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รายงานผลการดาเนินงานของ สทอภ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำหรับผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้ วัดต่ำงๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ภำรกิ จ ส่วนใหญ่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วย 20 ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมำณ 2560 สำนักงำน ก.พ.ร. ได้เปลี่ยนเกณฑ์กำรประเมิน
ใหม่ โดยแบ่ ง เป็ น 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1. Functional Based 2. Agenda Based 3. Area Based
4. Innovation Based 5. Potential Based และกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ น้อยกว่ำเป้ำหมำย, เป็นไปตำม
เป้ำหมำย และมำกกว่ำเป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน น้อยกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด 1 ตัวชี้วัด, เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
จำนวน 7 ตัวชี้วัด และมำกกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด 12 ตัวชี้วัด รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1
2. รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ผลกำรดำเนินงำน น้อยกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด 1 ตัวชี้วัด, เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนดจำนวน 4 ตัวชี้วัด และมำกกว่ำเป้ำหมำยที่กำหนด 2 ตัวชี้วัด รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 2
3. รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด จำนวน 6 ตัวชี้วัด และ เกิน
กว่ำเป้ำหมำยที่กำหนดจำนวน 5 ตัวชี้วัด รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3
4. การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.1 ผลกำรดำเนินงำนตำม แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
แผนงำน/โครงกำร มีจ ำนวน 71 แผนงำน/โครงกำร/กิจ กรรม โดยเป็น แผนงำนประจ ำ 30
แผนงำน โครงกำร 41 โครงกำร วงเงินที่ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น 905.834 ล้ำนบำท ผลกำรเบิกจ่ำยรวม 719.705 ล้ำนบำท
โดยมีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 28 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และมีแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม ที่ยังดำเนินกำรไม่เสร็จ 43 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 4
4.2 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรวิจัย
โครงกำรวิจัยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกำรในเดือนมกรำคม 2558
จำนวน 6 โครงกำร และจะสิ้นสุดโครงกำรในเดือนธันวำคม 2558 และเดือนธันวำคม 2561 โดยโครงกำรวิจัยมีกำรกรอก
ข้อมูลในรูปแบบ Project Based Management ผ่ำนเว็บไซต์ scurve.gistda.or.th ทั้งนี้ โครงกำรวิจัยดำเนินกำรและจัดทำ
รำยงำนแล้วเสร็จ 4 โครงกำร ในปี 2559 อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรในปี 2560 จำนวน 2 โครงกำร ซึ่งทั้ง 2 โครงกำร ยังดำเนินกำรไม่
เสร็จในปี 2560 รำยละเอียดกำรดำเนินงำนตำมเอกสำรแนบ 5
4.3 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่ได้รับงบเบิกจ่ำยแทนกัน งบกลำง และงบเงินกู้
งบเบิกจ่ายแทนกัน จำนวน 1 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงกำร Remote Sensing
Satellite Data Service Platform และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกำศ (Space Application) วงเงิน 500,000 บำท
เบิกจ่ำยแล้ว 221,117.69 บำท (ร้อยละ 44.22) วงเงินคงเหลือจะดำเนินกำรคืน สป.วท. ต่อไป

2

งบกลาง จำนวน 1 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำสร้ำง
ประกอบและทดสอบดำวเทียม วงเงินอนุมัติ 93,250,100 บำท ตรวจรับและเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว 92,750,000 บำท
งบเงินกู้ เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำระยะเร่งด่วน แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร แผนงำน
รองพัฒ นำระบบข้อ มู ล สนั บ สนุน กำรตั ดสินใจ จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แ ก่ โครงกำรระบบผลิต แผนที่ ก ลำงออนไลน์
งบประมำณทั้งโครงกำร 94,993,800 บำท จ่ำยจริงแล้ว 81,224,045.96 บำท (ร้อยละ 85.50) โดยผลกำรดำเนินงำนเป็นไป
ตำมแผน รำยละเอียดกำรดำเนินงำนตำมเอกสำรแนบ 6

เอกสารแนบ 1
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Functional Based)
1.1.1 มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิด
480 ล้ำนบำท
-มูล ค่ ำผลกระทบต่อเศรษฐกิ จและสัง คมที่ 
จำกกำรนำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้ประโยชน์
เกิด จำกกำรนำผลงำนวิ จัยและพัฒนำไปใช้
(สยศ.)
ประโยชน์ คิดเป็น 487.9 ล้ำนบำท
1.1.2 จำนวนบริษัทที่เข้ำมำใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่
พิเศษ/เศรษฐกิจ (สอร.)

10 รำย

1.1.3 จำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และผู้ประกอบกำร
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ได้รับกำรพัฒนำ
และยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (สอร.)

1 รำย

1.1.4 จำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเรียนรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

7,000 คน

1.1.5 ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่
ผู้ประกอบกำร หรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 24

1.1.6 จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ

15 บทควำม

1.1.7 จำนวนกำรบริกำรวิเครำะห์ ทดสอบ
สอบเทียบและบริกำรข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

18,000 รำยกำร

จำนวนบริษัทที่เข้ำมำใช้ประโยชน์ใ นเขต
พื้นที่พิเศษ/เศรษฐกิจ จำนวน 10 รำย ดังนี้
1.DGI production
2.KTR innovations
3.JFox aircraft
4. Knight Furnish
5. Thaicom
6. Thai summit Auto parts
7. Solution Creation ในเครือ PTTGC
8. Robot Child
9. TOPCON
10. Quality Associated
ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จำนวน 3 รำย
ดังนี้
1. ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เคทีอำร์ อินโนเวชั่นส์
2. บริษัท กษมำ เฮลิคอปเตอร์ จำกัด
3. บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด
- ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ แ ละเรี ย นรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จำนวน 108 กิจกรรม รวมเป็น 8,850 คน
- ผลงำนวิ จั ย และพั ฒ นำที่ ผู้ ป ระกอบกำร
หรื อชุ มชนนำไปใช้ ป ระโยชน์ 11 ผลงำน
จำกงำนวิ จั ย และพั ฒ นำทั้ ง หมด 45 เรื่ อ ง
คิดเป็นร้อยละ 24
- สทอภ. มี บุ ค ลำกรวิ จั ย จ ำนวน 9 คน
และมี บทควำมที่ ตี พิมพ์ ใ นวำรสำรวิ ชำกำร
ระดั บ ชำติ แ ละนำนำชำติ ที่ บุ ค ลำกรมี ส่ ว น
ร่วม จำนวน 15 บทควำม คิ ด เป็นสั ด ส่ วน
1.66 บทควำม/คน
กำรบริกำรข้อมูลจำนวน 18,884 รำยกำร
- ข้อมูลดำวเทียมไทยโชต 7,271 รำยกำร
- ข้อมูลดำวเทียมรำยละเอียดสูง 550
รำยกำร
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- ข้อมูลดำวเทียมดวงอื่นๆ 4,697 รำยกำร
- ข้อมูลภูมิสำรสนเทศและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
6,366 รำยกำร
1.1.8 จำนวนนโยบำย มำตรกำร และกฎหมำย
1 เรื่อง
1.กำรประกำศแผนแม่ บ ทภู มิ ส ำรสนเทศ 
ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
แห่งชำติ
วิทยำศำสตร์
2.กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
ดำวเทียมนำทำง (GNSS) ของประเทศ
1.1.9 ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่
ร้อยละ 60
- จั ด จ้ ำงบริ ษัท ทริ ส คอร์ ป อเรชั่ น จ ำกั ด

