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บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
 

ผลกำรศึกษำ 
การประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกจิและสงัคมจากภารกจิของส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นการประมาณค่ารายโครงการจ านวน 30 
โครงการ  พบว่ามีกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสงัคมรวมทัง้หมด 2,691.72 ล้ำนบำท โดย
สามารถจ าแนกเป็นมลูค่าตามยุทธศาสตรไ์ดด้งันี้ 

1. มลูค่าทีเ่กดิขึน้ตามยุทธศาสตรท์ี ่1 เท่ากบั 108.24 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.02  
2. มลูค่าทีเ่กดิขึน้ตามยุทธศาสตรท์ี ่2 เท่ากบั 32.06 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.19  
3. มลูค่าทีเ่กดิขึน้ตามยุทธศาสตรท์ี ่3 เท่ากบั 2,395.81 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 89.01  
4. มลูค่าทีเ่กดิขึน้ตามยุทธศาสตรท์ี ่4 เท่ากบั 83.31 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.10  
5. มลูค่าทีเ่กดิขึน้ตามยุทธศาสตรท์ี ่5 เท่ากบั 72.28 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.69  

จากงบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,809.46 ลา้นบาท  เมื่อน ามา
เทยีบกบัมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิและสงัคมที่เกดิขึ้น  จะได้ค่ำอตัรำผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจและ
สงัคม (Social Returns on Investment: SROI) เท่ำกบั 1.488  แสดงว่างบประมาณแผ่นดนิ 1 บาทที่
ใชไ้ด ้ จะไดผ้ลตอบแทนกลบัคนืมาจ านวน 1.488 บาท หรอืคดิเป็นอตัราผลตอบแทนรอ้ยละ 48.8 ต่อปี  
ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนจากพนัธรฐับาล (ประมาณรอ้ยละ 3) ถงึ 16 เท่า  อย่างไรกต็ามค่า SROI ทีไ่ด้นี้
เป็นประมาณการขัน้ต ่าเนื่องจากไม่ได้เกิดจากการค านวณมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของ
โครงการทัง้หมดทีม่กีารด าเนินการในปี 2562 

 

  



2 
 

ผลกำรประเมินมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจและสงัคม 
จำกภำรกิจของส ำนักงำนพฒันำเทคโนโลยีอวกำศและภมิูสำรสนเทศ 

 
จากการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงานของส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) มกีารสรา้งมลูค่ารวมทัง้หมด 2,691.72 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นการประมาณการจากโครงการจ านวน 30 โครงการ  ตารางที ่5.1 สรุปผลการประเมนิมูลค่าของ
โครงการทัง้หมด  โดยหากจ าแนกตามยุทธศาสตรจ์ะพบว่า  มูลค่าทีเ่กดิขึน้ตามยุทธศาสตรท์ี ่1 คดิเป็น
รอ้ยละ 4.02 ยุทธศาสตรท์ี ่2 รอ้ยละ 1.19 ยุทธศาสตรท์ี ่3 รอ้ยละ 89.01 ยุทธศาสตรท์ี ่4 รอ้ยละ 3.10 
และยุทธศาสตรท์ี ่5 รอ้ยละ 2.69  รายละเอยีดตามทีแ่สดงไวใ้นรปูที ่5.1  

ตำรำงท่ี 5.1 สรุปผลการประเมนิมลูค่ารายละเอยีดโครงการ ดงันี้ 
โครงกำร ยุทธศำสตร ์ มูลค่ำ 

1.โครงการพฒันาระบบการตดัสนิใจ
และบริหารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมใน
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (AIP 
(PM GGP)) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 101.54 
 
 
 

2.โครงการระบบติดตามทางบกและ
ทางทะเลดว้ยภูมสิารสนเทศดาวเทยีม  
กจิกรรมการวเิคราะหส์าเหตุประชากร
มรีายได้ต ่ากว่าเกณฑ์  38,000 บาท/
คน/ปี ด้วยเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ 
(10 จงัหวดั จปฐ. 2560) (สปภ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 6.06 
 
 
 
 
 

3.โครงการระบบติดตามทางบกและ
ทางทะเลดว้ยภูมสิารสนเทศดาวเทยีม 
กิจกรรมติดตามทรพัยากรธรรมชาติ
และพืน้ทีป่่า เพื่อคน้หาตรวจสอบการ
บุกรุกพืน้ทีป่่า (สปภ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 499.55 
 
 
 
 

4.โครงการระบบติดตามทางบกและ
ทางทะเลดว้ยภูมสิารสนเทศดาวเทยีม 
กจิกรรมตดิตามทะเลและชายฝัง่เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร มลพิษ
ชายฝั ่ง และความมัน่คงทางทะเล 
(สปภ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 
114.33 

 
 
 
 

5.โครงการระบบติดตามทางบกและ
ทางทะเลดว้ยภูมสิารสนเทศดาวเทยีม  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 435.65 
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โครงกำร ยุทธศำสตร ์ มูลค่ำ 
กิจกรรม ติดตามการเกิดไฟป่า และ
หมอกควนัเพื่อลดปัญหามลพิษทาง
อากาศ (สปภ.) 

 
 
 

6.โครงการระบบติดตามทางบกและ
ทางทะเลดว้ยภูมสิารสนเทศดาวเทยีม  
กิจกรรมติดตามการเปลี่ยนแปลงพชื
เศรษฐกจิของประเทศ (สปภ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 287.29 
 
 
 

7.โครงการระบบติดตาม เตือนภัย
มลพษิ และภยัพบิตัทิางทะเล (สปภ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 285.85 
 

8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เกษตรเชงิพืน้ที ่(กจิกรรม การพฒันา 
ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษาระบบบรกิาร
ภู มิส า ร สน เ ทศ เพื่ อ ก า ร เ กษต ร 
(GISagro) (สปภ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 370.14 
 
 
 
 

9.โครงการการประยุกต์ใชข้อ้มูลจาก
ดาวเทยีมในการวเิคราะหห์าพืน้ที่
ป ล ูก ย ูค า ล ปิ ต สั  ใ นพื น้ ที ศ่ กึ ษ า
ภาค เหน ือ  ภาคกลาง  และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ รวม 33 จงัหวดั 
เฟสที ่2 (กพล. (สพธ.)) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 
5.34 

 
 
 
 

10.โ ค ร ง ก า ร ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ
ฐานขอ้มูลและส่วนแสดงผลการศกึษา
ผลกระทบเชิงพื้นที่เพื่อการบริหาร
จดัการสิง่แวดลอ้มชายฝัง่ บรเิวณอ่าว
ไทยตวั ก (กพล. (สพธ.)) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 0.85 
 
 
 
 

11.โครงการจดัท าระบบบรกิารแผนที่
ข้อมูลสถานปฏิบัติการทางรงัสีแบบ
ออนไลน์ ระยะที ่2 (กพล. (สพธ.)) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 6.897 
 
 

12.โครงการจัดท าแผนที่มาตรฐาน
บรเิวณหมู่เกาะมนั จงัหวดัระยอง เพือ่
ประกอบร่างกฎกระทรวง  (กพล. 
(สพธ.)) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 12.65 
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โครงกำร ยุทธศำสตร ์ มูลค่ำ 
13.โครงการจดัท าฐานขอ้มูลและแผน
ที่ของสมาชิกเครือข่ายป่าครอบครวั
โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทยีม บรเิวณ 31 
จังหวัด  (Digital Mapping) ( กพล . 
(สพธ.)) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 
27.69 

 
 
 

14.โครงการพฒันาต้นแบบแผนทีแ่ละ
แบบจ าลองการประเมนิพื้นที่เสี่ยงภยั
จากน ้ าท่วมเพื่อพิจารณารับประกัน
วนิาศภยั (กพล. (สพธ.)) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 55.33 
 
 
 

15 .กิจกรรมการตรวจสอบพื้นที่
ยางพาราของประเทศไทย (กพล. 
สพธ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 129.28 
 
 

16.โครงการจัดท าข้อมูลพื้นที่ป่าไม้
และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้จงัหวดัน่าน ปี 
2561-2563 (สผภ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 158.91 
 
 
 
 

17.โครงการพฒันาต้นแบบเครื่องมอื
ภูมสิารสนเทศเพื่อความปลอดภยัใน
การเดนิอากาศ (สวภ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 41.08 
 
 

1 8 . โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ ภู มิ
สารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการรถเกี่ยว
ขา้ว (ระยะที ่1) (AIP (PM เกษตรเชงิ
พืน้ที)่) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 
0.458 

 
 

19.โครงการขยายผลระบบ SIPROs 
รปูแบบแพลตฟอรม์ระบบเปิด (สปท.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 5.58 
 

2 0 . มหก ร ร ม วิท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ2561 (สยศ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 7.19 
 

21.ประชาสัมพันธ์องค์กรด้านภูมิ
สารสนเทศและนวตักรรมที่เกี่ยวข้อง
ผ่านสือ่มวลชน (สยศ.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 58.79 
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โครงกำร ยุทธศำสตร ์ มูลค่ำ 
22 . โครงการจัดตั ้ง ศู นย์ทดสอบ
มาต ร ฐ าน  Aerospace ร ะย ะที่  2 
(สอร.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 
15.49 

 

23.โครงการพฒันากลุ่มเครอืข่ายคลสั
เ ต อ ร์ ด้ า น  Aerospace เ พื่ อ ส ร้ า ง
ศัก ยภาพ ใน  Global Value Chain 
(สอร.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 12.31 
 
 
 

2 4 . โ ค ร งก า รแข่ ง ขัน โ ป รแก รม
ประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิ
ส า ร ส น เ ท ศ   “ Geo-informatics 
Applications Contest : G-CON” 
(สอร.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 
4.26 

 
 
 

25.กจิกรรมประกวด Space Brand 
Ambassador  “ยุวฑตู Space 
Inspirium” (สอร.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 13.11 
 
 

26.ONE DAY KIDS (สอร.) ยุทธศาสตรท์ี ่4 1.29 
27.GISTDA SPACE CAMP #5 
2019 (สอร.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 10.81 
 

28.โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ด้ า น เ ทค โน โ ลยีอ ว ก าศแล ะภู มิ
สารสนเทศระดบันานาชาต ิ(สพอ.) 

