือน
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

ผู5รับผิดชอบ

ผลการประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัด

น้ําหนัก

คาเป;าหมาย
ป9 2563

5.2.4 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารงาน
บุคคล
(กรณีการบริหารงานบุคคลจะพิจารณาดวยว0าองค&การมหาชนมี
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจาหนาที่และผูบริหาร และมีการ
นําผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน0ง และการต0
อสัญญาจางงาน)
5.2.5 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชปฏิบัติงาน

3

3 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

มีรายงานผลการบริหารงานบุคคล
ไตรมาสที่ 1/2563 ในการประชุม
คณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่
1/2563 เมื่อ 28 ม.ค. 2563
(ระเบียบวาระที่ 3.1)

3

3 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

5.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานดานการเงินและ
รายงานดานภารกิจหลักทุกไตรมาส (อย0างนอยสามไตรมาส) โดย
รายงานไดระบุปqญหาอุปสรรคที่ผลงานไม0เปXนไปตามเปbาหมายและ
ขอเสนอแนะเพื่อแกไข

15

3 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

มีรายงานผลการบริหารจัดการ
TID/TIS
สารสนเทศ ไตรมาสที่ 1/2563 ใน
การประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 28 ม.ค. 2563
(ระเบียบวาระที่ 3.1)
มีรายงานการเงิน การบัญชี และ
AAC/SSD/SPB
การพัสดุ ประจําไตรมาสที่ 1/2563
ในการประชุมคณะกรรมการ
สถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ 26
มี.ค. 2563 (ระเบียบวาระที่ 5.2)

5.4 คณะกรรมการควบคุมใหองค&การมหาชนมีการเบิกจ0ายงบประมาณ
ตามแผนการใชจ0ายเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ณ ตน
ป.งบประมาณ ไดไม0นอยกว0ารอยละ 96

15

รอยละ 96

รอยละ 16.28
(จากแผนการใชจ0าย
รอยละ 26.30)

รอยละ 40.00
(จากแผนการใชจ0าย
รอยละ 49.23)

รอยละ 85.00
(จากแผนการใชจ0าย
รอยละ 100.00)

5.5 คณะกรรมการกํากับใหมีการรายงานผลการดําเนินงานแก0รัฐมนตรี
ที่กํากับดูแลองค&การมหาชน อย0างนอยป.ละ 2 ครั้ง

10

2 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

3 ครั้ง

5.6 ในการเขาร0วมประชุมของคณะกรรมการ รอยละ 90 ของจํานวน
การประชุมมีกรรมการเขาประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป

10

รอยละ 80

อยู0ระหว0างดําเนินการ
รวบรวมขอมูล

-

รอยละ 90

5.7 เว็บไซต&ขององค&การมหาชนมีขอมูลสําคัญครบถวนและเปXนปqจจุบัน
ดังนี้

10

รอยละ 100

อยู0ระหว0างดําเนินการ

-

รอยละ 100

ลําดับ

1) ประวัติความเปXนมา คําอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักในปqจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ความเสี่ยงสําคัญขององค&กร และผลการปฏิบัติงาน ทั้งดานการเงิน
และภารกิจหลัก แผนยุทธศาสตร&และเปbาหมายการปฏิบัติงานของ
องค&กร
2) ประวัติของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบดวย (1) อายุ (2)
วุฒิการศึกษา (3) ประวัติการทํางาน (4) วันเดือนป.ที่ไดรับการ
แต0งตั้งเปXนกรรมการ และ (5) ตําแหน0งหนาที่ปqจจุบัน (นอกจากการ
เปXนคณะกรรมการ)
3) โครงสรางของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการทุกคณะ พรอมทั้งอํานาจหนาที่และอัตราการจ0าย
เบี้ยประชุม
4) ขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการ
5) รายงานงบการเงิน พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6) โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถามี)
7) การจัดซื้อจัดจาง
8) นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9) ขอบังคับและ/หรือระเบียบขององค&การมหาชน
10) รายงานประจําป.ที่ผ0านมา

ผาน ไมผาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

ขอมูลการเบิกจ0ายและผูกพันสัญญา
ณ 23 เม.ย. 2563 สามารถ
เบิกจ0ายและผูกพันสัญญาไดจํานวน
243.026 ลานบาท คิดเปXนรอยละ
16.28 (จากแผนการใชจ0าย
ประจําป. 2563 จํานวน 1,492.533
ลบ.)

จะมีการสรุปรายงานการเขาร0วม
ประชุมของคณะกรรมการสถาบันฯ
ในหวงเดือน ก.ย. 2563
ขอมูลในเว็บไซต&ของ สทป. อยู0
ระหว0างปรับปรุงใหครบถวนตาม
เกณฑ&ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด

หลัก

รวม

AHM

-

-

-

SPB

หน0วยงานที่
ไดรับจัดสรร
งบประมาณ

SSD

-

CSD

-

SSD/SPB/SSM

TID/TIS

CSD

TID/TIS

CSD

TID/TIS

CSD
AAC
SSD/SPB
APC
SSD/SSM
CLD/AHM
SSD

TID/TIS
TID/TIS
TID/TIS
TID/TIS
TID/TIS
TID/TIS
TID/TIS

รายงานผล ตัวชี้วัด ประจําป. 2563 ของ สทป. (รอบ 8 เดือน) 14 พ.ค.63 หนาที่ 3 จาก 9

น้ําหนัก

คาเป;าหมาย
ป9 2563

10

1 ครั้ง

สวนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน (รายงานผลคะแนนพร5อมกับผล
ประเมินองค%การมหาชนและไมนํามาคํานวณคะแนน)
การประเมินคุณธรรมและความโปร0งใสในการดําเนินงานของ
หน0วยงานภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ช.)