ผู้ประกอบกำรหรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ ได้รับ
เป็ นที่ ป รึ กษำเพื่ อประเมิ นควำมคุ้ มค่ ำของ
กำรคำนวณมูลค่ำเพิ่มที่มีให้แก่เศรษฐกิจ
งำนวิ จัย และพั ฒ นำ จ ำนวน 13 โครงกำร
จำกเป้ำหมำย 13 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ
100
1.2 จำนวนหน่วยงำนภำครัฐที่นำข้อมูลที่ได้
12 หน่วยงำน
- หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ที่ น ำแผนที่ / ข้ อ มู ล 
มำตรฐำนจำกระบบกลำงของประเทศไปประยุกต์ใช้
ที่ได้ มำตรฐำนจำกระบบกลำงของประเทศ
งำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน (หน่วยงำน)
ไป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต ำมภ ำร กิ จ จ ำ นว น
15 หน่วยงำน ได้แ ก่ 1)กรมทรั พยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง 2)กรมอุทกศำสตร์ 3)กรม
อุ ต สำหกรรมพื้ น ฐำนและกำรเหมื อ งแร่
4)ศูนย์เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 5)กรมพัฒนำที่ดิน
6)กรมชลประทำน 7)กรมพั ฒ นำพลั ง งำน
ทดแทนและอนุ รั กษ์ พ ลั ง งำน 8)กำรไฟฟ้ ำ
ส่วนภูมิภำค 9)กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช 10)จังหวัดเพชรบูรณ์ 11)กรม
แผ นที่ ทห ำร 12 ) กร มท รั พ ย ำกรธร ณี
13)กระทรวงคมนำคม 14)กรมโยธำธิ กำร
และผังเมือง และ 15)กรมทำงหลวงชนบท
1.3 ควำมสำเร็จของกำรสร้ำงดำวเทียมขนำดจิ๋ว
Detail design ดำวเทียม - ได้แบบโครงสร้ำงดำวเทียม 3U CubeSat

(CubeSat)
ขนำด 3U
(แบบผลิ ต ) เรี ย บร้ อย อยู่ ร ะหว่ำงเพิ่ มเติ ม
และตรวจรับงำนกำรเขียนแบบ
-กำรออกแบบดำวเที ย ม 3U CubeSat
ทั้งระบบ (Satellite Design) แล้วเสร็จ
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรู ปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจทีไ่ ด้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)
2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
2.1.1 ร้อยละกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำง
ร้อยละ 179
ร้อยละ 100

ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
(แผน 218 ครั้ง/ผล 392 ครั้ง)
2.1.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทันต่อ
ร้อยละ 100
- ยังไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สทอภ.

สถำนกำรณ์
2.1.3 ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่รับรู้และ
- กรมประชำสัมพันธ์ จะเป็นผู้ประเมินตอน
ร้อยละ 75
เข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำคัญของ
(เจ้ำภำพ: กรมประชำสัมพันธ์) สิ้นปีงบประมำณ
รัฐบำล

5
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

สถานะ

1. แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำรมำตร

1. เผยแพร่ข้อมูลแผนที่แนวเขต ส่ ว น 1:4000 ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ กำรรั บ รองจำก
ที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร
คณะกรรมกำรแนวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ แบบ
มำตรส่วน 1:4000 ทำง
บูรณำกำรฯ จึงยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
เว็บไซต์
2. สทอภ. ได้จัดทำ TOR และได้รับอนุมัติ
2. จัดทำ Application แสดง
TOR เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และส่ ง ขึ้ น ประชำ
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
พิจำรณ์เมื่อวันที่ 6 – 11 ก.ย. 60 และมีผู้
แบบบูรณำกำรมำตรส่วน
1:4000
แจ้ง ขอประชำพิจำรณ์ 1 รำย อยู่ร ะหว่ำง
3. จัดทำแผนทีแ่ นวเขตที่ดินของ กำรจัดทำเอสำรตอบเรื่องกำรประชำพิจำรณ์
รัฐแบบบูรณำกำรมำตรส่วนที่ 3.กำรจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
เหมำะสมและส่งให้ว่ำรำชกำร
บูรณำกำรในชั้น คณะอนุกรรมกำรเทคนิ คฯ
จังหวัดดำเนินกำร เพื่อให้
ประชำชนตรวจสอบข้อมูลได้ ได้ จั ด ท ำแนวเขตเสร็ จ แล้ ว และส่ ง เรื่ อ งให้
กปนร. เพื่อพิจำรณำ แต่ยังไม่มีกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรปรับ ปรุ งแผนที่แ นวเขต
ที่ ดิ น ของรั ฐ แบบบู ร ณำกำร มำตรำส่ ว น
1:4000 (One Map)
*กำรด ำเนิ นกำร ในส่ วนนี้ ไม่ ส ำมำร ถ
ด ำเนิ น กำรได้ ต้ อ งรอกำรรั บ รองจำก
คณะกรรมกำรแนวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ แบบ
บูรณำกำรฯ จึงจะสำมำรถดำเนินกำรได้
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และ
การให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based)
4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 80
- ผลส ำรวจควำมพึ ง พอใจและพั ฒ นำกำร 
และพัฒนำกำรให้บริกำร
และเสนอรำยงำนผลกำร ให้บ ริกำร ของปี งบประมำณ พ.ศ. 2560
ปรับปรุงงำนตำมผลกำรสำรวจ คิดเป็นร้อยละ 87
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ต่อคณะกรรมกำรองค์กำร
มหำชน
ร้อยละ 96
- งบประมำณทุกแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร
4.2 ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

(เป้ำหมำยตำมมติ ครม.) จำนวน 869,071,310 บำท มีผลกำร
เบิกจ่ำยและผูกพันตำมสัญญำจ้ำง
852,271,626 บำท คิดเป็น 98.07%
4.3 กำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร
คะแนน 4.0000 ขึ้นไป - กำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร

องค์กำรมหำชน
องค์กำรมหำชน คิดเป็น 4.8 คะแนน
2.2. กำรจัดทำข้อมูลแสดงแนวเขตที่ดิน

4.4 จำนวน Solution/Application ที่เพิ่มขึ้น

3 รำยกำร

จำนวน
Solution/Application
ที่เพิ่มขึ้น

- พัฒ นำระบบให้ บริ กำรและสนั บสนุ นกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ด้ ำ น ก ำ ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรแก่ ห น่ ว ยงำนที่ ต้ อ งกำรน ำ
ระบบภู มิ ส ำรสนเทศมำใช้ บ ริ ห ำรจั ด กำร
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น กำรท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย
- พัฒ นำระบบปฏิบั ติกำรค้นหำพื้ นที่ บุกรุ ก
ด้ ว ยโปรแ กรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ระ บุ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

สถานะ

ต ำ แ ห น่ ง พื้ น ที่ ที่ มี กำ ร บุ ก รุ กเ พื่ อเ ข้ ำ
ด ำเนิ นกำรป้ องกั นหรื อปรำบปรำมได้ จำก
ระบบฯ
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ
นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล (Potential Based)
5.1 กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำร
9 กิจกรรม
จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน Aerospace
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
Innovation for Aviation Industry
จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม Ignite Camp ครั้งที่ 1
2. อบรมภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำกำศยำน
3. กิจกรรม boi opportunity Thailand
4. กิจกรรมวันนักประดิษฐ์
5. UAV startup

6. กิจกรรม Satellite based
augmentation system (SBAS)
7. กิจกรรม High Attitude platform
for The future of Communication
Connection
8. กิจกรรม Thailand UAV Demand
Side and Presentation Techniques
9. กิจกรรม Business Model Canvas
หมำยเหตุ : สทอภ. ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 Area Based
สำหรับกำรให้คะแนนกำหนดเกณฑ์เป็น 3 เกณฑ์ ดังนี้
น้อยกว่ำเป้ำหมำย
เท่ำกับ 0 คะแนน 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
เท่ำกับ 1 คะแนน 
มำกกว่ำเป้ำหมำย
เท่ำกับ 2 คะแนน 
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เอกสารแนบ 2
รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาสที่ 4
ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวน
เรื่องกำรใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรจัดทำ เรือ่ ง
และพัฒนำภูมิสำรสนเทศ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผลงาน ผู้จัดเก็บ
เป้าหมาย
(ต.ค. – ธ.ค. 59) (ม.ค. – มี.ค. 60) (เม.ย. – มิ.ย. 60) (ก.ค. – ก.ย. 60)
4
ข้อมูล
ทั้งปี
ไตรมาส
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน
50
69
150
209
300
345
450
450
450
450 สปภ.