ยุทธศาสตรท์ี4่ 11.45 
 
 

29 .กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
(สบห.) 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 
6.3 

30.โครงการพฒันาระบบและบริการ
ภูมสิารสนเทศกลางของประเทศ ระยะ
ที ่3 (ฝพภ. (CEO TEAM) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 6.24 
 
 

รวมมูลค่ำทัง้หมด 2,691.72 
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โครงกำรท่ี 1 
โครงการพฒันาระบบการตดัสนิใจและบรหิารเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระเบยีงเศรษฐกิจภาค

ตะวนัออก 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

AIP (PM GGP) 
ผู้ใช้ประโยชน์  

หน่วยงานภาครฐัและเอกชนใน จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัระยอง 
ประโยชน์ท่ีได้รบั  

หน่วยงานใน 3 จงัหวดั สามารถน าขอ้มูลภูมสิารสนเทศมาใช้ในการวางแผนบรหิารจดัการใน
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบของหน่วยงานนัน้ 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร   

เนื่องจากการด าเนินงานส่วนใหญ่ยงัอยู่ในระยะเริม่ต้น  การวเิคราะหม์ูลค่าจงึต้องจ ากดัอยู่เฉพาะ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2561 ถงึ 2562 โดยในระยะแรกนัน้  จะเป็นการน าระบบไปใชใ้นการใชป้ระโยชน์
จากพื้นที่  ดงันัน้  การวเิคราะห์มูลค่าที่เกิดขึ้น  จงึจ ากดัอยู่เฉพาะมูลค่าด้านการวางผงัเมอืง  โดยในปี 
2562 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ไดร้บังบประมาณ 354 ลา้นบาท กรมทางหลวง 
9.8 พนัลา้นบาท  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 10,154 ลา้นบาท เมื่อน าระบบไปใชใ้นปี 2561 จงึถอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงานในปี 2562  

จากการศึกษาของ Yeh (2005) และการทบทวนวรรณกรรมผลการศึกษาเกี่ยวกับมาใช้
ประโยชน์จาก ข้อมูลภูมสิารสนเทศเพื่อการวางผงัเมอืงและการขนส่งของ Werhmann and Glavina  
(2009) พบว่า การน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชจ้ะช่วยลดต้นทุนในการด าเนินการไดป้ระมาณรอ้ยละ 1 ดงันัน้  
ส าหรบังบประมาณ 354 ลา้นบาทที่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดร้บั  ระบบภมิูสำรสนเทศจะช่วยลด
ค่ำใช้จ่ำยได้ประมำณ 0.01 x 10,154 ล้ำน เท่ำกบั 101.54 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 2  

กิจกรรมการวิเคราะห์สาเหตุประชากรมีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์  38 ,000 บาท/คน/ปี ด้วย
เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ (10 จงัหวดั จปฐ. 2560) 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

ฝ่ายความมัน่คงทางสงัคม/ส านกัประยุกตแ์ละบรกิารภูมสิารสนเทศ 
ผู้ใช้ประโยชน์  

กรมการพฒันาชุมชน ส านกัพฒันาชุมชนประจ าจงัหวดัเป้าหมาย 10 จงัหวดั 
ประโยชน์ท่ีได้รบั  

ส านักงานจงัหวดัต่างๆ ได้บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นในจงัหวดัเพื่อการพัฒนา
สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในพืน้ที ่
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร   

เนื่องจากไม่มตีวัเลขระดบัโครงการโดยตรง  จงึต้องใช้ขอ้มูลจากการเทยีบเคยีงกบัโครงการที่
ใกลเ้คยีงกนั  ซึง่พบว่าโครงการลงทุนของกองทุนพฒันานวตักรรมในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีม่คี่า SROI 
ประมาณ 1: 8 .8 ( IMPAQ International, 2015) โครงการฝึกอบรมทักษะให้กับผู้มีรายได้น้อยใน
สหรฐัอเมรกิาทีม่คี่า SROI ประมาณ 1:7.68 (Cooney, K and Lynch-Cerullo, K., 2012) หรอืโครงการ
ของ Children: Our Ultimate Investment (COUI)  ในสหราชอาณาจกัรที่มคี่า SROI ประมาณ 1:5.18 
(Children: Our Ultimate Investment (COUI), 2019) โครงการยกระดบั OTOP ใน 10 จงัหวดัทีย่ากจน
ทีสุ่ดในประเทศ ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย มคี่า SROI ประมาณ 1: 
6.65  ค่าเฉลีย่ของ SROI จะเท่ากบั 1: 7.08 ต่อปี  เนื่องจากโครงการนี้มงีบประมาณในการด าเนินการ 
294,000 บาท  ดงันัน้ผลประโยชน์ต่อปี จะเท่ากับ 2,081,520 บาทต่อปี จากการสมัภาษณ์ผู้ที่ใช้
ประโยชน์จากขอ้มูล  คาดว่าขอ้มูลจากกจิกรรมนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 3 ปี  ดงันัน้ มูลค่ำปัจจุบนั
ของกิจกรรมน้ีจึงเท่ำกบั 6.06 ล้ำนบำท*

 
* อตัราคดิลดทีร่อ้ยละ 3 ต่อปี 
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โครงกำรท่ี 3  
โครงการระบบติดตามทางบกและทางทะเลด้วยภูมิสารสนเทศดาวเทียม กิจกรรมติดตาม

ทรพัยากรธรรมชาตแิละพืน้ทีป่่า เพือ่คน้หาตรวจสอบการบุกรุกพืน้ทีป่่า 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

ฝ่ายทรพัยากรธรรมชาต ิส านกัประยุกตแ์ละบรกิารภูมสิารสนเทศ 
ผู้ใช้ประโยชน์   

กระทรวงมหาดไทย  กรมทรพัยากรทางทะเลชายฝัง่ กรมป่าไม ้
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

สามารถติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ภยัพบิตัทิัง้ทางบกและทะเลได้อย่างรวดเร็ว, การ
วเิคราะหร์ะบบตดิตามทางทะเล สามารถน าไปสู่การตดัสนิใจแนวทางในการปฏบิตัใินสถานการณ์ต่างๆ 
ของทุกภาคส่วน วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงการบุกรุกพืน้ทีป่่าไม้ ตดิตามเหตุการณ์ทางทะเลและชายฝัง่
กรณีคราบน ้ามนัรัว่ไหล ตดิตามเรื่อง มลพษิทางน ้า ตดิตามหมอกควนั วเิคราะหแ์ละตดิตามปรมิาณน ้า 
กรณีการเกดิน ้าท่วมและภยัแล้ง ตดิตามการเปลี่ยนแปลงพชืเศรษฐกจิของประเทศ , เพิม่ประสทิธิภาพ
และส่งเสรมิเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในช่องทางด้านธุรกิจ ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของ
ประเทศไดร้บัการดแูลและปกป้องอย่างต่อเนื่องละลดการสญูเสยี ประชาชนในพืน้ทีไ่ดร้บัความปลอดภยั
ในชวีติและทรพัยส์นิ  
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

1. ระบบตดิตามฯ มบีทบาทร้อยละ 5 ในการลดความเสยีหายที่เกดิขึ้นต่อสิง่แวดลอ้ม (ไม่รวม
ดา้นป่าไม)้ คดิเป็นมลูค่าประมาณ 250 ลา้นบาท 

2. ส าหรบัมลูค่าความเสยีหายดา้นป่าไมท้ีล่ดลงไปไดน้ัน้ สามารถแจง้เตอืนพืน้ทีก่ารบุกรุกป่าได้
ประมาณ 289 แห่ง รวมเป็นพืน้ทีป่ระมาณ 1,517 ไร่* มลูค่าไร่ละ 3.92 ลา้นบาท* 

คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 4,990.93 ล้านบาท  โดยระบบตดิตามฯ มบีทบาทประมาณร้อยละ 5 
ของมลูค่าทัง้หมด  คดิเป็น 249.548 ลา้นบาท 

3. มูลค่ำรวมทัง้หมดท่ีเกิดขึ้นจึงเท่ำกบั 250 ล้ำนบำท + 249.548 ล้ำนบำท = 499.547 ล้ำน
บำท 
 
 
 
  

 
* ขอ้มลูการแจง้เตอืนการบุกรุกป่าของกรมป่าไม ้ปี 2561 
** มลูค่าทีใ่ชไ้ดม้าจากการค านวณของคณะผูว้จิยัโดยใชข้อ้มลูจากส านักวชิาการ กรมป่าไม ้และศูนยว์จิยัเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ (2541) และส านักวชิาการ กรมป่าไม ้และคณะวนศาสตร์ (2541) แล้วน ามาปรบัค่าเป็น
มลูค่าปัจจุบนั   



9 
 

 
โครงกำรท่ี 4  

โครงการระบบตดิตามทางบกและทางทะเลดว้ยภูมสิารสนเทศดาวเทยีม กจิกรรมตดิตามทะเล
และชายฝัง่เพือ่บรหิารจดัการทรพัยากร มลพษิชายฝัง่ และความมัน่คงทางทะเล 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

ฝ่ายทรพัยากรธรรมชาต ิส านกัประยุกตแ์ละบรกิารภูมสิารสนเทศ 
ผู้ใช้ประโยชน์   

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางทะเล กรมควบคุมมลพษิ บรษิทัน ้ามนั กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ 
ประโยชน์ท่ีได้รบั  

เพิม่ประสทิธภิาพและส่งเสรมิเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศในช่องทางด้านธุรกจิ วเิคราะห์ตดิตาม
คาดการณ์สถานการณ์ภยัพบิตัทิัง้บกและทะเล เพือ่วเิคราะหต์ดิตามปรมิาณน ้า ส ารวจกระแสน ้าและการ
กระเซาะชายฝัง่ 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