-

-

-

รอยละ 85.00

สวนที่ 3 ตัวชี้วัด Monitor
(ไมนํามาคํานวณคะแนน)
ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสําเร็จเปXนรายป.
(Monitoring KPI) โดยใหองค&การมหาชนรายงานผลตามตัวชี้วัด
มายังสํานักงาน ก.พ.ร. แต0ไม0นํามาคํานวณคะแนน)

-

-

-

รอยละ 100

ลําดับ

รายละเอียดตัวชี้วัด

5.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้ง
คณะ และมีการเปsดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการใน
ที่ประชุม และกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

ผลการดําเนินงาน
รอบ 9 เดือน
(ต.ค.62 - มิ.ย.63)

รอบ 12 เดือน
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

มีกําหนดเสนอ
คณะกรรมการสถาบันฯ
ในหวงเดือน ก.ค. 2563

-

1 ครั้ง

อยู0ระหว0างดําเนินการ
จัดทําปฏิทินการ
ประเมินของ สทป.
และสรุปขอเสนอ
ปรับปรุงจากการ
ประเมินจากป. 2562

-

อยู0ระหว0างดําเนินการ

-

รอบ 6 เดือน
(ต.ค.62 - มี.ค.63)

ผู5รับผิดชอบ

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หลัก

รวม

กําหนดการประเมินคณะกรรมการ
สถาบันฯ ประจําป. 2563 ในหวง
เดือน ส.ค. 2563 และจะมีรายงาน
ผลการประเมินฯ ในหวงเดือน ก.ย.
2563

SSM

CSD

รอยละ 85

อยู0ระหว0างดําเนินการตามปฏิทิน
การประเมินคุณธรรมและตวาม
โปร0งใสฯ โดยสํานักงาน ป.ป.ช.
ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดแจงเลื่อน
การประเมินออกไป 1 เดือน
เนื่องจากสถานการณ&การแพร0
ระบาดไวรัสโคโรน0า 2019
(COVID-19)

SSM

ALL Group

รอยละ 100
ตามแผนปฏิบัติงานฯ

อยู0ระหว0างดําเนินการ ทั้งนี้เปXนไป
ตามแผนติดตามผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. และ
ตัวชี้วัดองค&กร ประจําป.งบประมาณ
2563

SSM

ALL Group

รายงานผล ตัวชี้วัด ประจําป. 2563 ของ สทป. (รอบ 8 เดือน) 14 พ.ค.63 หนาที่ 4 จาก 9

รายงานการประเมินตนเองสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผู5อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีป;องกันประเทศ ประจําป9งบประมาณ 2563 ของ สทป. รอบ 6 เดือน (ต.ค.2562 - มี.ค.2563)
(ขอมูล ณ 24 เม.ย. 2563)

ลําดับ

รายละเอียดตัวชี้วัด

น้ําหนัก

ตัวชี้วัดผู5อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีป;องกันประเทศ

100

สวนที่ 1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน
1 ความสําเร็จในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.

80

2

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามสัญญาจ5าง
ผู5อํานวยการฯ

2.1

จํานวนตนแบบยุทโธปกรณที่ถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีเขาสูระบบอุตสาหกรรม
มีองคความรูในดานเทคโนโลยีป8องกันประเทศ

2.2
2.3

2.4

คาเป;าหมาย
ป9 2563

ผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน
(ต.ค.62 - มี.ค.63)

รอบ 9 เดือน
(ต.ค.62 - มิ.ย.63)

รอบ 12 เดือน
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

อยู0ระหว0างดําเนินการ

อยู0ระหว0างดําเนินการ

สทป. ไดรับผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป

-

40

สทป. ได5รับผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป

15

ตัวชี้วัดตามสัญญาจ5าง
ที่ต5องดําเนินการใน
ป9งบประมาณ 2563
จํานวน 9 เรื่อง
1 แผนงาน
อยูระหวางดําเนินการ

กําหนดใหมีทุนวิจัยดานเทคโนโลยีป8องกันประเทศ
(การศึกษาและโครงการวิจัย) อยางนอยปFละ 10
ทุน/ ปF
จํานวนการจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการกับ
เครือขายความรวมมือ หรือสถาบันการศึกษา อยาง
นอยปFละ 1 ครั้ง

ผลการประเมิน

อยูระหวางดําเนินการ

ALL Group

SBD/SPP
RG/TKM

4 เรื่อง

อยูระหวางดําเนินการ

-

4 เรื่อง

อยูระหวางดําเนินการ

PD/PM
โครงการ

10 ทุน

อยูระหวางดําเนินการ

10 ทุน

10 ทุน

อยูระหวางดําเนินการ

TAC

1 สัมมนา

อยูระหวางดําเนินการ

-

1 สัมมนา

ไมต่ํากวารอยละ 80

อยูระหวาง
กระบวนการจัดซื้อจัด
จาง (ขั้นตอน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ TOR ครั้งที่
2)
อยูระหวางดําเนินการ