-

-

-

-

2

12

23

25

25

25

สปภ.(8)
(สปภ.8) สผภ. (7)
(สผภ.7) สวภ. (5)
(สวภ.5) สพอ. (5)
(สพอ.5)

ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวน หลักสูตร
หลักสูตรด้ำน
เทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศที่
พัฒนำขึ้นเพื่อพัฒนำ
หน่วยงำนและ
บุคลำกรในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวน ข้อเสนอ
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยด้ำนกำร
พัฒนำพื้นที่ภูมิ
สำรสนเทศ
จังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวน
จังหวัดที่มีกำรพัฒนำ
หรือปรับปรุงตำม
ข้อกำหนดของ
มำตรฐำน FGDS
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวน หน่วยงำน
หน่วยงำนภำครัฐนำ
ระบบติดตำมทำงบก
และทำงทะเลด้วย
ดำวเทียมไปใช้
ประโยชน์อย่ำงเป็น
รูปธรรม
รำย
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวน
ผู้ประกอบกำรที่มำใช้
โครงสร้ำงพื้นฐำนหรือ
นำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดเพื่อ
เข้ำสู่ Global Value
Chain

3

3

8

7

11

13

15

17

15

17

สพอ.

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

PM
GGP

-

-

-

-

-

-

15

-

15

-

ฝพภ.

-

2

2

5

3

5

5

5

5

5

สปภ.

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

สอร.
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เอกสารแนบ 3
รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ วท.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย ผลงาน ผูจ้ ัดเก็บ
(ต.ค. – ธ.ค. 59) (ม.ค. – มี.ค. 60) (เม.ย. – มิ.ย. 60) (ก.ค. – ก.ย. 60)
4
ข้อมูล
ทั้งปี
ไตรมาส
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 สัดส่วนกำร ผลิตภัณฑ์
1
1
1
1
สวภ.
นำผลกำรวิจัย พัฒนำ
และนวัตกรรมไปใช้ใน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวน
1
2
3
4
4
4
4
สวภ.
ผลงำนวิจัย พัฒนำและ
นวัตกรรมที่ตอบสนอง
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทั้ง
ในด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม
คน
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวน
2
5
9
8
20
20
20
20
20
สวภ.
กำลังคน วทน. ที่ได้รับ
กำรส่งเสริมให้ทำวิจัย
และพัฒนำ
หลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวน
3
3
8
7
11
13
15
17
15
17
สพอ.
กิจกรรม/หลักสูตรกำร
บ่มเพำะ และ/หรือพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกร
ด้ำน วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับกำร
วิจัย พัฒนำและนวัตกรรม
กำรปฏิบัติงำนหรือกำร
นำไปพัฒนำต่อยอด
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของ ร้อยละ
90.42
91.12
80
90.13
80
90.13 สพอ.
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่มี
ควำมรู้ควำมตระหนัก
ด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพิ่มมำกขึ้น
รำย
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวน
4
6
10
15
11
11
11
สพธ.
ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
ที่นำผลงำนวิจัยและ
พัฒนำไปใช้ประโยชน์
เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวน
1
4
3
7
6
11
2
15
8
15
สวภ.
บทควำมที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติ
ต่อบุคลำกรวิจัย
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ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย ผลงาน ผู้รับ
(ต.ค. – ธ.ค. 59) (ม.ค. – มี.ค. 60) (เม.ย. – มิ.ย. 60) (ก.ค. – ก.ย. 60)
4 ผิดชอบ
ทั้งปี
ไตรมาส
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน
รำยกำร 1,500 1,756 3,000 10,164 7,000 16,688 12,000 18,884 12,000 18,884 สปภ.

ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนกำร
บริกำรวิเครำะห์ ทดสอบ
สอบเทียบและบริกำร
ข้อมูลทำง ว. และ ท.
โครงกำร
ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวน
โครงกำรควำมร่วมมือ
ด้ำน วทน. ระหว่ำง
ประเทศที่มีกิจกรรม
ต่อเนื่องอย่ำงเป็น
รูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติ
กำรรองรับและมีกำร
ติดตำมประเมินผล
แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 10 จำนวน
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีกำร
ปรับปรุงและจัดเตรียม
เพื่อให้บริกำรภำคกำร
ผลิต สังคม และชุมชน
เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 11 จำนวน
กำรใช้ประโยชน์ข้อมูล
ของรัฐบำล หรือ
คณะกรรมกำรระดับชำติ
ในกำรตัดสินใจ

-

1

-

-

2

3

2

4

4

4

สยศ.

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

สอร.

-

-

-

2

-

-

3

4

3

4

สยศ.
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เอกสารแนบ 4
รายงานผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับงบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)

บำท
บำท
บำท

76.00

93.79

จ่ำยจริง 5,415,887.93 บำท
กันเงิน 5,957,020.85 บำท
คงเหลือ 2,692,091.22 บำท

80.86

93.10

พั ฒ นำระบบ TT&C subsystem ส ำหรั บ
ดำวเที ย มขนำดจิ๋ ว 3U CubeSat (Subsystem
Development) เป็ นควำมร่ วมมื อ ระหว่ ำง สทอภ.
กับ มทม. ล่ำช้ำเนื่องจำก มทม. ติดขัดในปัญหำกำร
เบิกจ่ำยเช็คจำก สทอภ. ล่ำช้ำ และรวมถึงระบบกำร
บัญชีของ มทม. เองด้วย
อยู่ระหว่ำงกำรสั่งซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำระบบจำกสำเหตุกำร
เบิ ก จ่ ำ ยล่ ำ ช้ ำ จึ ง ท ำให้ ก ำรประกอบระบบ TT&C
ล่ำช้ำไปด้วย ซึ่งจะสั่งซื้อได้แล้วเสร็จภำยในเดือน ต.ค.
60 และประกอบพร้ อมทดสอบภำยในเดือน พ.ย.60
จำกนั้ นจึง เบิ กจ่ำยเงิ นจำก สทอภ. ในกำรสนั บ สนุ น
กำรพัฒนำระบบครั้งที่ 2
ดังนั้น คำดว่ำจะเสร็จ ธันวำคม 2560
1.จั ด จ้ ำงบ ำรุ ง รั กษำโปรแกรมและฮำร์ ด แวร์ ร ะบบ
ขอรั บ สั ญ ญำณระบบรั บ สั ญ ญำณ ผลิ ต ข้ อ มู ล และ
คลัง ข้อมูล ดำวเทียม COSMO-SkyMed อยู่ร ะหว่ำง
ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยเงินงวดที่ 11 และงวดสุดท้ำย
วันที่ 15 ต.ค. 60
2.จ้ำงซ่อมชุดควบคุมกำรขับเคลื่อนขำจำนสำยอำกำศ
(ต้ นแบบ) อยู่ร ะหว่ ำงกำรดำเนิ นงำนตำมสั ญญำจ้ ำง

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีสำรวจโลก
60109 โครงกำรพัฒนำดำวเทียมขนำดจิ๋ว
และออกแบบดำวเทียม 3U CubeSat
/สวภ.
(954,000 บำท)

ทุน

60004 แผนงำนบำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบปฏิบัติกำรภำคพื้นดิน/สปท.
(14,065,000 บำท)