เนื่องจากวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ  เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบตดิตามเฉพาะส่วน
ของการวเิคราะห์คาดการณ์และเผยแพร่ เพื่อให้บรกิารขอ้มูลความปลอดภยัชายฝัง่  จงึไม่ได้มมีูลค่า
โดยตรงทีเ่ป็นตวัเงนิ  มูลค่าทีเ่กดิขึน้จะเป็นผลจากการน าเอาระบบไปใชใ้นการป้องกนัความเสยีหายที่
เกิดขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ข้อมูลสถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคราบน ้ ามันของกรมเจ้าท่าไม่ได้มี
รายละเอียดของปริมาณน ้ามันและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น  ในกรณีนี้   แนวทางที่ใช้คือการ
เทียบเคยีงจากกรณีรุนแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้  ซึ่งส าหรบัประเทศไทย กรณีดงักล่ าวคอืเหตุการณ์
น ้ามนัรัว่ทีบ่รเิวณเกาะเสมด็ในปี 2556 ซึง่ตามหลกัสากลแลว้ มลูค่าความเสยีหายจากน ้ามนัรัว่จะเท่ากบั 
40,000 บาทต่อลิตร ดังนั ้นมูลค่าความเสียหายที่ เกิดขึ้นจึงมีค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ 2560 และจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ในปีงบประมาณ 2561 ดังนัน้มูลค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึ้น
จงึเท่ากบั 2,060 ลา้นบาทในปีงบประมาณ 2561  Hong, Chan and Zhang (2010) ไดป้ระมาณค่าไวว้่า  
โอกาสที่จะเกิดน ้ ามันรัว่มีประมาณร้อยละ  9.25 ต่อปี  ดังนัน้ค่าความคาดหวังของความเสียหาย 
(Expected Loss) จะเท่ากับ 185 ล้านบาทต่อปี (0.0925 x 2,060) จากการประเมินของผู้รบัผิดชอบ
โครงการคาดว่าระบบนี้จะช่วยลดความเสยีหายลงได้ประมาณร้อยละ 60 ดงันัน้ มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำก
กำรป้องกนัควำมเสียหำยจะเท่ำกบั 114.33 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 5  
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบตดิตามทางบกและทางทะเลด้านดาวเทียม (5.1.3.  กจิกรรม 

ตดิตามการเกดิไฟป่า และหมอกควนัเพือ่ลดปัญหามลพษิทางอากาศ) 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ 

 ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและภยัพบิตั/ิส านกัประยุกตแ์ละบรกิารภูมสิารสนเทศ 
ผู้ใช้ประโยชน์   

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมป่าไม ้กรมควบคุมมลพษิ    
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

ตดิตามการเกดิไฟป่าและหมอกควนั  เพือ่น าไปสูก่ารบรรเทาผลกระทบจากมลพษิทางอากาศ 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

เนื่องจากยงัไม่มกีารประเมนิผลของโครงการโดยตรง  จงึต้องใชก้ารเทยีบเคยีงจากการศกึษาที่
ใกล้เคียงกัน  การศึกษาของ World Bank & Institute for Health Metrics and Evaluation (2016) 
ท าการศึกษาและประมาณการว่า  ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวติก่อนวยัอันควรจากมลพษิทางอากาศ
จ านวน 48,819 คน ในปี 2556  มลพษิทางอากาศท าใหเ้กดิตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ประมาณ 871,300 
ล้านบาทในปี 2556 ตามล าดบั เมื่อปรบัมูลค่าของเงินให้อยู่ ณ ปี 2561 (วษิณุ อรรถวานิช, 2562)  
ประโยชน์ของการน าระบบไปใช้จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้ประมาณร้อยละ 0.05 คิดเป็นมูลค่ำ
ประมำณ 871,300 ล้ำนบำท x 0.0005 = 435.65 ล้ำนบำทในปีงบประมาณ 2561 
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โครงกำรท่ี 6  
โครงการระบบตดิตามทางบกและทางทะเลดว้ยภูมสิารสนเทศดาวเทยีม (กจิกรรมตดิตามการ

เปลีย่นแปลงพชืเศรษฐกจิของประเทศ) 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

ฝ่ายเศรษฐกจิ/ ส านกัประยุกตแ์ละบรกิารภูมสิารสนเทศ 
ผู้ใช้ประโยชน์   

กรมการขา้ว กรมสง่สรมิการเกษตร กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร       
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

บรหิารจดัการพืน้ทีเ่พาะปลูกและช่วยเหลอืดา้นการเพาะปลูกใหก้บัเกษตรกร 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

ขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนในปี 2560  โดยส านักงานสถติแิห่งชาต ิ 
ระบุว่า  รายได้ต่อหวัต่อปีของครวัเรอืนเกษตรไทยเท่ากบั 21,624 บาทในปี 2560  ข้อมูลของกรม
ส่งเสรมิการเกษตร (2559) แสดงให้เหน็ว่ามเีกษตรกรที่ท าเกษตรบนที่ดนิ  จ านวนทัง้สิ้น 5,314,315 
ครวัเรอืน  โครงการมกีารด าเนินการ  และมีเกษตรกรประมาณรอ้ยละ 5 ไดร้บัประโยชน์จากการใช้การ
ระบบนี้  สามารถลดต้นทุนการผลติและ/หรอืเพิม่ประสทิธิภาพให้กบัครวัเรอืนภาคเกษตรได้ร้อยละ 5  
ดงันัน้มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจะเท่ำกบั 287.291 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ 2561 รายละเอยีดตามทีแ่สดไว้
ในตารางที ่5.2 
 

ตำรำงท่ี 5.2 การค านวณมูลค่าของระบบบรกิารภูมสิารสนเทศเพือ่การเกษตร GISagro 
ข้อมูลท่ีใช้ในกำรประเมิน ค่ำท่ีใช้ประมำณกำร 
รายไดต้่อครวัเรอืน 21,624 บาท 
จ านวนครวัเรอืน 5,314,315 ครวัเรอืน 
สดัสว่นผูไ้ดป้ระโยชน์จาก GISAro 5% 
รายไดเ้พิม่/ตน้ทุนลดลง  5% 
มลูค่าเกดิขึน้ 287.291 ลา้นบาท 
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โครงกำรท่ี 7  
โครงการระบบตดิตาม เตอืนภยัมลพษิ และภยัพบิตัทิางทะเล 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
ฝ่ายทรพัยากรธรรมชาต ิส านกัประยุกตแ์ละบรกิารภูมสิารสนเทศ 

ผู้ใช้ประโยชน์   
หน่วยงานรฐัที่เกี่ยวขอ้งกบัทะเล กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  กระทรวงทรพัยากรและ

สิง่แวดลอ้ม หน่วยงานเอกชน บรษิทัน ้ามนั 
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

น ามาซื้ออุปกรณ์ตดิตัง้ขยายพื้นที่จดัตัง้สถานีชายฝัง่ใหเ้พิม่ขึ้นเพื่อ สามารถเหน็ขอ้มูลได้กว้าง
ขึ้น มขีอ้มูลให้บรกิารหน่วยงานต่างๆพฒันาระบบใหก้บับรษิทัน ้ามนัตรวจสอบทางทะเลให้มากขึ้น  น า
ขอ้มลูมาวเิคราะหต์่อยอดและพฒันา 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

1. ขอ้มูลจากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  ระบุว่า  จงัหวดัระยองมแีนวชายฝัง่ทัง้หมด 
105.61 กิโลเมตร จงัหวดัตราดมแีนวชายฝัง่ทัง้หมด 178.19 กิโลเมตร  รวมเป็นพื้นที่ทัง้สิ้น 283.8 
กโิลเมตร  จากการศกึษาของอรพรรณ ณ บางชา้ง-ศรเีสาวลกัษณ์ (2557) ซึ่งเป็นการศกึษาร่วมกบักรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่พบว่า  มูลค่าปัจจุบนัของชายฝัง่ทะเลไทย ซึ่งประกอบไปดว้ยมูลค่าจาก
การใชโ้ดยตรง (Direct Value)  มลูค่าจากการใชท้างออ้ม (Indirect Value) และมลูค่าทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการ
ใช้ (Non-Use Value) ของพื้นที่ทะเลชายฝัง่  รวมกนัแล้วเท่ากับกิโลเมตรละ 152.88 ล้านบาทต่อปี 
ขอ้มูลจากกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  ระบุว่า  อตัราความเสยีหายจากการกดัเซาะ คดิเป็นรอ้ย
ละ 22.35 ของพื้นที่ชายฝัง่ทัง้หมด  ดงันัน้มูลค่าของความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากปัญหาการกดัเซาะจึง
เท่ากับ 0.2235 x 152.88 ล้านบาท x 283.8 กิโลเมตร = 9,697.34 ล้านบาท จากการประเมินของ
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  คาดว่าการปรบัปรุงระบบจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถลดความ
เสยีหายลงไปไดอ้กีประมาณรอ้ยละ 0.01 คดิเป็นมลูค่าเท่ากบั 96.97 ลา้นบาทต่อปี  หำกคิดเป็นมูลค่ำ
ปัจจบุนัรวมของ 3 ปี2 จะเท่ำกบั  282.53 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ 2561 

2. บทบาทของระบบในการบรรเทาความเสยีหายจากน ้ามนัรัว่  คดิเป็นประมาณร้อยละ  0.01 
ของโครงการที ่4 คดิเป็นมลูค่า 1.14 ลา้นบาทต่อปี หรือมูลค่ำปัจจบุนัรวมของ 3 ปี เท่ำกบั 3.32 ล้ำน
บำท 

3. มูลค่ำรวมของโครงกำรเท่ำกบั 282.53 + 3.32 = 285.85 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
 
 
 
 

 
2 อตัราคดิลดทีร่อ้ยละ 3 
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โครงกำรท่ี 8  
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบเกษตรเชงิพืน้ที ่(กจิกรรม การพฒันา ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษา

ระบบบรกิารภูมสิารสนเทศเพือ่การเกษตร (GISagro) 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

ฝ่ายเศรษฐกจิ/ ส านกัประยุกตแ์ละบรกิารภูมสิารสนเทศ 
ผู้ใช้ประโยชน์   

หน่วยงานภายใต้กระทรวงการเกษตร  กรมส่งเสรมิการเกษตร  กรมการขา้ว  กรมพฒันาที่ดนิ  
ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิการเกษตร  
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

น าขอ้มูลจากดาวเทยีมมาแปลเป็นขอ้มูลแปลงทีด่นิการเกษตร การวดัทีด่นิ การจ่ายค่าชดเชย
ส าหรบัเกษตรกรในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเสยีหาย 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

ขอ้มูลการประเมนิมูลค่าเพิม่ทางสงัคมและเศรษฐกิจของระบบ GISagro มคี่าเท่ากบั 359.36 
ล้านบาท หากปรับค่าเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 3   มูลค่ำในกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ 2561 จะเท่ำกบั 370.14 ล้ำนบำท 
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โครงกำรท่ี 9  
โครงการการประยุกต์ใช้ขอ้มูลจากดาวเทียมในการวเิคราะห์หาพื้นที่ปลูกยูคาลิปตสั ในพื้นที่

ศกึษาภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวม 33 จงัหวดั  เฟสที่ 2 (** ห้ามเปิดเผย
ขอ้มลูแก่หน่วยงานอื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาต SCG) 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

ฝ่ายเศรษฐกจิ สปภ. / ฝ่ายคลงัขอ้มลูภูมสิารสนเทศ สผภ. 
ผู้ใช้ประโยชน์   

บรษิทั สยามฟอเรสทร ีจ ากดั  ในเครอื SCG  
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