-

ไมต่ํากวารอยละ 80

-

1 แผนงาน

ผลงานวิจัยที่ใหทุนอุดหนุน / สนับสนุน ที่สามารถ
เปUนโครงการวิจัยของ สทป. ไดอยางนอย 2 โครงการ
/ วาระการดํารงตําแหนง

2.7

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณประจําปF ไม
ต่ํากวารอยละ 96 / ปF

ไมต่ํากวารอยละ 96

รอยละ 16.28
(จากแผนการใชจาย
รอยละ 26.30)

รอยละ 40.00
(จากแผนการใชจาย
รอยละ 49.23)

รอยละ 85.00
(จากแผนการใชจาย
รอยละ 100.00)

2.8

ผลักดันใหเกิดรายไดสะสมนอกจากเงินอุดหนุน
รัฐบาล อยางนอย 15 ลานบาท / วาระการดํารง
ตําแหนง
ระดับอัตราการลาออกของเจาหนาที่ ไมเกินรอยละ
10/ปF

4 ลานบาท

1.80 ลานบาท

1.80 ลานบาท

4 ลานบาท

ไมเกินรอยละ 10

0.00

0.31

0.93

3.1

การดําเนินงานเพื่อส0งเสริมอุตสาหกรรมปbองกัน
ประเทศของ สทป. จํานวน 8 เรื่อง
3.1.1 โครงการจัดตั้งโรงงานซอมสรางยุทโธปกรณทาง
ทหาร (ศูนยซอมสรางฯ)

1 แผนงาน

รวม

1 แผนงาน

2.6

ตัวชี้วัดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

หลัก

รายละเอียดตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
ของ สทป.

ผลการสํารวจการรับรูความเขาใจของประชาชน
และผูถือผลประโยชนรวมของ สทป.
ไมต่ํากวารอยละ 80 / ปF

3

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

รายละเอียดตามผลการประเมินตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.

2.5

2.9

ผาน ไมผาน

ผู5รับผิดชอบ

อยูระหวางดําเนินการ
ทั้งนี้ มีผลกระทบในการดําเนินงานเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจาง (ขั้นตอน
คณะกรรมการตรวจสอบ TOR ครั้งที่ 2)

SBD/TKP/SP
P

SSM

ALL Group

TAC

SPP/RG/MG

ขอมูลการเบิกจายและผูกพันสัญญา ณ 23 เม.ย.
2563 สามารถเบิกจายและผูกพันสัญญาไดจํานวน
243.026 ลานบาท คิดเปUนรอยละ 16.28 (จาก
แผนการใชจายประจําปF 2563 จํานวน 1,492.533
ลบ.)
ไดรับเงินอุดหนุนใหดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนา
จรวดดัดแปรสภาพอากาศ จากกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร จํานวน 1.80 ลานบาท

ALL Group

SPB

ขอมูลจากสวนบริหารทรัพยากรบุคคล (AHM) ณ
31 มี.ค. 2563 ยังไมมีเจาหนาที่ลาออก (จาก
จํานวนเจาหนาที่ป^จจุบัน 322 คน)

AHM

อยูระหวางดําเนินการ

ALL Group

ALL Group

25
25
2

ALL Group
อยูระหวางดําเนินการ

-

รอยละ 100

อยูระหวางดําเนินการ

รายงานผล ตัวชี้วัด ประจําป. 2563 ของ สทป. (รอบ 8 เดือน) 14 พ.ค.63 หนาที่ 5 จาก 9

ลําดับ

รายละเอียดตัวชี้วัด

น้ําหนัก

คาเป;าหมาย
ป9 2563

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

รอบ 6 เดือน
(ต.ค.62 - มี.ค.63)

รอบ 9 เดือน
(ต.ค.62 - มิ.ย.63)

รอบ 12 เดือน
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

ผาน ไมผาน

ผู5รับผิดชอบ
รายละเอียดผลการดําเนินงาน

3.1.2 โครงการป`นใหญและกระสุน รวมกับ ศอว.ศอพท.

5

อยูระหวางดําเนินการ

-

รอยละ 100

อยูระหวางดําเนินการ

3.1.3 โครงการยานเกราะลอยางขนาด 8x8 รวมกับ
ผูประกอบการตางประเทศ

2

อยูระหวางดําเนินการ

-

รอยละ 100

อยูระหวางดําเนินการ

3.1.4 โครงการยานเกราะลอยางขนาด 4x4 รวมกับ
ผูประกอบการภายในประเทศ
3.1.5 โครงการอากาศยานไรคนขับ (UAV) รวมกับผู
ประกอบภายในประเทศและตางประเทศ

5

อยูระหวางดําเนินการ

-

รอยละ 100

อยูระหวางดําเนินการ

2

อยูระหวางดําเนินการ

-

รอยละ 100

อยูระหวางดําเนินการ

5

อยูระหวางดําเนินการ

-

รอยละ 100

อยูระหวางดําเนินการ

2

อยูระหวางดําเนินการ

-

รอยละ 100

อยูระหวางดําเนินการ

2

อยูระหวางดําเนินการ

-

รอยละ 100

อยูระหวางดําเนินการ

3.1.6 โครงการตอเรือ รวมกับ บจก.อูกรุงเทพ
3.1.7 โครงการยานยนตทางการทหาร รวมกับ
สาธารณรัฐเช็ค
3.1.8 โครงการจรวดเพื่อความมั่นคง รวมกับ
ผูประกอบการตางประเทศ
สวนที่ 2 ตัวชี้วัดสมรรถนะทางการบริหารของผู5อํานวยการฯ
(คะแนนเต็ม 3)