เงินทุน

จ่ำยจริง 605,060
กันเงิน 120,000
คงเหลือ 228,940
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
สิ้นสุด 23 ต.ค. 60
3.ซ่อมตรวจสอบและวิเครำะห์หำสำเหตุระบบขำจำน
สำยอำกำศ S-Band อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนตำม
สัญญำจ้ำง สิ้นสุด 2 ต.ค. 60
4.จั ด ซื้ อจำนสำยอำกำศและระบบสื่ อสำรดำวเที ย ม
(Down converter) อยู่ ระหว่ำงกำรดำเนินงำน ส่ ง
มอบงำน 8 เม.ย. 61
5.ค่ำจ้ำงเหมำบำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติกำร
ดำวเที ย มภำคพื้ น ดิ น ได้ ผู้ ช นะสอบรำคำแล้ วอยู่
ระหว่ำงรอลงนำมสั ญญำ (จะลงนามสั ญ ญา ในวั น ที่
25 กันยายน 2560 เลขที่สัญญา สอร. 46/2560 ลง
วั นที่ 25 กั นยายน 2560 เป็ น เงิ น 920,200 บาท)
กำหนดแล้วเสร็จเดือนมีนำคม 2561
6.จัดซื้อเครื่องตรวจสอบและวิเครำะห์สัญญำณแบบมือ
ถือ (Handheld Spectrum Analyzer)ได้ผู้ชนะสอบ
รำคำแล้วอยู่ระหว่ำงรอลงนำมสัญญำ (จะลงนาม
สัญญา ในวันที่ 25 กันยายน 2560 เลขที่สัญญา สอร.
11/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เป็นเงิน
995,100 บาท) กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกำยน
2561
7.จ้ำงย้ำยติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน และรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ์ได้รับกำรเปิด
สอบสอบรำคำแล้ว (จะลงนามสัญญา ในวันที่ 25
กันยายน 2560 เลขที่สัญญา สอร. 48/ 2560 ลงวันที่
25 กันยายน 2560 เป็นเงิน 799,000 บาท) กำหนด
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ
60100 โครงกำรขับเคลื่อนโครงกำรระบบ
ดำวเทียมสำรวจเพื่อกำรพัฒนำ /ธอ.2
(14,028,170.16 บำท)

แหล่งเงิน

นวัตกรรม/
ทุน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)
จ่ำยจริง 6,802,999.17 บำท
กันเงิน 5,425,487
บำท
คงเหลือ 1,799,683.99 บำท

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน
87.17

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)
70.19

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
แล้วเสร็จ มกรำคม 2561
1.กำรดำเนินกระบวนกำรจั ดซื้อจัดจ้ ำง กำรพิจำรณำ
ซองข้อเสนอคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำคุณสมบัติทำง
เทคนิ ค พร้ อมค่ ำจ้ ำงเหมำบุ ค คลและค่ ำใช้ ส อยที่
เกี่ ย วข้ อง โดยประมำณกำรลงนำมสั ญญำในปลำย
เดือน ก.ย. 2560
2.กำรจั ด จ้ำงที่ ป รึ กษำด้ ำนกฎหมำย ในขั้นตอนกำร
เจรจำสัญญำ ขยำยเวลำกำรทำงำนแล้วเสร็จ เป็น 31
ตุลำคม 2560
3.กำรเสนอ ครม. ผลกำรจัด ซื้ อจัด จ้ ำง ขออนุ มัติ ล ง
นำม MOU และลงนำมสัญญำ
รอผลกำรประกวดรำคำโครงกำรระบบดำวเที ย ม
สำรวจพร้อมระบบภำคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่น
ภูมิสำรสนเทศสำหรับโครงกำรระบบดำวเทียมสำรวจ
เพื่อกำรพัฒนำ (THEOS-2) คำดว่ำจะแล้วเสร็จ พ.ย.
60
4. HRD ช่วงกำรขับเคลื่อนโครงกำรและวำงแผนระยะ
ต่ำงๆจนถึ งกำรด ำเนิ นโครงกำร และปรั บโครงสร้ ำง
องค์กร คณะทำงำนได้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงระเบีย บ
และผังโครงสร้ำงส ำหรับ THEOS-2 และได้เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริหำร สทอภ. เพื่อพิจำรณำแล้ว และอยู่
ระหว่ำงกำรแก้ไขร่ำง ตำมควำมเห็นที่ได้รับ คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จ พ.ย. 60
5.ค่ำจ้ำงออกแบบภำยในอำคำรMCC และอำคำร AIT
พร้อมรำยละเอียด BOQ อยู่ระหว่ำงทำหนังสือขอคืน
เงินงบประมำณ
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

60001 โครงกำรจัดตั้งห้องปฏิบัติกำร
ออกแบบและพัฒนำโครงสร้ำง
ดำวเทียมระยะที่ 2 /สอร.
(16,776,578.24 บำท)

พ.ร.บ./ทุน

จ่ำยจริง 13,591,648.28 บำท
กันเงิน 2,330,484.25 บำท
คงเหลือ 854,445.71 บำท

60006 โครงกำรพัฒนำระบบกำรผลิตข้อมูล
พ.ร.บ./ จ่ำยจริง
และบำรุงรักษำระบบ ปฏิบัติกำร
นวัตกรรม กันเงิน
ดำวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3/สปท.
คงเหลือ
(7,098,000 บำท)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำและวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่ำและคุณค่ำของผลิตภัณฑ์
60009 โครงกำรพัฒนำเครื่องมือวำงแผน
พ.ร.บ.
จ่ำยจริง
และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
กันเงิน
ถ่ำยภำพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS) /
คงเหลือ
สปท.
(6,200,000 บำท)
60008 โครงกำรขยำยผลระบบ
พ.ร.บ.
จ่ำยจริง
EMERALD ให้สำมำรถทำกำร
กันเงิน
คำนวณวงโคจร กับดำวเทียมดวง
คงเหลือ

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน
94.91

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)
99.36

6,294,552.12 บำท
587,550
บำท
215,897.88 บำท

96.96

91.72

1,145,359.97 บำท
3,478,653
บำท
1,575,987.03 บำท

74.58

72.84

91.80

100

723,073
60,000
69,927

บำท
บำท
บำท

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
1.กำรออกแบบวิ ธี ก ำรลดกำรสั่ น สะเทื อ นของ
โครงสร้ำงดำวเทียมแบบแซนวิช - ระยะที่ 2 แบบพำส
ซีฟ อยู่ระหว่ำงกำรส่งมอบงำน สัญญำสิ้นสุด 20 ม.ค.
61
2.กำรพัฒนำโปรแกรมกำรยืดอำยุกำรใช้งำนของวัสดุ
เชิงเคมี- ระยะที่ 2 กำรทดสอบวัสดุอยู่ระหว่ำงกำรส่ง
มอบงำน สัญญำสิ้นสุด 22 ม.ค. 61
3.กำรพัฒนำคุณสมบัตินำโนในยำงธรรมชำติ - ระยะที่
2 ชิ้ นส่ วนอำกำศยำน อยู่ ร ะหว่ ำงกำรส่ ง มอบงำน
สัญญำสิ้นสุด 10 ต.ค. 60
4.กำรพั ฒ นำระบบมำตรฐำนห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรตำม
ข้อกำหนดสำกล อยู่ระหว่ำงกำรส่งมอบงำน สัญญำ
สิ้นสุด 16 เม.ย. 61