มฐีานขอ้มูลพืน้ทีป่ลูกยูคาลปิตสัจากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทยีม มสี่วนแสดงผลการวเิคราะหพ์ืน้ที่
ปลูกยูคาลิปตัสบน Web Platform และ Mobile Application Platform บริเวณพื้นที่ศึกษาภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก รวม 33 จงัหวดั 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

เนื่องจากเป็นการว่าจา้งโดยภาคเอกชน  เพื่อผลประโยชน์ในเชงิธุรกจิ  ดงันัน้มูลค่าทีเ่กดิขึน้จะ
เท่ากับวงเงินที่ใช้ในการว่าจ้าง  ดังนั ้น  โครงกำรน้ีจึงมีมูลค่ำเท่ำกับ 5.34 ล้ำนบำท (รวม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว) ในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 10  
โครงการการพฒันาระบบฐานข้อมูลและส่วนแสดงผลการศึกษาผลกระทบเชิงพื้นที่เพื่อการ

บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มชายฝัง่ บรเิวณอ่าวไทยตวั ก 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

ฝทธ. /สปภ. 
ผู้ใช้ประโยชน์   

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)   
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

มรีะบบฐานขอ้มูลและการแสดงผลการวเิคราะหแ์นวโน้มการเคลื่อนทีข่องคราบน ้ามนั  (Trajectory 
Map) ในพื้นที่เดนิเรอืของบรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) บรเิวณด้านตะวนัออกของอ่าวไทยตวั ก ใน
รอบ 1 ปี (12 เดอืน) ส่วนประมวลผลเสน้ทางการเคลื่อนทีข่องวตัถุบนผวิน ้าส่วนแสดงผลขอ้มูลต าแหน่ง
เรอืจากระบบ AIS และส่วนแสดงผลระดบัความเหมาะสมพื้นที่ชายฝัง่ต่อการออกปฏบิตักิารทางทะเล, มี
รายงานสรุปผลการวเิคราะหผ์ลกระทบเชงิพื้นทีเ่พื่อก าหนดแผนปฏบิตักิารกรณีการเกดิมลพษิจากการ
รัว่ไหลของคราบน ้ามนัในพืน้ทีเ่ดนิเรอืของบรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) บรเิวณดา้นตะวนัออกของ
อ่าวไทยตวั ก, การส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของการน าเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศและความเชื่อมัน่ในการ
ด าเนินงานของบรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ทีค่วบคู่ไปกบัการห่วงใยและใสใ่จคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ชายฝัง่, แนวทางการประสานความร่วมมอืในการปฏิบตักิาร กรณีคราบน ้ามนัรัว่ในพื้นที่เดินเรอืของ
บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) บรเิวณดา้นตะวนัออกของอ่าวไทยตวั ก เพื่อใหส้ามารถน าไปใช้ใน
การเตรยีมความพรอ้มในสถานการณ์จรงิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

เนื่องจากเป็นการว่าจา้งโดยภาคเอกชน  เพื่อผลประโยชน์ในเชงิธุรกจิ  ดงันัน้มูลค่าทีเ่กดิขึน้จะ
เท่ากับวงเงินที่ใช้ในการว่าจ้าง  ดังนัน้  โครงกำรน้ีจึงมีมูลค่ำเท่ำกับ 0.847 ล้ำนบำท  (รวม
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว) ในปีงบประมำณ 2561 

หมายเหตุ  การค านวณไม่ได้รวมความเสยีหายที่เกดิจากน ้ามนัรัว่  เนื่องจากมกีารค านวณไว้
แลว้ในโครงการที ่4  หากน ามาค านวณอกี  เพราะจะเป็นการนบัซ ้า 
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โครงกำรท่ี 11  
โครงการจดัท าระบบบรกิารแผนทีข่อ้มลูสถานปฏบิตักิารทางรงัสแีบบออนไลน์ ระยะที ่2 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
กลุ่มภารกจิพเิศษดา้นพฒันาการตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์ 

ผู้ใช้ประโยชน์   
เจา้หน้าที ่ปส.   

ประโยชน์ท่ีได้รบั   
เจา้หน้าทีเ่ขา้ถงึระบบแผนทีข่อ้มลูสถานปฏบิตักิารทางรงัสแีบบง่ายขึน้สะดวก 

มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 
ระบบแผนทีข่อ้มลูสถานปฏบิตักิารรงัส ีเป็นการระบุสถานปฏบิตักิารดา้นรงัส ี(เครื่องก าเนิดรงัส)ี 

สถานที่เก็บวัตถุกัมมันตภาพรังสี ทางการแพทย์ ทางการทหาร โดยสถานที่ที่ใช้มากที่สุดได้แก่  
โรงพยาบาล (เครื่องเอก็ซเรย ์ฉายรงัส ีเป็นตน้) ซึง่ทางส านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเพื่อ
ก าหนดการต่ออายุ ควบคุมการเกดิการช ารุด อาณาบรเิวณทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายเพือ่วางแผนอพยพ 
และการเขา้ถงึระบบแผนที่ขอ้มูลสถานปฏบิัตกิารได้มากขึ้น ท าให้ช่วยลดเวลาเขา้ถงึพื้นที่ที่เกดิความ
เสยีหายจากรงัส ีจาก 6 ถงึ 12 ชัว่โมง เป็น 30 นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง ลดผลกระทบเพือ่ไม่ใหเ้กดิการลุกลาม
ขยายพืน้ทีค่วามเสยีหายทีม่ากเกนิไป ลดการแพร่กระจาย บรรเทาความเสยีหาย  ในการประเมนิมูลค่า
ส าหรับการศึกษาครัง้นี้จะน าเอาผลการศึกษาของ OECD (2005) 3 IRSN (2003)4 Rabl and Rabl 
(2016)5 และ Curtis et al. (2016)6 มาเป็นฐานในการประมาณค่า  ซึ่งพบว่า  ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อ
ตารางกโิลเมตร  ส าหรบัการรัว่ไหลของรงัสใีนระดบัต ่ามาก  หากประเมนิมูลค่าความเสยีทางสงัคมและ
เศรษฐกจิ ดว้ยผลกระทบทีเ่กดิต่อสุขภาพ การท่องเทีย่ว  ภาคธุรกจิ และต้นทุนการก าจดัรงัสทีี่ร ัว่ไหล  
จะพบว่า  ความเสยีหายคดิเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 1.13 ของมูลค่าทางเศรษฐกจิของพื้นที่เหล่านัน้  
โดยมสีมมตฐิานว่า  การรัว่ไหลของรงัสจีะมรีศัมไีม่เกิน 3 ตารางกโิลเมตร  ขอ้มูลจากส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่ารายได้ประชาชาติของประเทศไทยในปี 2561 มี
ค่าประมาณ  16.3 ล้านล้านบาท  และมีพื้นที่ทัง้หมด 513,120 ตารางกิโลเมตร ดังนัน้มูลค่าทาง
เศรษฐกจิต่อตารางกโิลเมตรจะเท่ากบั 3.176 ลา้นบาท  ความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นจากการรัว่ไหลของรงัสี
จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายเท่ากบั = 3.176 ลา้นบาท x 0.013 = 35,896 บาทต่อตารางกโิลเมตร 

 
3 OECD. (2005). Methodologies for Assessing the Economic Consequences of Nuclear Reactor Accidents 
.Organization for Economic Co-operation and Development, Paris. 
4 IRSN. (2003) Méthodologie appliquée par l’IRSN pour l’estimation des coûts d’accidents nucléaires en 
France. PRP-CRI/SESUC/2013-00261 
5 A. Rabl, V.A. Rabl, (2013). External costs of nuclear: greater or less than the alternatives? Energy Policy 
57, 575–584. 
6 Curtis, J, Morgenroth, E and Coyne, B. (2016). The Potential Economic Impact of a Nuclear Accident - An 
Irish Case Study. Prepared by the Economic and Social Research Institute for the Department of the 
Environment, Community and Local Government. 



17 
 

จากตารางที ่5.3 จะเหน็ไดว้่า ในปี 2561 มจี านวนผูไ้ดร้บใบอนุญาตเิกี่ยวกบักมัมนัตรงัสี วสัดุ
นิวเคลยีรแ์ละเครื่องก าเนิดรงัส ีจ านวน 2,911 ฉบบั  จากการศกึษาของ Ha-Duang and Journé (2014)7 
พบว่าโอกาสเกดิการรัว่ไหลของรงัสจีากสถานที่เก็บและ/หรอืใช้รงัสมีคี่าประมาณร้อยละ 0.04 ดงันัน้  
หากสมมตใิหจ้ านวนใบอนุญาตเท่ากบัจ านวนสถานทีเ่กบ็และ/หรอืใชร้งัส ี ในปี 2561 คาดว่าจะมกีารรัว่
ของรงัส ี(Expected Number of Incidence) = 2,911 ราย x 0.0004 = 128 แห่ง มูลค่าความเสยีหายที่
คาดว่าจะเกดิขึ้นรวมทัง้สิ้น = 128 แห่ง x 35,896 บาทต่อตารางกโิลเมตร x 3 ตารางกโิลเมตร =13.8 
ล้านบาท  หากน าเอาระบบบรกิารแผนที่ขอ้มูลสถานปฏบิตักิารทางรงัสแีบบออนไลน์ ระยะที่ 2 มาใช้
แล้วจะช่วยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ความเสยีหายได้เร็วขึ้น เท่ากัน  ท าให้ความเสียหายลดลงเท่าตวั  
ดังนัน้มูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรน้ีจึงมีค่ำ = 13.8 ล้ำนบำท x 0.5 = 
6.897 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 

ตำรำงท่ี 5.3 สถติกิารออกใบอนุญาตเกีย่วกบัวสัดุกมัมนัตรงัส ีวสัดุนิวเคลยีรแ์ละเครื่องก าเนิดรงัส ี 
การออกใบอนุญาต 2561 2560 

ใบอนุญาตครอบครองวสัดุกมัมนัตรงัส ี 431 ฉบบั 447 ฉบบั 
ใบอนุญาตน าเขา้วสัดุกมัมนัตรงัส ี 387 ฉบบั 378 ฉบบั 
ใบอนุญาตสง่ออกวสัดุกมัมนัตรงัส ี 266 ฉบบั 205 ฉบบั 
ใบอนุญาตครอบครองเครื่องก าเนิดรงัส ี 1827 ฉบบั 1599 ฉบบั 
จ านวนใบอนุญาตประจ าปีงบประมาณ  2,911 ฉบบั 2,629 ฉบบั 