20

2.00

หลัก

รวม

กําหนดการประเมินสมรรถนะผู5อํานวยการ ใน
ห5วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 2563

รายงานผล ตัวชี้วัด ประจําป. 2563 ของ สทป. (รอบ 8 เดือน) 14 พ.ค.63 หนาที่ 6 จาก 9

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป. ประจําป9งบประมาณ 2563 (จํานวน 13 โครงการ)
(ขอมูล ณ 24 เม.ย. 2563)

ลําดับ
(1)
1

2

3

4

5

โครงการ
(2)
โครงการวิจัยและพัฒนา
องค&ประกอบพื้นฐานของ
ระบบยานไรคนขับ (D43)

ตัวชี้วัดผลลัพธ%/ผลผลิต
(3)

รายงานผลการดําเนินงาน
(4)
รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63)

1.1 รายงานผลการดําเนินการบูรณาการระบบยานไรคนขับและเสริมสราง
เครือข0ายการวิจัยและพัฒนาระบบยานไรคนขับของหน0วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

1) 14 ม.ค. 63 นทพ. เชิญบรรยายและขอดูงานเทคโนโลยียานไรคนขับ
2) 23 ม.ค. 63 ร0วมกับ SBD ประชุมหารือความร0วมมือกับ DSI
3) 23 – 29 ม.ค. 63 เขาแนะนําการใชงาน UAV Multi - Rotor
4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และองค&ความรูดานวิทยาศาสตร&และ
เทคโนโลยีในการปbองกันประเทศ ณ รร.สธ.ทบ.

1.2 มีรายละเอียดและดําเนินการผูกพันสัญญาจัดสรางระบบอากาศยานไร
คนขับขนาดเล็ก รุ0น D-eyes 02 (Product Champion)
1.3 รายงานสรุปองค&ความรูการดําเนินการโครงการ

จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ และส0งคณะกรรมการเพื่อตรวจร0าง TOR

โครงการวิจัยและพัฒนา
เครื่องช0วยฝzกยานรบเสมือน
จริง (Tank SIM)

2.4 รายงานผลการทดสอบและพัฒนาตนแบบหุ0นยนต&ขนาดเล็ก (รุ0น D-MPIRE
V.3) 1 ชุด
2.5 สรุปองค&ความรูดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ0นยนต&และส0วน
เกี่ยวของ จํานวน 1 ชุด
3.1 รายงานการออกแบบและกระบวนการสรางตนแบบระบบอากาศยานไร
คนขับขนาดกลาง
3.2 จัดทําศูนย&ฝzกอบรมระบบยานไรคนขับ
3.2.1 มีระบบเครื่องช0วยฝzกเสมือนจริงสําหรับปฏิบัติภารกิจระบบยานไร
คนขับ
3.2.2 จัดฝzกอบรมหลักสูตรการบิน UAV
3.3 มีรายละเอียดคุณลักษณะและรายละเอียดการจัดสรางระบบต0อตาน
อากาศยานไรคนขับ (Counter UAS)
4.1 ชุดสาธิตระบบเครื่องช0วยฝzกเสมือนจริง ส0วนพลประจํารถ (4 นาย
ประกอบดวย พลขับ พลยิง พลบรรจุ ผูบังคับรถ) ชุดที่ 2 ประกอบดวยระบบ
ย0อยภายในดังนี้
1) ระบบสาธิตอุปกรณ&ควบคุมและแสดงผลส0วนผูบังคับรถถัง
2) ระบบโปรแกรมควบคุมและแสดงผลที่สถานีเครื่องช0วยฝzก
3) ชุดอุปกรณ&ประจําสถานีครูผูฝzกสอน และระบบเชื่อมโยงขอมูล
4) โครงสรางสถานีฝzกพลประจํารถถัง

ดําเนินการแลวเสร็จ

4.2 รายงานสรุปองค&ความรู หรือ Technical Report

อยู0ระหว0างดําเนินการรวบรวมสรุปองค&ความรูฯ

โครงการประยุกต&ใชแผนที่
5.1 ร0างตนแบบระบบควบคุมและสั่งการเพื่อการจัดการสาธารณภัยและภัย
สถานการณ&ร0วมเพื่อจําลอง
พิบัติ จํานวน 1 ระบบ
ภารกิจการช0วยเหลือทางทหาร
ในสถานการณ&ฉุกเฉิน

หมายเหตุเพิ่มเติม
(6)