1.จ้ำงที่ปรึกษำ สิ้นสุดสัญญำ ม.ค. 2561
2.เพิ่มประสิทธิภำพระบบจัดกำรข้อมูล User and System
Interface อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนในงวดที่ 3 สัญญำสิ้นสุด
5 ธ.ค. 60
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ
อื่น ๆ ระยะที่ 1/สปท.
(853,000 บำท)
60007 แผนงำนส่งเสริมกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมอวกำศและอำกำศยำน /
สอร.
(11,667,900 บำท)
60011 พัฒนำระบบรับสัญญำณดำวเทียม
สำรวจโลกย่ำนควำมถี่ C-Band/สปท.
(618,000 บำท)
60111 โครงกำรศึกษำและพัฒนำ
เครื่องมือเพื่อกำรจัดกำรพื้นที่
อำกำศ (GISAVIA) / สอร.
(3,196,660 บำท)

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

พ.ร.บ./
นวัตกรรม/
เงินจำก
หน่วยงำน
ภำยนอก
นวัตกรรม
นวัตกรรม

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

จ่ำยจริง 8,648,650.84 บำท
กันเงิน 2,396,113.40 บำท
คงเหลือ 633,135.76 บำท

94.58

100

จ่ำยจริง
กันเงิน
คงเหลือ
จ่ำยจริง
กันเงิน
คงเหลือ

97.24

100

กำรจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุผลิตจำนสำยอำกำศ และ
อื่นๆ อยู่ระหว่ำงกำรส่งมอบงำน ภำยใน 13 ต.ค. 60

97.67

30.69

1. Data integration and visualization platform
อยู่ระหว่ำงกำรเซ็นสัญญำคำดว่ำจะเสร็จ ก.พ 61
2. Near real-time flight data receiving system
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนตำมสัญญำงวดที่ 1 สัญญำ
สิ้นสุด ม.ค. 61
3. Air traffic simulator อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ตำมสัญญำงวดที่ 1 สัญญำสิ้นสุด ม.ค. 61
4.พัฒนำบุค ลำกร, จัดอบรม, ประชุ ม, สัมมนำ อยู่ใ น
ระหว่ำงกำรเตรียมกำรจัด อบรม Flight Simulation
ในวันที่ 25-29 กันยำยน 2560

0

32.16

ได้จัดทำ TOR และได้รับอนุมัติ TOR เรียบร้อยแล้ว
และส่งขึ้นประชำพิจำรณ์เมื่อวันที่ 6 – 11 กย.60 และ
มีผู้แจ้งขอประชำพิจำรณ์ 1 รำย อยู่ระหว่ำงกำรจัด ซื้อ
จัดจ้ำง

462,645.23
138,285
17,069.77
286,010
2,836,085.01
74,564.99

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและขับเคลื่อนโครงสร้ำงภูมิสำรสนเทศแห่งชำติเพื่อบริกำรสังคม
60121 โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ทุน
จ่ำยจริง
0
บำท
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร
กันเงิน
0 บำท
(One Map) / สวภ.
คงเหลือ 15,000,000 บำท
(15,000,000 บำท)

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน
13.71

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)
56.04

60119 โครงกำรพัฒนำแบบจำลองเชิงพื้นที่
เพื่อคำดกำรณ์พื้นที่น้ำท่วมและพัฒนำ
ระบบแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่ำไหล
หลำก (Flash Flood Indicate
System) ของประเทศไทย /สวภ.
(2,360,000 บำท)

ทุน

จ่ำยจริง 323,585.12 บำท
กันเงิน
0 บำท
คงเหลือ 2,036,414.88 บำท

60016 โครงกำรกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบและบริกำรภูมิสำรสนเทศของ
ประเทศ / ฝพภ.
(22,600,000 บำท)

พ.ร.บ.

จ่ำยจริง 2,884,042.73 บำท
กันเงิน 1,020,420 บำท
คงเหลือ 18,695,537.27 บำท

17.28

100

60029 โครงกำร ศึกษำอัลกอริทึ่มเพื่อ
ปรับปรุงแบบจำลองจุดควำมร้อนและ
ปรับปรุงกำรจำแนกพื้นที่เผำไหม้ใน
ระดับภูมิภำค / สวภ.
(452,600 บำท)

ทุน

จ่ำยจริง
กันเงิน
คงเหลือ

บำท
บำท
บำท

19.55

65.00

60028 โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพในกำรให้
บริกำรข้อมูลจำกดำวเทียมแบบองค์
รวม / สพธ.

พ.ร.บ.

จ่ำยจริง 2,110,214.11 บำท
กันเงิน 1,002,453.20 บำท
คงเหลือ 9,887,332.69 บำท

23.94

100

88,480
0
364,120

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
1.กำรพั ฒ นำระบบแจ้ ง เตื อนภั ย น้ำป่ ำไหลหลำก อยู่
ระหว่ำงรอดำเนินกำรติดตั้งเครื่องประมวลผลควำมเร็ว
สูง และพัฒ นำระบบฯ ให้ สำมำรถท ำงำนในลักษณะ
อัตโนมัติ คำดว่ำจะแล้วเสร็จเดือนธันวำคม 2560
2.กำรพัฒนำแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อคำดกำรณ์พื้นที่
น้ำท่ วมในพื้ นที่ ร ำบอยู่ ร ะหว่ ำงกำรจั ด ท ำหนั ง สื อขอ
ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจำกมีกำรรวมงำนระบบต้นแบบ
คำดกำรณ์ พื้ น ที่ น้ำท่ ว มกั บ โครงกำรออกแบบและ
พัฒ นำแบบจำลองคำดกำรณ์ พื้ นที่ น้ำท่ วม ของ PM
สังคม
1.กำรรวบรวมและเชื่ อมโยงชุด ข้ อมู ล มำตรฐำน อยู่
ระหว่ำงลงนำมสัญญำ คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 60
2.กำรส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ นกำรใช้ ง ำนระบบสื บ ค้ น
และบริ กำรภู มิส ำรสนเทศกลำงของประเทศ (NGIS
Portal) เพื่อกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรประเทศ อยู่
ระหว่ ำ งกำรด ำเนิ นงำนตำมงวดสั ญ ญำ โดยสิ้ น สุ ด
สัญญำ ม.ค. 61
1.ศึกษำ Algorithms ที่ ใ ช้ ใ นกำรตรวจจั บ จุ ด ควำม
ร้อนจำกข้อมูล MODIS และNPP อยู่ระหว่ ำงจัดท ำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน คำดว่ำจะเสร็จ ธ.ค. 60
2.สร้ำงแบบจำลองเชื้อเพลิงไฟป่ำ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ควำมถู กต้ องจำกกำรส ำรวจสนำมอยู่ ร ะหว่ ำงจั ด ท ำ
รำยงำน คำดว่ำจะเสร็จ ธ.ค. 60
1.ดำเนิ นกำรจั ด หำข้อมูล ตำมที่ห น่ วยงำนร้ องขอ อยู่
ระหว่ำงดำเนินกำร
(ได้ สนั บ สนุนข้ อมูล ให้ กับ หน่วยงำนภำครั ฐ ทั้ งสิ้ น 13
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

(13,000,000 บำท)

60031 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ภูมิอำกำศ
จำกข้อมูลดำวเทียม / สวภ.
(1,582,000 บำท)

ทุน

จ่ำยจริง 232,130.07 บำท
กันเงิน 178,050
บำท
คงเหลือ 1,171,819.93 บำท

25.93

54.69

60138 ศึกษำกำรประมวลผลข้อมูลไลดำร์
เพื่อจัดทำข้อมูลค่ำระดับควำมสูงภูมิ
ประเทศรำยละเอียดสูงด้วยไลดำร์และ
แบบจำลอง 3 มิติ เพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและพัฒนำแนวระเบียง
เศรษฐกิจ / สผภ.
(5,530,000 บำท)