ทีม่า : การขอรบัใบอนุญาตเกีย่วกบัวสัดุกมัมนัตรงัส ีวสัดุนิวเคลยีรแ์ละเครื่องก าเนิดรงัส ีส านักงานปรมาณูเพื่อสนัต ิ
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
7 Minh Ha-Duong, V. Journé. (2014). Calculating nuclear accident probabilities from empirical frequencies. 
Environment Systems and Decisions, Springer, 2014, 34 (2), pp.249-258.  
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โครงกำรท่ี 12  

โครงการจดัท าแผนทีม่าตรฐานบรเิวณหมู่เกาะมนั จงัหวดัระยอง เพือ่ประกอบร่างกฎกระทรวง 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

กลุ่มภารกจิพเิศษดา้นพฒันาการตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์ 
ผู้ใช้ประโยชน์   

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

ขอ้มลูภาพถ่ายดาวเทยีมบรเิวณหมู่เกาะมนั จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย 3 เกาะ ไดแ้ก่ เกาะมนั
นอก เกาะมนักลาง และเกาะมนัใน มขีอ้มูลการส ารวจสถานที่และพกิดัต าแหน่งของทรพัยากรที่ส าคญั
บนหมู่เกาะมนั โดยใชเ้ครื่องมอืระบุพกิดัทางภูมศิาสตรอ์ย่างละเอยีด เพือ่ใชเ้ป็นพกิดัอา้งองิร่วมกบัแผน
ทีภ่าพถ่ายดาวเทยีม,มแีผนทีม่าตรฐาน มาตราสว่น 1 : 4,000 แยกเป็นพืน้ที ่ประกอบดว้ย เกาะมนันอก 
เกาะมนักลาง และเกาะมนัใน 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

การประเมนิค่า SROI ของการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืของ Clyde Muirshiel Regional 
Park ของสหราชอาณาจกัรพบว่า  SROI มคี่าเท่ากบั 1: 7 (Karen Carrick, 2014) การประเมนิมูลค่า
การใช้ทรพัยากรในเกาะ Yanzhou อย่างยัง่ยนื SROI มคี่าเท่ากบั 1: 1.7 (M. Bottero, E. Comino, F. 
Dell’Anna, L. Dominici and M. Rosso, 2019) การประเมนิมูลค่าการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรทาง
ทะเลของ Girringun Indigenous Protected Area (IPA) ในประเทศออสเตรเลียมค่า SROI เท่ากบั 1: 
2.1 (Department of the Prime Minister and Australian Government Cabinet, 2015)  ค่าเฉลี่ยของ 
SROI ของสามโครงการนี้เท่ากบั 1: 3.6 เนื่องจากโครงการจดัท าแผนที่มาตรฐานบรเิวณหมู่เกาะมนั 
จงัหวดัระยองใช้งบประมาณ 400,000 บาท  ดงันัน้มูลค่าที่เกิดขึ้นจึงเท่ากบั 400,000 บาท x 3.6 = 
1,440,000 หรอื 1.44 ลา้นบาทต่อปี ดงันัน้ มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรในระยะเวลำ 10 ปีรวมแล้ว
เท่ำกบั 12.65 ล้ำนบำท* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* อตัราคดิลดเท่ากบัรอ้ยละ 3 
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โครงกำรท่ี 13  

โครงการจดัท าฐานขอ้มูลและแผนทีข่องสมาชกิเครอืข่ายป่าครอบครวัโดยใชภ้าพถ่ายดาวเทยีม 
บรเิวณ 31 จงัหวดั (Digital Mapping) 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

กลุ่มภารกจิพเิศษดา้นพฒันาการตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์ 
ผู้ใช้ประโยชน์   

ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ(องคก์ารมหาชน) : BEDO     
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

สามารถใชใ้นการตดิตามผลสมัฤทธิข์องป่าครอบครวัรายแปลง มขีอ้มลูแผนทีแ่ละฐานขอ้มูลเชงิ
พืน้ทีท่ีน่ าไปใชบ้รหิารจดัการแปลงป่าครอบครวัไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของ BEDO ในปี 2560 ระบุว่า  มีพื้นที่ป่าครอบครัวทัง้หมด 
1,773.2 ไร่ และก่อให้เกิดประโชน์ต่อครอบครวั 502 ครอบครวั ใน 14 จงัหวดั ลดรายจ่ายให้กับ
ครอบครวัได้เฉลี่ยประมาณ 30,187 บาท/ครอบครวั/ปี  เพิ่มรายได้เฉลี่ยให้กับครอบครวั ประมาณ 
39,626 บาท/ครอบครวั/ปี ท าใหร้ายไดสุ้ทธเิพิม่ขึน้ปีละ 69,813 บาท/ครอบครวั/ปี  รวมเป็นมลูค่าทัง้สิ้น 
35,046,126 บาทในปี 2560 หากปรบัค่าเป็นมูลค่าปัจจุบันปี 2561 ด้วยอตัราเพิม่ร้อยละ 3 มูลค่าที่
เกดิขึน้จะเท่ากบั 36,097,509.78 บาท นอกจากนี้แลว้  ป่าครอบครวัช่วยลดโลกรอ้น คอื สามารถกกัเกบ็
ก๊าซเรอืนกระจกได้เท่ากบั 21,268 ตนั คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า คดิเป็นเงนิกว่า 207 ล้านบาท 
(ประเมนิจากสมาชิกป่าครอบครวัจ านวน 80 แห่ง พื้นที่จ านวน 485.2 ไร่)  คดิเป็นมูลค่าในปี 2561 
เท่ากบั 213.21 ล้านบาท  ดงันัน้มูลค่ารวมทัง้หมดที่เกิดขึ้นในปี 2561 จะเท่ากบั 36.097 ล้านบาท + 
213.21 ล้านบาท = 250.117 ล้านบาท  หากมกีารด าเนินการ 31 จงัหวดั  มูลค่าที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ 
250.117 ล้านบาท  x (31/14) = 553.831 ล้านบาท  บทบาทของโครงการจดัท าฐานข้อมูลและแผนที่
ของสมาชกิเครอืข่ายป่าครอบครวัโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทยีม บรเิวณ 31 จงัหวดั (Digital Mapping) คดิ
เป็นประมาณร้อยละ 5 ของงานทัง้หมด  ดงันัน้ มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรจดัท ำฐำนข้อมูลฯ จะ
เท่ำกบั 553.831 ล้ำนบำท x 0.05 = 27.691 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 14  
โครงการพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจ าลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน ้ าท่วมเพื่อ

พจิารณารบัประกนัวนิาศภยั 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

กลุ่มภารกจิพเิศษดา้นพฒันาการตลาดและลูกคา้สมัพนัธ์ 
ผู้ใช้ประโยชน์   

สมาคมประกนัวนิาศภยัและบรษิทัประกนัวนิาศภยั     
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

การน าแผนทีภู่มสิารสนเทศมาวางแผนพืน้ทีเ่สีย่งเพื่อก าหนดอตัราเบีย้ประกนัใหเ้หมาะสม 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

โครงการนี้เป็นการน าขอ้มูลสารสนเทศ ผงัเมอืง ขอบเขตการปกครอง ขอ้มูลพืน้ทีน่ ้าท่วม เขา้
มาร่วมกบักรมธรรม์ของทางสมาคม เป็นขอ้มูลทีแ่สดงอาคาร บา้นเรอืน เพื่อประเมนิพืน้ที่น ้าท่วม และ
พื้นที่น ้าท่วมซ ้าซ้อน ซึ่งจะช่วยให้สมาคมประกนัวนิาศภยัสามารถคดิเบี้ยประกนัภยัให้มคีวามถูกต้อง
มากขึน้ ขอ้มูลจากสมาคมประกนัวนิาศภยั ระบุว่า ในปี 2561 มเีบี้ยประกนัภยัรบัโดยตรงรวม 229,500 
ลา้นบาท (สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย, 2560) เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 11,066 ลา้นบาท  โดยระบบ
ท่ีน ำมำใช้มีบทบำทในกำรสร้ำงมูลค่ำประมำณ 0.5% หรือ เท่ำกบั 11,066 ล้ำนบำท x 0.005 = 
55.33 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ 2561 

หมายเหตุ เนื่องจากโครงการนี้เป็นการว่าจ้างโดยเอกชน  จากการสมัภาษณ์ผู้ร ับผิดชอบ
โครงการเพือ่ประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของโครงการ  พบว่ามลูค่าทีแ่ทจ้รงิจะสูงกว่าประมาณ 5 ถงึ 10 เท่า
ของวงเงนิจา้ง  ทาง สทอภ. อาจจะพจิารณาปรบัเพิม่วงเงนิการจา้งใหส้งูขึน้ หรอืก าหนดผลตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น (In-kind) จากสมาคมประกนัวนิาศภยั  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของโครงการ 
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โครงกำรท่ี 15  
กจิกรรมการตรวจสอบพืน้ทีย่างพาราของประเทศไทย 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
สพธ.(การตลาด) และ สผภ. (ฝผภ.ฝคภ) 

ผู้ใช้ประโยชน์  
การยางแห่งประเทศไทย 

ประโยชน์ท่ีได้รบั   
โครงสรา้งขอ้มูลพื้นทีก่ารปลูกยางพาราแบบดจิทิลั พืน้ทีป่ลูกยางพาราที่ผ่านการปรบัปรุงแล้ว

เป็นโพลกีอน ระบบพกิดั UTM  บนพื้นหลกัฐาน ในรูปแบบดจิทิลั พื้นที่ปลุกยางพาราทัง้ประเทศ ราย
จงัหวดัรวมถึงชื่อต าแหน่งทางภูมศิาสตร์ที่ส าคญั ประกอบด้วย ขอบเขตจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และ
ขอบเขตพืน้ทีป่ลูกยางพารา แบบดจิทิลั 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