ผู5รับผิดชอบ
(7)
PD โครงการ

PM โครงการ

28.00

25.00

89.29%

น.ท.พิทักษ& ประกรแกว

ร.ท.รวีวัทธ& บุญพ0วง

42.86

44.56

103.97%

ดร.วัชรี จรจํารัส

น.ส.มัลลิการ& ยิ้มถิ่น

15.00

15.00

100.00%

น.ท.พิทักษ& ประกรแกว

ร.ท.รวีวัทธ& บุญพ0วง

50.00

50.00

100.00%

น.ท.วรคง มีกลา

น.ส.อรรฆณัฐถ&
สมบูรณ&ชัยโรฒ

36.00

35.00

97.22%

น.อ.ดร.ชํานาญ ขุมทรัพย&

พ.อ.สมสฤษฏิ์ สินหนัง

อยู0ระหว0างดําเนินการรวบรวมสรุปองค&ความรูฯ

โครงการวิจัยและพัฒนา
2.1 รายงานผลการทดลองใชงานและการซ0อมบํารุงตนแบบหุ0นยนต&ขนาดเล็ก 1) ติดตามทดลองใชงานและสนับสนุนการซ0อมบํารุง D-EMPIR V.2.1 และหนูนา
หุ0นยนต&เก็บกูวัตถุระเบิด (EOD) ใหหน0วยผูใชทดสอบการใชงานตามสถานการณ&จริง (รุ0น D-MPIRE V.2.1)
2 ครั้ง (วงรอบทุก 3 เดือน) พรอมจัดทํารายงานผล
2) ศึกษาแนวทางการซ0อมบํารุงหุ0นยนต& ตปท. ของหน0วยผูใช และจัดทําสรุปแนว
ทางการซ0อมบํารุง
2.2 ตนแบบหุ0นยนต&ขนาดพกพา โดยการปรับปรุงตามขอมูลของผูใชงาน
พัฒนาตนแบบหุ0นยนต&ขนาดพกพา (Final Design) เพื่อเตรียมทดสอบทดลอง
ลักษณะการปฏิบัติจริงจํานวน 1 ระบบ
2.3 มีรายละเอียดและดําเนินการผูกพันสัญญาระบบ Navigation System
อยู0ระหว0าง APC ตรวจสอบ TOR

โครงการวิจัยและพัฒนา
องค&ประกอบพื้นฐานระบบ
ยานไรคนขับ ระยะที่ 2

ร5อยละความสําเร็จ
ตามแผนงานฯ (5)
แผน
ผล
ร5อยละ

อยู0ระหว0างดําเนินการรวบรวมสรุปองค&ความรูฯ
อยู0ระหว0างจัดทํารายละเอียดการออกแบบและกระบวนการฯ
อยู0ระหว0างดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อขออนุมัติการจัดตั้งศูนย&ฝzกอบรมจาก
CAAT

อยู0ระหว0างจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
1) ตรวจรับตามสัญญาซื้อเลขที่ 62/CTP00059 การจัดซื้อชุดสาธิตอุปกรณ&
ควบคุมและแสดงผลส0วนผูบังคับรถถัง (บริษัท โมเดิร&น เทค เซอร&วิส กรุ{ป จํากัด)
2) ตรวจรับงานงวดที่ 1 เลขที่สัญญา 62/CTH00098
3) ตรวจรับงานตามสัญญาซื้อเลขที่ 62/CTP00029 (บริษัท แท็บโปร จํากัด) แลว
เสร็จเมื่อ 28 พ.ย.62
4) ตรวจรับงวดที่ 1 แลวเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 และกําหนดงวดที่ 2 งวดสุดทาย
วันที่ 23 เม.ย. 63

1) รถควบคุมภาคพื้นเคลื่อนที่สําหรับการพัฒนาระบบควบคุมและสั่งการฯ อยู0
ระหว0างการปรับปรุงตามสัญญาจางปรับปรุง ป. 62
2) ดําเนินการส0งอากาศยานไรนักบินป.กนิ่งขึ้นลงทางดิ่ง ไปยังประเทศไตหวันแลว
เพื่อทําการปรับปรุง อยู0ระหว0างการดําเนินการ
3) ส0งร0าง MOA ดานงานวิจัยเพื่อการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติกับ นพค.31
อ.ปqว จ.น0าน ใหส0วน TAC และ SPC พิจารณาความถูกตองเพื่อส0งใหฝ|าย
กฎหมาย พิจารณาดําเนินการต0อไป

รายงานผล ตัวชี้วัด ประจําป. 2563 ของ สทป. (รอบ 8 เดือน) 14 พ.ค.63 หนาที่ 7 จาก 9

ลําดับ
(1)

6

โครงการ
(2)

ตัวชี้วัดผลลัพธ%/ผลผลิต
(3)

รายงานผลการดําเนินงาน
(4)

5.2 สรุปผลการทดสอบทดลองกับหน0วยงานภายนอก 1 ฉบับ

1) จัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ อ.ปqว จ.น0าน ร0วมกับ
นพค.31 และ มหาวิทยาลัยพะเยา แลวเสร็จ และอยู0ระหว0างการดําเนินการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
2) เตรียมการตรวจรับ เพื่อทดสอบทดลองระบบสื่อสารโดยใชพื้นที่ภายใตความ
รับผิดชอบของ นพค.31 แบ0งเปXน 3 สถานี คือ ใชพื้นที่ดอยภูคาเปXนที่ทดสอบ
เพื่อตรวจรับสถานีภาคอากาศ / ใชพื้นที่ นพค.31 เปXนสถานีควบคุมและสั่งการ /
และใชพื้นที่โรงเรียนบริเวณดอยภูคาเปXนสถานีเผชิญเหตุ อยู0ระหว0างการ
ดําเนินการ
3) เตรียมการทดสอบทดลองการบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติบนแผนที่
สถานการณ&ร0วม พื้นที่ อ.ปqว จ.น0าน ดวยผลการพัฒนา 5 SOPs เพื่อการจัดการ
สาธารณภัยและภัยพิบัติ ร0วมกับ นพค.31 อยู0ระหว0างการดําเนินการ