ทุน

จ่ำยจริง
0
กันเงิน 1,489,440
คงเหลือ 4,040,560

26.93

63.33

บำท
บำท
บำท

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
หน่วยงำน) คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือนตุลำคม 2560
เนื่องจำกสั่งบันทึกภำพงำนพระรำชพิธีฯ
นอกจำกนี้ยังอยู่ระหว่ำงกำรจัดหำข้อมูลจำกบริษัท
Planet เพื่อให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐ โดยคำดว่ำ
จะลงนำมในสัญญำได้ภำยในเดือนตุลำคม 2560 (คำด
ว่ำจะชำระเงินงวดสุดท้ำยเดือนพฤษภำคม 2561)
2.ส่งมอบข้อมูลให้กับหน่วยงำน พร้อมสอบถำมควำม
พึง พอใจในกำรให้ บ ริกำร/แนวทำงกำรให้ บ ริ กำรอยู่
ระหว่ ำ งด ำเนิ นกำรคำดว่ ำ จะแล้ ว เสร็ จ ได้ ใ นเดื อ น
พฤศจิกำยน 2560
3.สรุปผลกำรดำเนินงำนอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรคำดว่ำ
จะแล้วเสร็จได้ในเดือนพฤศจิกำยน 2560
จัดทำข้อมูลตัวแปรภูมิอำกำศจำกข้อมูลดำวเทียม อยู่
ระหว่ำงจัดหำรำคำกลำงเพื่อใช้ในกำรจ้ำงทำระบบ
บริกำรข้อมูลภูมิอำกำศจำกข้อมูลดำวเทียม คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จ ธ.ค. 60
1.ขออนุมัติเพิ่มเติม “ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ โครงกำรศึกษำ
กำรประยุ กต์ 3D City Model ที่เ หมำะสม จำก
ข้ อมู ล ไลดำร์ แ ละภำพถ่ ำ ยทำงอำกำศบริ เ วณลุ่ มน้ ำ
เจ้ ำพระยำและแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ” ลงนำมใน
สัญญำแล้ว วันทึ่ 18 กันยำยน 2560 คำดว่ำจะแล้ ว
เสร็จ วันที่ 17 มกรำคม 2561 (สิ้นสุดสัญญำ)
2.จ้ำงที่ปรึกษำ “โครงกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์จำก
ข้อมู ล และเชื่อมโยง Applications และ Platform
Flood Simulation Model/Dynamic Flood Risk
Map อยู่ ร ะหว่ ำงกำรตรวจรั บ งำนงวดที่ 1 สั ญ ญำ

17
รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

60032 โครงกำรวิจัยและกำรพัฒนำเทคนิค
กำรวิเครำะห์แปลตีควำมพื้นที่ป่ำแบบ
อัตโนมัติ / สวภ.
(1,000,000 บำท)

ทุน

60013 โครงกำรภูมิสำรสนเทศเพื่อลดควำม
เหลื่อมล้ำของสังคมและรักษำควำม
มั่นคงของฐำนทรัพยำกร (ระยะที่ 2) /
PM สังคม
(20,500,000 บำท)

พ.ร.บ.

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

จ่ำยจริง 254,355.50 บำท
กันเงิน 157,500 บำท
คงเหลือ 588,144.50 บำท

41.19

86.08

จ่ำยจริง 4,111,760.68
กันเงิน 6,777,090
คงเหลือ 9,611,149.32

53.12

93.69

บำท
บำท
บำท

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
สิ้นสุด ธ.ค. 60
3.กำรศึกษำกระบวนกำร วิธีกำรผสำนข้อมูล (Merge)
DTM ของ JICA และของ MOST และศึกษำคุณภำพ
และควำมเหมำะสมของข้ อมูล ที่ ได้ จำกกำรผสำนอยู่
ระหว่ำงกำรทดสอบวิธีกำรต่ำงๆ คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
วันที่ 30 ตุลำคม 2560
ทดลองแปลกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินป่ำไม้ด้วยดำวเทียม
โดยวิธีอัตโนมัติ
1. พัฒ นำระบบและปรับ ปรุ งฐำนข้อมูล ผู้รับ จ้ำง
พัฒนำระบบส่งรำยงำนงวดที่ 2 แล้ว โดยสัญญำสิ้นสุด
31 ม.ค. 61
2. ออกสำรวจภำคสนำมเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของกำรแปลภำพ จะดำเนินกำรได้ต่อเมื่อชุดคำสั่งแปล
ภำพดำเนินกำรแล้วเสร็จ คำดว่ำจะเสร็จ มี.ค. 61
1.กำรออกแบบและพัฒนำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ลดควำมเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ของทรั พยำกร (G-Social) อยู่ในขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ตำม TOR ส่งรำยงำนตรวจรั บงำนงวดที่ 1 ณ วั นที่ 24
ก.ค. 60 สัญญำสิ้นสุด ธ.ค. 60
2.กำรจ้ ำ งเหมำออกแบบและพั ฒ นำระบบภู มิ
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรด้ำนน้ำของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรบริหำร
จัดกำรน้ำตำมแนวพระรำชดำริ อยู่ระหว่ำงขออนุมัติคำสั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนจั ด กำรโครงกำรพั ฒ นำระบบภู มิ
สำรสนเทศฯ อ้ำงหนังสือ PM.SOCIAL 233/2560 ลว.17
ก.ค. 60 สัญญำสิ้นสุด ธ.ค. 60
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

60015 โครงกำรจัดทำยุทธศำสตร์อวกำศ
แห่งชำติและโครงสร้ำงองค์กำรอวกำศ
(เดิม โครงกำรขับเคลื่อนโปรแกรม
อวกำศแห่งชำติ) /สยศ.(3,434,000
บำท)

พ.ร.บ.

จ่ำยจริง 379,809.37
กันเงิน 1,807,300
คงเหลือ 1,246,890

60037 โครงกำรทดลองในอวกำศและสภำวะ
ไร้แรงโน้มถ่วง National Space
Exploration / สวภ.
(4,000,000 บำท)
60025 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
ติดตำมทำงบกและทำงทะเลด้ำน
ดำวเทียม / สปภ.
(30,006,000 บำท)

พ.ร.บ.

พ.ร.บ.

บำท
บำท
บำท

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

63.69

71.22

จ่ำยจริง 1,859,495.46 บำท
กันเงิน 867,820
บำท
คงเหลือ 1,272,684.54 บำท

68.18

97.00

จ่ำยจริง 15,099,396.90 บำท
กันเงิน 6,736,860.89 บำท
คงเหลือ 7,669,742.21 บำท

74.01

100

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
3.จ้ำงเหมำออกแบบและพัฒนำระบบรังวัดชุมชน ส่ ง
รำยงำนตรวจรับงำนงวดที่ 1 ณ วันที่ 28 ส.ค. 60 สัญญำ
สิ้นสุด เม.ย. 61
1.กำรจัดทำ (ร่ำง) กฎหมำยโครงสร้ำงองค์กำรอวกำศ
แห่ง ชำติ กำลังพิ จำรณำเนื้อหำที่ จะตรวจรับ งวดงำน
ครั้ง ที่ 2 ค่ำใช้ จ่ำยที่ใ ช้เป็ นจำนวนร้ อยละ 60 และ
สำมำรถส่งมอบภำยใน 90 วัน ทั้ งนี้เนื่องจำกว่ำทีมที่
ปรึ กษำสำมำรถท ำงำนได้ มีป ระสิ ท ธิภ ำพและปฏิ บั ติ
ตำมนโยบำยเร่งด่วนจำกคณะกรรมกำรที่สำคัญต่ำงๆ
ได้ คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 60
2.กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อวกำศแห่งชำติปี 2560 –
2579 อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรเสนอแผนปฏิ บั ติ ง ำนภำยใต้
ยุทธศำสตร์อวกำศแห่งชำติปี 2560 – 2579 ต่อ รมว.
กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ รมว.
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมในเดื อ น
สิงหำคม เพื่อเสนอต่อ ครม. ช่วงปลำยเดือนกันยำยน
2560
จัด สัมมนำระดับ องค์ กรและหน่ วยงำนที่ เ กี่ย วข้ องใน
ประเทศ เพื่อระดมควำมคิดในกำรใช้ป ระโยชน์จำกผล
กำรทดลองในอวกำศอยู่ระหว่ำงกำรจ้ำงพัฒนำ คำดว่ำ
จะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 60
กิจกรรม ติดตำมอุทกภัยเพื่อเตรียมพร้อม ป้องกันภัย
บรรเทำและช่วยเหลื อผู้ป ระสพภัย อยู่ ระหว่ ำงกำร
ดำเนิ นงำน งวดงำนงวดที่ 2 จำก3 งวดงำน สั ญ ญำ
สิ้นสุด ก.พ 61
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แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)
39.60

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)

60017 โครงกำรระบบและบริกำรภูมิ
สำรสนเทศกลำงของประเทศ /สผภ.
(12,000,000 บำท)

พ.ร.บ.