ขอ้มลูจากศูนยส์ารสนเทศการเกษตร  ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร ระบุว่าในปี 2561 ประเทศ
ไทยมปีรมิาณการผลติยางทัง้สิ้น 4.77 ล้านตนั  ขอ้มูลจาก TMB Analytics ธนาคารทหารไทย ระบุว่า
ราคายางแผ่นดิบรมควนัชัน้ 3 ในปี 2561 เท่ากบั 41.5 บาท/กิโลกรมั ดงันัน้มูลค่าผลผลิตจะเท่ากบั  
196,285.500 ล้านบาท  การศกึษาของชรตัน์ มงคลสวสัดิ ์และวาสนา พุฒกลาง (2553) และปุณยนุช  
รุธริโก และคณะ (2558) พบว่า หากมกีารน าเทคโนโลยภีูมสิารสนเทศไปใชใ้นการวางแผนการเพาะปลูก
และกรดียาง  จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติไดป้ระมาณรอ้ยละ 3 ถงึรอ้ยละ 5 หากใหต้วัเลขขัน้ต ่า
ที่ร้อยละ 3 มาเป็นฐานในการประมาณค่า  มูลค่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ 5,171.05 ล้านบาท  
กิจกรรมการตรวจสอบพื้นที่ยางพาราของประเทศไทยมีบทบาทคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.5 ของ
กระบวนการวางแผนและจดัการพืน้ทีเ่พาะปลูกทัง้หมด  มูลค่ำของกิจกรรมจึงเท่ำกบั 5,171.05 ล้ำน
บำท x 0.025 = 129.276 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 16  
โครงการจดัท าข้อมูลพื้นที่ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการ

อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมจ้งัหวดัน่าน ปี 2561-2563 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

สผภ. (ฝผภ.) 
ผู้ใช้ประโยชน์   

ส านักจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่ 3 ส านักบรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่13 ส านักทรพัยากรป่าไมจ้งัหวดั
น่าน และชุมชนทัง้ 99 ต าบล ในพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน 
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

เพื่อประกอบการพจิารณาเพื่อการบรหิารจดัการพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน ตามแนวทาง คทช. และน่าน
แซนด์บ๊อก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ www.rakpanan.org เพื่อประกอบการพฒันารูปแบบการ
บรหิารจดัการพืน้ทีใ่นรูปแบบ Actionable Intelligence Policy 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลประเมินผลการด าเนินงาน  จึงต้องใช้การเทียบเคียงจากผลการ
ด าเนินการของระบบพทิกัษ์ไพรในปี 2560 ทีส่ามารถลดการสูญเสยีพื้นที่ป่าไดร้อ้ยละ 2 (ประมาณการ
ขัน้ต ่า)  จงัหวดัน่านมพีืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิ6.5 ลา้นไร่  ดงันัน้พืน้ทีท่ีส่ามารถป้องกนัไดจ้ะเท่ากบั 6.5 
ล้านไร่ x 0.02 = 130,000 ไร่ หรอืคดิเป็น 208 ตารางกโิลเมตร  ขอ้มูลการประเมนิมูลค่าโครงการที่ 3 
ระบุว่า มูลค่าต่อตารางกโิลเมตรของผนืป่าเท่ากบั 3.92 ลา้นบาท  ดงันัน้มูลค่าทีเ่กดิขึน้จากการป้องกนั
การสูญเสียพื้นที่ป่าจึงเท่ากับ 208 x 3.92 = 794.56 ล้านบาท  โครงการจัดท าข้อมูลฯ มีบทบาท
ประมาณรอ้ยละ 20 ดงันัน้ มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรจะเท่ำกบั 794.56 ล้ำนบำท x 0.2 = 158.912 
ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 17  
โครงการพฒันาตน้แบบเครื่องมอืภูมสิารสนเทศเพือ่ความปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
สวภ. 

ผู้ใช้ประโยชน์   
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรอากาศ,ผูใ้ชง้านหว้งอากาศของประเทศไทย 

ประโยชน์ท่ีได้รบั   
ความปลอดภยัในการจราจรทางอากาศ เพิม่มากขึ้น สร้างความน่าเชื่อถอืและเชื่อมัน่ในความ

ปลอดภยัให้แก่นานาประเทศ จดัเตรยีมวางแผนและวเิคราะห์ขอ้มูลภูมสิารสนเทศเพื่อการจดัเตรยีม
โครงการสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการคมนาคทางอากาศ 

 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

เนื่องจากเป็นการใชง้านในเชงิพาณิชย ์ จงึใชง้บประมาณในการว่าจ้างเป็นมูลค่าของโครงการ  
ซึง่จะมีมูลค่ำเท่ำกบั 41.077 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 18  
พฒันาระบบภูมสิารสนเทศเพือ่บรหิารจดัการรถเกีย่วขา้ว (ระยะที ่1) 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
โครงการ PM เกษตรเชงิพืน้ที ่

ผู้ใช้ประโยชน์   
เกษตรกรชาวนา และ ผูป้ระกอบการรถเกีย่วนวดขา้ว 

ประโยชน์ท่ีได้รบั   
ลดตน้ทุนการผลติใหแ้ก่เกษตรกร  
- ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายจากการตกลงราคาระหว่างผูป้ระกอบการรถเกีย่วและเกษตรกร  
-เกษตรกรสามารถต่อรองราคากบัหน้าผูป้ระกอบการรถเกีย่วได ้โดยไม่ตอ้งผ่านนายหน้า  
-สามารถลดต้นทุนใหก้บัเกษตรกร  เพิม่รายไดแ้ก่ผู้ประกอบการรถเกี่ยวขา้ว (จากการวางแผน

เดินทางไปให้บรกิารในต่างพื้นที่) ลดการสูญเสยีจากการเกิดผลกระทบของสภาพภูมอิากาศ การใช้ 
Application จะช่วยใหเ้กษตรกรสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติไดท้นัเวลา 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

สถติกิารใช้แอปพลชินัมยีอดดาวน์โหลด ณ วนัที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด 1,366 ราย 
ลงทะเบียน 956 ราย ยอดจอง 294 ราย ไม่ได้มกีารส ารวจจ านวนครัง้ในการจบัคู่กันภายในอ าเภอ
เดยีวกนัและในต่างอ าเภอ ในปัจจุบนัมมีกีารใชแ้อพพลเิคชัน่ในหลายจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยจงัหวดัน า
ร่อง ณ วนัที ่18 กรกฎาคม 2561 ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ศรสีะเกษ สุรนิทร ์พะเยา นครศรธีรรมราช พทัลุง 
ราชบุร ีนครปฐม นครสวรรค์ พจิติร พษิณุโลก สุโขทยั  จากการศกึษาของ สาโรช องัสุมาลนิ และคณะ 
(2559)8 พบว่า ค่าจา้งรถเกี่ยวขา้งในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมรีาคาประมาณ 700 บาท
ต่อไร่  อย่างไรกต็าม  หากเป็นช่วงทีเ่จา้ของรถเกี่ยวขา้วตอ้งแขง่ขนักนัเพือ่ใหบ้รกิารเกษตรกร  ราคาจะ
ลดลงมาเป็นประมาณ 480 บาทต่อไร่  หรอืลดลงราว 120 บาทต่อไร่  ขอ้มูลจากกรมการขา้วพบว่า  ใน
รอบการเพาะปลูกปี 2560/2561 มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทัง้สิ้น 3,741,346 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ 
48,495,315 ไร ่หรอืประมาณ 13 ไร่ต่อครวัเรอืน  ดงันัน้มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใช้แอปพลิเคชนัน้ีใน
ปีงบประมำณ 2561 จะเท่ำกบั = 294 รำย x 120 บำท/ไร่ x 13 ไร่ = 0.458 ล้ำนบำท 

 
 
 
 
 

 
8 สาโรช องัสุมาลนิ ศกัดา อนิทรวชิยั  นุกูล กรยนืยงค ์และรงัสรรค ์ ปิตปัิญญา (2559)  โครงการอุตสาหกรรมการผลติ
เครื่องเกี่่ยวนวดขา้วและการประกอบการรบัจ้างเกี่ยวนวดข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิยั 
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โครงกำรท่ี 19  

โครงการขยายผลระบบ SIPROs รปูแบบแพลตฟอรม์ระบบเปิด 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

ฝ่ายผลติและคลงัขอ้มลูมาตรฐาน ส านกัปฏบิตักิารดาวเทยีม 
ผู้ใช้ประโยชน์   

ฝ่ายผลติและคลงัขอ้มลูมาตรฐานส านกัปฏบิตักิารดาวเทยีม 
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

สามารถน าไปใช้ทดแทนระบบผลิตข้อมูลเดิม ซึ่งติดปัญหา Black box ได้พฒันาต่อยอดกับ
ระบบผลติขอ้มูลดาวเทยีมดวงอื่นๆ ในลกัษณะ Multi-mission /open platform ไดล้ดการพึง่พาเทคโนโลยี
ต่างประเทศ, ระบบพฒันาขึน้เอง เมื่อเกดิปัญหาสารถแกไ้ดร้วดเรว็ สามารถเป็นองคค์วามรูแ้ละสามารถ
พฒันาศกัยภาพบุคลากร ในการพฒันานวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยอีวกาศ 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

เนื่องจากโครงการนี้เป็นการพฒันาเพื่อทดแทนการจดัซื้อ  ดงันัน้การประเมนิมูลค่าจงึเทยีบกบั
กรณีทีต่้องจดัซื้อระบบมาใช ้ ซึ่งพบว่าหากด าเนินการเองจะสามารถลดค่าใชจ่้ายลงไปเหลอืเพยีง 1 ใน 
3 ของการจดัซื้อจากภายนอก  ดงันัน้มูลค่ำของโครงกำรจึงเท่ำกบั 3 เท่ำของงบประมำณในกำร
ด ำเนินโครงกำร  1.86 ล้ำนบำท x 3 = 5.580 ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 20  
มหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ2561 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
ฝ่ายภาพลกัษณ์องคก์รและประชาสมัพนัธ ์ส านกัยุทธศาสตร ์

ผู้ใช้ประโยชน์  
เยาวชนและประชาชนร่วมงาน 

ประโยชน์ท่ีได้รบั   
ผูเ้ขา้ชมไดค้วามรูใ้นเรื่องดา้นวทิยาศาสตร์มากมาย สรา้งความตื้นเต้น สรา้งแรงบนัดาลใจและ

ความตระหนกัดา้นวทิยาศาสตรก์บัผูเ้ขา้ชม   
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

จากแบบสอบถามออนไลน์ทีไ่ด้รบั  พบว่ามผีูต้อบทีเ่ป็นนักเรยีนระดบัมธัยมปลายจ านวน 628 
คน  และมจี านวน 178 คนทีม่คีวามสนใจในการเรยีนต่อสายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพิม่ขึน้หลงัจาก
ได้ชมมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ2561 ในส่วนที่เป็นนิทรรศการด้านภูมสิารสนเทศ  
จากแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการประมาณค่า  พบว่า  การไดเ้รยีนต่อระดบัปรญิญาตรใีนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยจีะช่วยใหร้ายไดต้่อเดอืนเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ประมาณ 827 บาท  ดงันัน้มลูค่าปัจจุบนัของรายได้
ทีเ่พิม่ขึน้ในช่วง 5 ปีแรกของการท างานหลกัจากส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี จะเท่ากบั 40,380.46 บาท  มูลค่าเพิม่ที่เกดิขึ้นจงึเท่ากบั 40,380.46 บาท x 178 คน 
เท่ากบั 7.19 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 21  
ประชาสมัพนัธอ์งคก์รดา้นภูมสิารสนเทศและนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งผ่านสือ่มวลชน  