5.3 สรุปองค&ความรูโครงการ

กรอบแนวคิดในการอํานวยการปฏิบัติแบบเคลื่อนที่ดวยรถควบคุมภาคพื้น
เคลื่อนที่ฯ ตาม 5 แนวทางปฏิบัติ เพื่อการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ
ประกอบดวย
1) การประเมินความเสียหาย การเตรียมความพรอมก0อนเกิดอุทกภัยดวย UAV
2) การเขาพื้นที่ยากลําบาก
3) การคนหาตําแหน0งผูประสบภัย
4) การกูภัยและกูชีพ
5) การนําผูประสบภัย

6.1 รายงานการออกแบบโปรแกรม (เปXน technical report เแบบที่สามารถ อยู0ระหว0างดําเนินการ ประกอบดวย
โครงการวิจัยและพัฒนา
1) ปรับปรุง User Interface (UI)
ตนแบบระบบเครื่องช0วยฝzกใช พัฒนาเปXนโปรแกรมได)
2) การเชือ่ มต0อกับอุปกรณ&ต0าง ๆ ใหเปXนระบบเดียว คือ การ Calibrate ป†น การ
อาวุธเสมือนจริงขั้นสูง (AVSS)
เปsดโปรแกรมฉาก ใหอยู0ในโปรแกรมเดียวกัน
3) สํารวจสิ่งที่ตองปรับปรุงของโปรแกรม
4) หาแนวทางการพัฒนาใหดีขึ้น โดยการไปฝzกยิงป†นในหลักสูตรการฝzก เพื่อนํามา
เพิ่มในโปรแกรม และการไปอบรมดานการพัฒนาโปรแกรมที่ต0างประเทศ คือ
ประเทศอังกฤษ หลักสูตร The International Training Technology (IT2EC),
Exhibition & Conference

หมายเหตุเพิ่มเติม
(6)

ผู5รับผิดชอบ
(7)

50.00

50.00

100.00%

น.ท.วรคง มีกลา

น.ส.จินต&จิรา อเนกบุณย&

56.00

56.00

100.00%

น.ท.นิธินันท& ตันวิไลพงศ&

น.ท.พันธุ&เทพ แกวมงคล

20.00

18.00

90.00%

พ.อ.ชัชพงษ& พันธุ&พยัคฆ&

น.ต.อธิวัฒน& บุญมีมา

20.00

20.00

100.00%

พ.อ.ชัชพงษ& พันธุ&พยัคฆ&

น.ต.อธิวัฒน& บุญมีมา

6.2 ระบบ Sensor สําหรับเครื่องช0วยฝzกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง พรอม
รายงานผลการทดสอบ

7

8

9

อยู0ระหว0างดําเนินการทดสอบใชงาน โดยมีการทดสอบ ครั้งที่ 1 เมื่อ 5 ก.พ.63
เพื่อหาสาเหตุการหลวมคลอน และแกไขโดยการปรับแกแบบ ใหแต0ละส0วนที่
ประกอบไม0ใหมีช0องว0าง ขจัดสาเหตุความหลวมคลอนไดแลว และไดมีการแกไข
ชิ้นงานเรียบรอย จํานวน 30 ชุด
6.3 สรุปองค&ความรูในการพัฒนาระบบเครื่องช0วยฝzกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง อยู0ระหว0างดําเนินการรวบรวมสรุปองค&ความรูฯ
(AVSS)
7.1 ไดโปรแกรมวิเคราะห&และแสดงผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดาน
อยู0ระหว0างพัฒนาโปรแกรม (Software) สําหรับใชงานในระบบฯ และจัดทํา
การข0าวและยุทธการ จํานวน 1 ระบบ
รายละเอียดคุณลักษณะ TOR สําหรับงานจัดซื้อจัดจาง

ร5อยละความสําเร็จ
ตามแผนงานฯ (5)

โครงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
แบบรวมศูนย&และโปรแกรม
ประยุกต& สําหรับเจาหนาที่
7.2 สรุปองค&ความรูในการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห&และแสดงผลเพื่อ
หน0วยงานดานความมั่นคง
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดานการข0าวและยุทธการ
เพื่อสนับสนุนการแกไขปqญหา
3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ระยะที่ 3 (D22)

โครงการวิจัยและพัฒนาร0วม 8.1 จัดทําเอกสารและขอมูลประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอ กมย.ทร. ของ
ตนแบบรถยานเกราะลอยางสําหรับปฏิบัติภารกิจ นย.
ยานเกราะลอยางสําหรับ
ปฏิบัติภารกิจของ นย. (D64)

โครงการวิจัยและพัฒนาร0วม
ยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2
(D61)

อยู0ระหว0างดําเนินการรวบรวมสรุปองค&ความรูฯ

1) ส0งร0างเอกสารการวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบฯ ให สวพ.ทร. พิจารณาใน
เบื้องตน
2) เตรียมการทดสอบการใชงานตามที่ ทร. กําหนดเพิ่มเติม และจัดทําแผนการ
ดําเนินงานในการนํารถตนแบบฯ เขารับรอง กมย.ทร.