จ่ำยจริง
0
กันเงิน 9,180,000
คงเหลือ 2,820,000

60012 โครงกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรเกษตรเชิงพื้นที่
บนฐำนสมดุลเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 /
PM เกษตร
( 22,900,000 บำท)

พ.ร.บ./
รำยได้

จ่ำยจริง 9,165,762.27 บำท
กันเงิน 9,226,655.94 บำท
คงเหลือ 4,507,581.79 บำท

80.32

89.60

เงินกู้

จ่ำยจริง 21,424,461.17 บำท
กันเงิน 689,510
บำท
คงเหลือ 4,886,028.83 บำท

81.90

74.37

1.บริหำรจัดกำรข้อมูลดำวเทียม ได้ดำเนินกำรจัดซื้อ
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รอกำรถ่ำยภำพและส่งมอบ คำด
ว่ำจะแล้วเสร็จ ม.ค. 61

นวัตกรรม/
ทุน

จ่ำยจริง 2,196,117.28 บำท
กันเงิน 4,315,871.12 บำท
คงเหลือ 1,270,391.60 บำท

83.68

72.83

1.ลงนำมใบสั่งซื้อแล้ว คำดว่ำจะจัดหำได้ภำยในเดือน
พฤศจิกำยน 2560
2.กำรส่ ง เสริ ม กำรวิ จัย พั ฒ นำและประยุ ก ต์ ใ ช้ ด้ ำ น
GNSS อยู่ ระหว่ำงกำรประสำนกับ มหำวิ ทยำลัย และ
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ำยจีนในรำยละเอียดหลักสูตร กำหนดกำร
และสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกภำยในเดื อ นกั น ยำยน
2561
3.พัฒนำพื้นที่เพื่อจัดตั้ง GNSS Excellence Center

60103 โครงกำรระบบแผนที่กลำงแบบ
ออนไลน์ /สผภ.
(27,000,000 บำท)
60120 แผนงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำร
บริกำรด้ำน GNSS / สวภ.
(7,782,380 บำท)

บำท
บำท
บำท

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน
76.50

จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด ำเนิ น กำรระบบ และบริ ก ำรภู มิ
สำรสนเทศกลำงของประเทศ ส่งงวดงำนงวดที่ 1 จำก
3 งวด แล้ ว อยู่ ร ะหว่ำงกำรดำเนิ นงำนตำมงวดงำน
สัญญำสิ้นสุด ก.พ 61
1.พัฒนำระบบติดตำมพื้นที่ ปลูกและกำรเจริญเติบโต
(Crop Watch) ส่งมอบงำนงวดที่ 1 แล้ว จำก 3 งวด
งำน จะดำเนินกำรเสร็จในเดือน มกรำคม 2561
2.พั ฒ นำระบบติ ด ตำมสภำพอำกำศเพื่ อ กำรเกษตร
(Crop Met) ส่งมอบงวดงำนงวดที่ 2 แล้วจำก 4 งวด
งำน จะดำเนินกำรเสร็จในเดือน เมษำยน 2561
3.พัฒนำระบบอุปสงค์-อุปทำน เพื่อกำรเกษตร (Crop
Trade) ระยะที่ 2 ส่งมอบงวดงำนงวดที่ 3 แล้วจำก 4
งวดงำนจะดำเนินกำรเสร็จในเดือน มกรำคม 2561
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60034 แผนงำนกำรพัฒนำบุคลำกรและองค์
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ /สพอ.
(27,953,100 บำท
60036 แผนงำนบริหำร Space Inspirium
/SI
(15,707,000 บำท)

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

พ.ร.บ./
รำยได้

จ่ำยจริง 19,616,931.32 บำท
กันเงิน 4,508,689.19 บำท
คงเหลือ 3,827,479.49 บำท

86.31

92.03

รำยได้/
นวัตกรรม/
ทุน

จ่ำยจริง 7,376,335.41 บำท
กันเงิน 7,436,409.84 บำท
คงเหลือ 894,254.75 บำท

94.31

92.05

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
ภำยในอำคำร Space Inspirium อยู่ ร ะหว่ ำ ง
ดำเนิ นกำรก่อสร้ ำง GNSS Excellence Center
กำหนดเสร็จปลำยเดือนตุลำคม
4.จั ด กิ จกรรมเพื่ อสร้ ำงควำมเชื่ อมั่ น และ กิ จกรรม
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรในกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ จัด
สัมมนำโครงกำรแข่ งขั นนั กวำงแผนและพัฒนำจั งหวั ด
EEC ระดับเยำวชนให้ควำมรู้ด้ำน GNSS ภำยในเดือน
ตุลำคม 2560
กำรวิจัยและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเครือข่ำย อยู่
ระหว่ำงกำรเขียนรำยงำนผลงำนวิจัย ส่งภำยใน 45
วัน หลังจำกวันที่ 30 กันยำยน 2560 คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จ ต.ค. 60
1.จั ด หำวั ส ดุ อุป กรณ์ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อใช้ ใ นกำรจั ด
แสดงและให้ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรภำยในสมบู ร ณ์
ครบถ้วน ปัจจุบันได้ดำเนินกำรลงนำมในสัญญำตำม
เลขที่ สั ญ ญำ สอร.169/2560 จ ำนวน 1 งวดงำน
จ ำนวนงวดเงิ น 370,701.50 บำท อยู่ ร ะหว่ ำ ง
ดำเนินกำร สิ้นสุดเดือนตุลำคม 2560
2.จัดหำและพัฒนำชิ้นงำนจัดแสดง และสื่อกำรเรียนรู้
และอุปกรณ์เครื่องเล่น
กำรนำเสนอรูปแบบ Interactive ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
1.จัดซื้อ Topographic mapping (กระบะทรำย) เลข
ที สัญญำ สอร.166/2560 ระยะเวลำเริ่มต้น-สิ้นสุด
11 ส.ค. – 8 ต.ค. 60
2.จ้ำงเหมำติดตั้งระบบแสดงผลภำพ GNSS Interface
เลขที่ สั ญ ญำ160/2560 จ ำนวน 1 งวด ระยะเวลำ
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โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
เริ่มต้น-สิ้นสุด สิงหำคม 2560 - มกรำคม 2561
3.โครงกำรจัดทำนิทรรศกำร Future City พร้อมติดตั้ง
เลขที่สัญญำ สอร.49/2560 จำนวน 1 งวด จำนวน
839,950 บำท อยู่ระหว่ำง ดำเนินกำร กำหนดส่งมอบ
งำนแล้วเสร็จ ภำยใน 60 วัน นับถัดจำกลงนำมใน
สัญญำระยะเวลำเริ่มต้น-สิ้นสุดก.ย.- 30 พ.ย. 60
4.โครงกำรจ้ำงเหมำจัดทำนิทรรศกำร MARS Walk
พร้อมติดตั้งเลขที่สัญญำ สอร.50/2560 จำนวน 1 งวด
2,980,000 บำท อยู่ระหว่ำง ดำเนินกำร กำหนดส่ง
มอบงำนแล้วเสร็จ ภำยใน 120 วัน นับถัดจำกลงนำม
ในสัญญำระยะเวลำเริ่มต้น-สิ้นสุดกย. 60 – 30 ม.ค.
61

60033 แผนงำนจัดหำข้อมูลสำรวจโลก /
สปภ.
(57,152,000 บำท)
60019 โครงกำรกำรจัดทำภูมิสำรสนเทศ
พื้นฐำน / สผภ.
(9,994,000 บำท)

พ.ร.บ./ทุน

60021 โครงกำรเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน
ระบบจักรกลเสมือน /สผภ.
(2,000,000 บำท)

ทุน

พ.ร.บ.