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ 
ฝ่ายภาพลกัษณ์องคก์รและประชาสมัพนัธ ์ส านกัยุทธศาสตร์ 

ผู้ใช้ประโยชน์  
ประชาชนทัว่ไป 

ประโยชน์ท่ีได้รบั   
บุคคลที่สนใจข้อมูลภูมิศาสตร์สนเทศและนวตักรรมที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อมวลชน สร้างความ

ตระหนกัรูใ้หก้บัคนทีส่นใจ 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 
 การประเมนิมูลค่าของกจิกรรมนี้  จะวดัจากมูลค่าของการประชาสมัพนัธ์(PR Value) ผ่านสื่อ
หลกั  ไดแ้ก่  หนงัสอืพมิพ ์ นิตยสาร  รายการวทิยุ  และรายการโทรทศัน์  ซึง่ในปีงบประมำณ 2561 ท่ี
ผ่ำนมำ  ข้อมูลข่ำวสำรท่ีได้รบักำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงดงักล่ำวมีมูลค่ำประมำณ 58.79 ล้ำน
บำท  อย่างไรก็ตาม  มูลค่านี้เป็นมูลค่าขัน้ต่อเนื่องจากไม่ได้รวมมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่สื่อ
ออนไลน์และการทีป่ระชาชนน าขอ้มลูดงักล่าวไปเผยแพร่ซ ้า 
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โครงกำรท่ี 22  
โครงการจดัตัง้ศูนยท์ดสอบมาตรฐาน Aerospace ระยะที ่2 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
ส านกัพฒันาอุทยานรงัสรรคน์วตักรรมอวกาศ 

ผู้ใช้ประโยชน์   
บรษิทัดา้นการบนิและอวกาศ สทอภ. หน่วยงานภาครฐั และผูป้ระกอบการในไทย 

ประโยชน์ท่ีได้รบั  
ผู้ประกอบการด้านการผลติ สามารถผลติชิ้นส่วนด้าน Aerospace ส่งให้ สทอภ.ทดสอบ ช่วย

ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย เมื่อเทยีบกบัการทดสอบต่างประเทศ มูลค่าทางเศรษฐกจิของอุตสาหกรรม 
Aerospace เพิม่ความเชื่อมัน่ แก่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนด้าน Aerospace และมโีครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นมาตรฐานทดสอบ Aerospace ของประเทศ 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560  ดงันัน้จึงต้องใช้หลกัการของ Benefit Transfer 
การประเมนิมูลค่าโครงการในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  หรอืมเีทคโนโลยพีืน้ฐานสอดคลอ้งกนั  ซึ่งจากการ
ประมาณค่ของโครงการในปี 2560 พบว่าอตัรา SROI เท่ากบั 1: 2.54 ดงันัน้การทีโ่ครงการในปี 2561 มี
งบประมาณเท่ากบั   6,099,600 บำท จะท ำให้เกิดมูลค่ำเท่ำกบั 6,099,600 บำท x 2.54 =  15.49 
ล้ำนบำท ในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 23  
โครงการพฒันากลุ่มเครอืข่ายคลสัเตอร์ด้าน Aerospace เพื่อสร้างศกัยภาพใน Global Value 

Chain 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

สอร./ฝสร. 
ผู้ใช้ประโยชน์   

ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนั 
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

ผูเ้ขา้แข่งขนัได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์ตรงทีส่ามารถน าไปพฒันาธุรกจิของตน และพฒันา 
UAV เพิม่ขดีความสามารถที่จะแข่งขนักนับนานาประเทศ , ผู้เข้าแข่งขนัจะได้รบัเงนิรางวลั 900,000 
บาท และยงัมกีารอบรมทัง้หมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเทคนิค ดา้นฺการท าธุรกจิ และดา้นการ Pitching 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ทีค่ลา้ยกบัโครงการที ่22  ดงันัน้จงึตอ้งใช้หลกัการ
ของ Benefit Transfer การประเมนิมูลค่าโครงการในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  หรอืมเีทคโนโลยพีื้นฐาน
สอดคลอ้งกนั  ซึง่จากการประมาณค่าของโครงการในปี 2560 พบว่าอตัรา SROI เท่ากบั 1: 2.54 ดงันัน้
การทีโ่ครงการในปี 2561 มงีบประมาณเท่ากบั 4,845,000 บำท จะท ำให้เกิดมูลค่ำเท่ำกบั 4,845,000 
บำท x 2.54 =  อ 12.306 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 24  
โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  “Geo-informatics 

Applications Contest : G-CON” 
หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  

สอร./ฝสร. 
ผู้ใช้ประโยชน์   

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด , เครือข่ายพันธมิตรโครงการฯ (สังคม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ภาคเหนือ)/ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ภาคอีสาน)/  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้)/ 
มหาวทิยาลยับูรพา (ภาคกลางและตะวนัออกเฉียงใต)้ 
ประโยชน์ท่ีได้รบั   

รายละเอยีด นวตักรรมการจดัการภายในรนัเวยส์นามบนิดอนเมอืงของแอรเ์อเชยี ระบบตดิตาม
หาอุปกรณ์ภายในสนามบนิ โดยใช ้Location-based service และต่อยอดขยายเพิม่ฟังชัน่การใชง้านเป็น 
ระบบการจดัการภายในของแอรเ์อเชยี จดังานสรา้งเครอืข่ายภูมภิาค เผยแพร่และประชาสมัพนัธส์ู่ กลุ่ม 
Startup ถงึการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ โดยมกีารคดัเลอืกทมีเขา้ร่วม 15 ทมีต่อภูมภิาค 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

โครงการนี้เป็นโครงการทีค่ลา้ยกบัโครงการที ่22 จงึต้องใช้หลกัการของ Benefit Transfer การ
ประเมนิมูลค่าโครงการในอุตสาหกรรมเดียวกนั  หรอืมเีทคโนโลยพีื้นฐานสอดคล้องกนั  ซึ่งจากการ
ประมาณค่ของโครงการในปี 2560 พบว่าอตัรา SROI เท่ากบั 1: 2.54 ดงันัน้การทีโ่ครงการในปี 2561 มี
งบประมาณเท่ากบั 1,678,000 บำท จะท ำให้เกิดมูลค่ำเท่ำกบั 1,678,000 บำท x 2.54 =  4,262,120 
บำท หรือ 4.262 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 25  
กจิกรรมประกวด Space Brand Ambassador  “ยุวฑตู Space Inspirium” 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
Space inspirium /สอร. 

ผู้ใช้ประโยชน์   
เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

ประโยชน์ท่ีได้รบั   
เยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและแรงบนัดาลใจดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ มทีกัษะ

การสือ่สารการพดูในทีส่าธารณะ ความคดิสรา้งสรรคแ์ละกลา้แสดงออก   
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

โครงการประกวด Space Brand Ambassador 2019 ณ Space Inspirium อุทยานรังสรรค์
นวตักรรมอวกาศ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีมรีะยะเวลาในด าเนินการ 5 เดอืน โดยเริม่ต้นจากการ
ประชาสมัพนัธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ เวปไซต์ Social Media ต่างๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน คดัเลือกคลิป
วดิโีอแนะน าตวัจากเยาวชนทัว่ประเทศ จ านวน 20 คน จากผลงานทัง้สิ้น 37 คน โดยคดัเลอืกผลงาน
ชนะเลศิ 3 อนัดบั จาก คณะกรรมการจสิดา้ จ านวน 3 ท่าน 

Space Brand Ambassador ภายในงาน Thailand Space Week 2019 เมอืงทองธานี ระยะเวลา
ในด าเนินการ 5 เดอืน โดยเริม่ตน้จากการประชาสมัพนัธ ์ผ่านสือ่ออนไลน์ เวปไซต ์Social Media ต่างๆ 
เป็นระยะเวลา 3 เดอืน คดัเลอืกคลปิวดิโีอแนะน าตวัจากเยาวชนทัว่ประเทศ จ านวน 7 คน จากผลงาน
ทัง้สิน้ 20 คน โดยคดัเลอืกผลงานชนะเลศิ 3 อนัดบัจากคณะกรรมการจสิดา้  
 เนื่องจากผูไ้ดร้บัประโยชน์จากโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดว้ยกนั คอื ผูท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการ
โดยตรงจ านวน 57 คน (37 คน + 20 คน)  และผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์ทางออ้มจากการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
เกี่ยวกบัโครงการ  ซึ่งไม่สามารถก าหนดจ านวนไดอ้ย่างชดัเจน  ดว้ยเหตุนี้  จงึต้องมกีารประมาณค่าผู้
ไดร้บัประโยชน์ทางออ้ม  ซึ่งหากพจิารณาจากขอ้มูลมูลค่าสื่อสิง่พมิพ ์ (PR Value)  ซึ่งมมีูลค่าประมาณ 
100,000 บาทต่อครัง้  แสดงว่า  โดยเฉลีย่แลว้จะมผีูร้บัทราบขอ้มูลผ่านสื่อสิง่พมิพไ์ม่น้อยกว่า 50,000 
คน  ขอ้มูลโครงสรา้งประชากรจากส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  แสดงใหเ้หน็
ว่าในปี 2561 ประชากรอายุ 15 ถึง 19 ปี  คดิเป็นร้อยละ 6.6 ของประชากรทัง้หมดในประเทศไทย  
ดงันัน้จ านวนผูท้ีอ่ายุ 15 ถงึ 19 ปี ทีค่าดว่าจะไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมนี้มจี านวนประมาณ = 50,000 
x 0.066 = 3,300 คน  

 ข้อมูลจากการส ารวจผู้เข้าชม Space Inspirium พบว่า ร้อยละ 32.8 ของผู้เข้าชมระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายระบุว่า  มคีวามในใจในการเรยีนต่อดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพิม่ขึ้นกว่า
ก่อนจะเขา้เยีย่มชม  นอกจากนี้แลว้  ผลจากแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการประมาณค่า  พบว่า  การไดเ้รยีนต่อ
ระดบัปรญิญาตรใีนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยให้รายไดต้่อเดอืนเพิม่ขึ้นโดยเฉลีย่ประมาณ 
827 บาท  ดงันัน้มูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของการท างานหลักจากส าเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จะเท่ากบั 40,380.46 บาท  อย่างไรก็
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ตาม  เนื่องจากในอนาคตผูไ้ดร้บัประโยชน์ทางออ้มอาจเปลีย่นใจได ้ ในการค านวณจงึมสีมมตฐิานเพิม่
ว่ามโีอกาสเปลีย่นใจรอ้ยละ 70  ดงันัน้ มูลค่ำเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นจึงเท่ำกบั 40,380.46 บำท x 3,300 คน x 
0.328 x 0.3 = 13.11 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 26  
ONE DAY KIDS 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
Space inspirium /สอร. 