8.2 รายงานผลการปรับปรุงซ0อมคืนสภาพตนแบบยานเกราะลอยางสําหรับ
ปฏิบัติภารกิจ นย. เพื่อเสนอเขารับรอง กมย.ทร.

ดําเนินการจัดทํา PR การปรับปรุงซ0อมคืนสภาพตนแบบฯ และเขาสู0กระบวนการ
จัดหาฯ

9.1 เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอ กมย.ทบ.

1) ติดตั้งปbอมป†น 12.7 มม. เพื่อนําเขาทดสอบ กมย.ทบ. เรียบรอยแลว อยู0
ระหว0างการเตรียมการยิงทดสอบ
2) ส0งร0างเอกสารการวิจัยและพัฒนาสรางตนแบบรถยานเกราะลอยางแบบ
ลําเลียงพล ใหคณะทํางานร0วมฯ และ สวพ.ทบ. พิจารณา
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ลําดับ
(1)

โครงการ
(2)

ตัวชี้วัดผลลัพธ%/ผลผลิต
(3)

รายงานผลการดําเนินงาน
(4)

9.2 รายงานผลการทดสอบทดลองใชงานตนแบบยานเกราะลอยางที่บังคับการ อยู0ระหว0างเตรียมรถตนแบบฯ เพื่อส0งมอบใหหน0วยผูใชไปทดสอบและทดลองใช
งาน
9.3 แผนการสรางชิ้นส0วนระบบย0อยพรอมประกอบรวมและทดสอบสมรรถนะ อยู0ระหว0างดําเนินการ
การทํางานเบื้องตนของยานเกราะลอยาง
9.4 แบบสรางตนแบบรถยานเกราะลอยาง
อยู0ระหว0างดําเนินการ
9.5 แผนการติดตั้งและทดสอบระบบควบคุมบังคับบัญชา (BMS)
อยู0ระหว0างจัดทํารายละเอียดแผนการติดตั้งและทดสอบระบบควบคุมบังคับบัญชา
(BMS)
10 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ 10.1 ตนแบบรถฐานยิงจรวดคันที่ 3 สรางเสร็จสมบูรณ& (ไม0รวมระบบ FCS) ประสานการตรวจและส0งมอบแบบใหกับบริษัทคู0สัญญาฯ (บ.ปรีชาฯ)
จรวดแบบนําวิถี DTI-1G
ระยะที่ 2
10.2 รายงานสรุปองค&ความรูสรางฐานยิงจรวดรถคันที่ 3
อยู0ระหว0างดําเนินการรวบรวมสรุปองค&ความรูฯ
11 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ 11.1 ตนแบบลูกจรวดขนาด 122 มม. ระยะยิงไกลสุด 40 กม. ที่ใชดินขับ
จรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2 จรวดของ สทป.
(D2)
11.2 ตนแบบลูกจรวด 122 มม. ระยะยิงไกลสุด 30 กม. พรอมรายงานผลการ
ทดสอบที่ใชดินขับจรวดของ สทป.
11.3 ผูกพันสัญญาจัดจางสรางตนแบบท0อจรวด ชิ้นส0วนจรวดและหัวรบจรวด
ขนาด 122 มม. ระยะยิง 30 - 40 กม.

1) จัดทํา WP/WI การติดตั้งฉนวนภายในท0อจรวด
2) ดําเนินการทดสอบภาคสถิตแลว จํานวน 2 นัด เพื่อเตรียมการผลิต
3) จัดเตรียมท0อจรวดสําหรับการหล0อดินขับจรวด เพื่อดําเนินการผลิต
ไดแกนหล0อดินขับ และ PR จัดหา Preform สําหรับใชในการรีดท0อจรวดระยะ
30 กม. อยู0ระหว0างการลงนามผูกพันสัญญา
1) ไดแบบ Drawing และ PR/TOR สําหรับสรางหัวรบ ท0อจรวดและชิ้นส0วนจรวด
2) ผูกชิ้นสัญญาจางสรางหัวรบแลวเสร็จ

1) งานจางปรับปรุงฯ ผูรับจางไดปรับปรุงระบบเบรคและระบบไฟฟbาแลวเสร็จ
ดําเนินการตรวจรับตามสัญญาฯ
2) ดําเนินการสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมการทดสอบสมรรถนะฯ ณ ศป. จ.ลพบุรี
แลวเสร็จ ระหว0างการจัดทําเรื่องขอรับการสนับสนุนการทดสอบฯ จาก ทบ.
12 โครงการวิจัยและพัฒนาจรวด 12.1 ร0างตนแบบรถฐานยิงจรวดหลายลํากลองอเนกประสงค& (Multi-Purpose - ได TOR งานจางออกแบบและพัฒนาตนแบบรถฐานยิงจรวดหลายลํากลอง
อเนกประสงค& (Multi -Purpose Launcher) ระยะที่ 1 ป. 2563 ฉบับสมบูรณ&ที่
หลายลํากลองนําวิถี ระยะ 80 Launcher) ระยะที่ 1 ประกอบดวย
- ไดร0างแบบสําหรับงานพัฒนาตนแบบรถฐานยิงจรวดหลายลํากลอง
ผ0านคณะกรรมการตรวจร0างขอบเขตงานและ พรอมจัดทําใบคําขออนุมัติจัดหา
กม. (D11A)
อเนกประสงค&(Multi-Purpose Launcher)
พัสดุ (PR)
- รายงานในส0วนการประกอบรวมชิ้นส0วนย0อยระบบรถฐานยิงจรวดหลายลํา - ไดแผนการดําเนินการวิจัยและพัฒนาชิ้นส0วนระบบย0อยรถฐานยิงจรวดหลายลํา
กลองอเนกประสงค&
กลองอเนกประสงค& ระยะที่1 ป.62
ระยะที่ 1
- ไดรายงานหลักการทางวิศวกรรมศาสตร& (Engineering principle) สําหรับการ
วิจัยและพัฒนาชิ้นส0วนระบบย0อยรถฐานยิงจรวดหลายลํากลองอเนกประสงค&
ระยะที่ 1
- ไดรับหนังสือรับรองเกี่ยวกับการใช ดูแลและควบคุมการขนยายยุทโธปกรณ&
(End Use/User Certificate : EUC ) จากกรมสรรพาวุธทหารบกเพื่อใชเปXน
หลักฐานการขออนุญาตส0งออกจากประเทศผูผลิตตามสัญญาเลขที่62/CTH00084