ผู้ใช้ประโยชน์   
เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ อายุ 9-18 ปี 

ประโยชน์ท่ีได้รบั   
เยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยอีวกาศ และสามารถน าไปประกอบการเรยีนได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ เยาวชนไดร้บัการส่งเสรมิสรา้งวนิัยในการท างาน รูจ้กัท างานร่วมกบัผูอ้ื่น สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยอีวกาศและสามารถประยุกต์ใช้กบัสิง่แวดล้อมในชุมชนตวัเอง   ซึ่งจะ
เกดิประโยชน์ดงันี้ 

1. เยาวชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยอีวกาศ และสามารถน าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใข้
ประกอบการเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เยาวชนไดร้บัการเสรมิสรา้งใหม้วีนิยัในการท างาน รูจ้กัการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นและท างาน
เป็นกลุ่ม 

3. เยาวชนทีผ่่านการเขา้ค่ายจะสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานดา้นเทคโนโลยอีวกาศและสามารถ
น าไปประยุกตใ์ชก้บัปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนของตนเอง 

4. เยาวชนมศีกัยภาพในการคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละน าเสนอแนวคดิของตนเองในการร่วม
กจิกรรมดา้นอวกาศระดบัชาตแิละนานาชาตกิบั GISTDA 

มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 
GISTDA SPACE CAMP ครัง้ที ่4 ภายใต้แนวคดิ "สรา้งแรงบนัดาลใจต่อยอดสู่การการพฒันา

ด้วย วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนอนาคต" ณ อุทยานรงัสรรค์นวตักรรมอวกาศ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
ระหว่างวนัที ่26-30 มนีาคม 2561 มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม กลุ่มเยาวชนอายุ 15 ถงึ 18 ปีจ านวนทัง้หมด 32 
คน  เนื่องจากผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับกิจกรรมโดยตาง  ดังนัน้จึงค านวณเฉพาะมูลค่าที่ เกิดขึ้นจาก
ผู้เขา้ร่วมโครงการโดยตรงโดยใช้หลกัการเดยีวกบัโครงการที่ 25  โดยมสีมมตฐิานว่าผู้เขา้ร่วมทุกคน
ตดัสนิใจเลอืกเรยีนต่อสายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมูลค่ำเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นจึงเท่ำกบั 40,380.46 บำท 
x 32 คน = 1.29 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 27  
GISTDA SPACE CAMP #5 2019 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
Space inspirium /สอร. 

ผู้ใช้ประโยชน์   
เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ อายุ 14 ถงึ 17 ปี 

ประโยชน์ท่ีรบั  
เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประกอบการเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ, สร้างวนิัยในการท างาน รู้จกัท างานร่วมกบัผู้อื่นและท างาน
เป็นกลุ่ม สรา้งสรรคผ์ลงานดา้นเทคโนโลยอีวกาศและสามารถน าไปใชป้ระยุกต์ใชก้บัปัญหาสิง่แวดลอ้ม
ในชุมชนของตวัเอง 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร  

นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ถงึ 6 ทีเ่ขา้ร่วมโครการมจี านวน 1,632 คน  หากใชแ้นวทางการ
ค านวณด้วยวธิเีดยีวกบัโครงการที่ 25 ขอ้มูลจากการส ารวจผู้เข้าชม Space Inspirium พบว่า ร้อยละ 
32.8 ของผูเ้ขา้ชมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายระบุว่า  มคีวามในใจในการเรยีนต่อดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยเีพิม่ขึ้นกว่าก่อนจะเขา้เยี่ยมชม  นอกจากนี้แล้ว  ผลจากแบบจ าลองที่ใช้ในการประมาณค่า  
พบว่า  การได้เรยีนต่อระดบัปรญิญาตรใีนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยให้รายได้ต่อเดือน
เพิม่ขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 827 บาท  ดงันัน้มูลค่าปัจจุบนัของรายได้ที่เพิม่ขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของการ
ท างานหลักจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะเท่ากับ 
40,380.46 บาท  อย่างไรกต็าม  เนื่องจากในอนาคตผูไ้ดร้บัประโยชน์ทางออ้มอาจเปลีย่นใจได ้ ในการ
ค านวณจึงมีสมมติฐานเพิ่มว่ามีโอกาสเปลี่ยนใจร้อยละ 50  ดงันัน้ มูลค่ำเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นจึงเท่ำกับ 
40,380.46 บำท x 1,632 คน x 0.328 x 0.5 = 10.81 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 28  
โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศระดบันานาชาติ 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ 
ส านกัพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้(สพอ.) 

ผู้ใช้ประโยชน์   
เป็นการด าเนินงานที่สนับสนุน หลกัสูตร SCGI Master Program ระหว่าง มหาวทิยาลยัอู่ฮ ัน่ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี มหาวทิยาลยับูรพา และส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ 
(องคก์ารมหาชน) 
ประโยชน์ท่ีรบั 

สรา้งบุคคลากรดา้นเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ อนัจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาและ
เพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขนัของประเทศส าหรบัภูมิภาคในอนาคต และยงัเป็นการพัฒนา
ศกัยภาพของประเทศไทยและอาเซียน โดยน าความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศไป
ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาประเทศและภูมภิาค 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

กา รศึกษ าขอ ง  Cooney and Lynch-Cerullo (2012) พบว่ า   SROI จ ากก า รยก ร ะดับ
ความสามารถของบุคลากรด้วยการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ  1:3.55  ศึกษาในลักษณะเดียวกันของ M. 
Walk, I. Greenspan, H. Crossley, & F. Handy, 2015) พบว่า ค่า SROI เท่ากบั 1:2.37 ดงันัน้ค่าเฉี่ย
จะเท่ากบั 1: 2.96 งบประมาณโครงการเท่ากบั 3,867,100 บาท ดงันัน้มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรจะ
เท่ำกบั 3,867,100 บำท x 2.96 = 11.447 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 29  
กจิกรรมการพฒันาบุคลากร 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
ส านกัพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้(สพอ.) 

ผู้ใช้ประโยชน์   
เจา้หน้าทีแ่ละผูบ้รหิารของ สทอภ.ทุกคน 

ประโยชน์ท่ีรบั  
ช่วยให้ให้มคีุณลกัษณะ ความรู้ความสามารถและทศันคติที่เอื้อและส่งเสริมให้เกิดการสร้าง

คุณค่าใหก้บัองคก์ร เพื่อพฒันาองคก์รและบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของ สทอภ. 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

การศกึษาของ (Gupta, Priya & Sinha, Vinita & Subramanian, K.S., 2012) พบว่า SROI ของ
การพฒันาบุคลากรในหน่วยงานภาครฐัมคี่าเท่ากบั 1 : 1.5 Hollenbeck (2012) พบว่าค่า SROI มคี่า
เท่ากบั 1: 1.2 (Hollenbeck, Kevin. 2012)  การศกึษาของ Rohs (1998) เกีย่วกบัอตัราผลตอบแทนของ
การฝึกอบรมผูบ้รหิารมคี่า SROI เท่ากบั 1: 2.86 ดงันัน้ ค่าเฉลีย่อตัราผลตอบแทนจะเท่ากบั 1: 1.853 
โครงการฝึกอบรมนี้ได้รบังบประมาณ 3,400,000 บาท ดงันัน้ มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจึงเท่ำกบั 3,400,000 
บำท x 1.853 = 6.3 ล้ำนบำทในปีงบประมำณ 2561 
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โครงกำรท่ี 30  
โครงการพฒันาระบบและบรกิารภูมสิารสนเทศกลางของประเทศ ระยะที ่3 

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบ  
ส านกัพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้(สพอ.) 

ผู้ใช้ประโยชน์  
กรมทรพัยากรธรณี กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรม

ทางหลวงชนบท กรมพัฒนาที่ดิน  กรมทรัพยากรน ้ า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กรม
ชลประทาน  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน  กรมข่าวทหารอากาศ  กรมที่ดนิ  กรม
ทรพัยากรน ้าบาดาล 
ประโยชน์ท่ีรบั  

ใช้เป็นระบบสบืค้นและบรกิารภูมสิารสนเทศกลางของประเทศ ในรูปแบบ Web Map Service 
และน าขอ้มูลมาใชใ้นการสนับสนุนงานของหน่นวยงาน, น าขอ้มูลภายในระบบ NGIS Portal ไปใช้งาน
ร่วมกบังานตามภารกจิ  ผูใ้ชข้อ้มูลภูมสิารสนเทศในการจดัเกบ็ทรพัยส์นิและวเิคราะหข์อ้มูลตามภารกจิ
หน่วยงาน  ให้บรกิารขอ้มูลโครงข่ายทางหลวงชนบทและโครงข่ายทางหลวงท้องถิน่   ใช้งานภาพถ่าย
ทางอากาศออรโ์ธสใีนการวางแผนการจดัท าระบบอนุรกัษ์ดนิและน ้า  คน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัระบบการท า
แผนที่ ลุ่มน ้า ค้นหาชัน้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  การใช้บริการข้อมูล  ใช้เพื่อตรวจสอบ
ต าแหน่งรปูแปลงทีด่นิ 
มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งเป็นการด าเนินงานทีต่้องเกี่ยวขอ้งกบั
หน่วยงานภายนอก 75 หน่วยงาน  และยงัอยู่ระหว่างการด าเนินงาน จงึไม่สามารถประมาณการรายได้
และมูลค่าที่ได้รบัจากแต่ละหน่วยงานได้  ดงันัน้  จะใช้อตัราผลตอบแทนเดยีวกบัปีงบประมาณ 2560 
คอื 0.52 มาเป็นฐานในการค านวณ ซึ่งจะพบว่า  มูลค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรจะเท่ำกบั 6.24 ล้ำน

บำท (0.52 x 12) ในปีงบประมำณ 2561 
 