ร5อยละความสําเร็จ
ตามแผนงานฯ (5)

หมายเหตุเพิ่มเติม
(6)

ผู5รับผิดชอบ
(7)

58.50

58.50

100.00%

พ.อ.จิรศักดิ์ จิ้วไมแดง

นายชัยณรงค& กิจส0งเสริมกุล

42.00

43.00

102.38%

น.ท.นฤพณ
พิทยประเสริฐกุล

น.ต.จิรัฐติ์ พื้นแสน

33.50

33.50

100.00% -ไดแผนการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
นายสุริยา ดวงสี
ชิ้นส0วนระบบย0อยรถฐานยิงจรวดหลายลํา
กลองอเนกประสงค& ระยะที่ 1
- แต0งตั้งคณะทํางานร0วมโครงการวิจัย
และพัฒนาร0วมตนแบบรถฐานยิงจรวด
หลายลํากลองอเนกประสงค&
(Multi-Purpose Launcher) ระหว0าง
ทบ. กับ สทป.
-จัดเตรียมขอมูลนําเสนอแผนการ
ดําเนินการการวิจัยและพัฒนาชิ้นส0วน
ระบบย0อยรถฐานยิงจรวดหลายลํากลอง
อเนกประสงค& ระยะที่ 1 ใหคณะทํางาน
ร0วมฯ ในเดือน พ.ค. 63

11.4 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะรถยิงจรวดแบบสายพาน (จลก.31)
ติดตั้งเครื่องยิงจรวดขนาด 122 มม.

13 โครงการวิจัยพัฒนาระบบ
จรวดดัดแปรสภาพอากาศ

12.2 รายงานระบบจรวดนําวิถีสําหรับรถฐานยิงจรวดหลายลํากลอง
อเนกประสงค&

ไดร0างรายงานระบบจรวดและอาวุธนําวิถีสําหรับรถฐานยิงจรวดหลายลํากลอง
อเนกประสงค& (ความคืบหนา 50%)

13.1 แบบทางวิศวกรรมตนแบบจรวดชิ้นส0วนน้ําหนักเบา (Mark-II)

ไดแบบทางวิศวกรรมตาม Conceptual Design เพื่อจัดหาวัตถุดิบและผลิต
ตนแบบสําหรับทดสอบยืนยันการพัฒนาจรวดชิ้นส0วนน้ําหนักเบา

13.2 รายงานผลการศึกษาความแข็งแรงของวัสดุสําหรับใชทําจรวดชิ้นส0วน
น้ําหนักเบา

ดําเนินการวิเคราะห&ความแข็งแรงของท0อคาร&บอนไฟเบอร&ตามแบบ Conceptual
Design และวิเคราะห&ทบทวนความแข็งแรงของชิ้นส0วนภายใน Payload ที่จะ
รับภาระแรง Eject
อยู0ระหว0างจัดทํา Conceptual Design เบื้องตน

14 โครงการจัดสรางตนแบบ
14.1 งานศึกษาความเปXนไปไดและรวบรวมความตองการของหน0วยผูใชงาน
อุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค&
เพื่อความมั่นคงทางทะเล
14.2 มีรายละเอียดสําหรับงานจัดจางสรางตนแบบอุตสาหกรรมเรือ
อเนกประสงค& และดําเนินการผูกพันสัญญา

นายณัฐวัฒน& วิญญา

- ไดร0างรายงานการวิเคราะห&เทคโนโลยี
ระบบจรวดและอาวุธนําวิถีสําหรับรถฐาน
ยิงจรวดหลายลํากลองอเนกประสงค&
(50%)
-ไดร0างขอบเขตการวิจัยและพัฒนาระบบ
จรวดและอาวุธนําวิถีสําหรับรถฐานยิง
จรวดหลายลํากลองอเนกประสงค& (50%)
31.33

31.83

101.60% ดําเนินการแลวเสร็จ

น.ท.ไพศาล บุญยะรัตน&

นายกฤตยชญ& แกวลําหัด

อยู0ระหว0างดําเนินการตามแผน

34.00

32.00

94.12%

น.ท.ณัฐภัทร คุมปรีดี ร.น. นางอริศรา เพ็ญกิตติ

อยู0ระหว0างดําเนินการจัดทํารายละเอียดฯ
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