จ่ำยจริง 48,425,581.61
กันเงิน 6,591,957.68
คงเหลือ 2,134,460.71
จ่ำยจริง 9,189,859.84
กันเงิน
561,650
คงเหลือ 242,490.16

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

96.27

96.69

97.57

81.37

จ่ำยจริง 1,955,000
กันเงิน
0
คงเหลือ
45,000

บำท
บำท
บำท

97.75

100

กำรพัฒนำและติดตั้งชุดคำสั่งในกำรจำแนกสิ่งปกคลุม
ดินจำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม อยู่ระหว่ำงกำรตรวจ
รับงำน งวดที่ 2 ของกรรมกำรตรวจรับ โดยได้ชุดคำสั่ง
กำรจำแนกสิ่งปกคลุมดินด้วยภำพถ่ำยดำวเทียม
LANDSAT-8 จำนวน 1 ชุดคำสั่ง และอยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรพัฒนำโมเดล งวดที่ 3 คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ม.ค. 61
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60035 นิทรรศกำรภำยนอกอำคำรพิพิธภัณฑ์
Space Inspirium /SI
(25,042,000 บำท)
60014 โครงกำรพัฒนำระบบวำงแผนและ
จัดกำรพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำเชิงมหำ
ภำค / PM GGP
(25,500,000 บำท)

แหล่งเงิน
พ.ร.บ.
พ.ร.บ./เงิน
สนับสนุน
จำก
ภำยนอก

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)
จ่ำยจริง 6,237,500
กันเงิน 18,712,500
คงเหลือ
92,000
จ่ำยจริง 4,681,198.50
กันเงิน 20,732,467.50
คงเหลือ
86,334

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน
99.63

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)
41.60

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)

99.66

86.82

จ้ ำงเหมำจั ด ท ำระบบ Simulation platform ใน
รูปแบบ 5D Visualization
มีกำรส่งมอบงวดงำน 2 งวดแรกจำก 5 งวดงำน ตรง
ตำมกรอบเวลำ ซึ่งเบื้องต้น เป็นรำยงำนกำรศึกษำและ
รวบรวมข้อมูลที่จะนำไปใช้สำหรับกำรออกแบบระบบ
Simulation platform ในรูปแบบ 5D Visualization
โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จ ม.ค. 61
1.กิจกรรมที่ 1 กำรจัดซื้ออุปกรณ์ ตรวจระดับน้ำ อยู่
ระหว่ ำงกำรตรวจรั บ งำนงวดที่ 4 จำก 5 งวดงำน
สัญญำสิ้นสุด 24 ส.ค. 60 แต่เนื่องจำกคณะกรรมกำร
สั่งระงับกำรติด ตั้งเพรำะอุปกรณ์สูญ หำยและต้ องหำ
พื้นที่ติดตั้งใหม่ จะต้องขยำยระยะเวลำไปอีก 30 วัน
2.กิจกรรมที่ 2 กำรจัดซื้อและจัดจ้ำงพัฒนำระบบเก็บ
แสดงผลและให้บริกำรข้อมูลอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
งวดงำน 2 งวดสุดท้ำย สัญญำสิ้นสุด ก.พ. 61

60026 ระบบเพิ่มประสิทธิภำพกำรติดตำม
คำดกำรณ์ และประเมินควำมเสียหำย
จำกภัยพิบัติ/สปภ.
(7,114,700 บำท)

พ.ร.บ.

จ่ำยจริง 4,900,500
กันเงิน 2,214,200
คงเหลือ
0

บำท
บำท
บำท

100

90.25

60027 ระบบติดตำม เตือนภัยมลพิษ และภัย
พิบัติ /สปภ.
(38,600,000 บำท)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำธุรกิจและกำรตลำด
60039 แผนงำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภำพและกำรส่งเสริมกำรตลำด /
สพธ.
(10,627,400 บำท)

พ.ร.บ./ทุน

จ่ำยจริง 38,600,000
กันเงิน
0
คงเหลือ
0

บำท
บำท
บำท

100

100

พ.ร.บ./ทุน

จ่ำยจริง 3,267,624.75 บำท
กันเงิน 3,434,549.17 บำท
คงเหลือ 3,925,226.08 บำท

63.07

74.95

1.ระบบภู มิส ำรสนเทศเพื่ อกำรติ ด ตำมและบริ ห ำร
โครงกำรอยู่ ระหว่ำงด ำเนินกำรด้ำนสั ญญำในกำรจั ด
จ้ำงงำนพั ฒ นำระบบภู มิส ำรสนเทศเพื่ อกำรติ ด ตำม
และบริหำรโครงกำร ภำยในวงเงิน 1,500,000 บำท
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60038 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ภำพลักษณ์องค์กร /สยศ.
(15,843,600 บำท)

แหล่งเงิน

พ.ร.บ./
รำยได้

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

จ่ำยจริง 8,370,548.10 บำท
กันเงิน 1,640,000
บำท
คงเหลือ 5,833,051.90 บำท

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

63.18

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

89.55

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
ทั้งนี้ ได้ มีกำรลงนำมในสัญ ญำเมื่อวั นที่ 22 ก.ย. 60
และคำดว่ ำ จะแล้ ว เสร็ จ ภำยใน 150 วั น (เดื อ น
เมษำยน 2561)
2.ระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรข้ำวโดยชุมชนได้
ดำเนินกำรจัดจ้ำงพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำรข้ำวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้ ภำยในวงเงิน
450,000 บำท เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 60 คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จ ธ.ค. 60
3.ระบบ VOSSCA เพื่ อ กำรแข่ ง ขั น ทำงธุ ร กิ จ อยู่
ร ะ ห ว่ ำง กำ ร เ ต รี ย มจั ด สั มม น ำ “ก ำร พั ฒ น ำ
ระบบปฏิบัติกำรสำหรับสถำนีรับสัญญำณดำวเทียม”
และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์และงำนเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของระบบ VOSSCA Inspiration อยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินงำนตำมสัญญำ สิ้นสุด 31 ม.ค. 61
1.งำนผลิต Tiein ให้ควำมรู้ง่ำยๆ ผ่ำนทำงรำยกำรวิทยุ
ทั้ง FM ในคลื่นวิทยุที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดเป็นประจำ
ทุกวันลงนำมสัญญำจ้ำงแล้วเลขที่ 32/2560 ลงวันที่
23 มิ.ย. 60 ครบกำหนดส่งมอบงำนวันที่ 20 ธ.ค. 60
2.จัดจ้ำงที่ปรึกษำดำเนินกำรสำรวจควำมนิยม สัญญำ
จ้ำงเลขที่ 50/2560 ลงวันที่ 17 ส.ค. 60 ครบกำหนด
ส่งมอบงำนวันที่ 16 ต.ค. 60 อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำนสรุปและประเมินผล
3.กำรจัดนิทรรศกำร “Future Technology Cluster ภำยใน
งำน Thai Tech EXPO 2017 ” เป็นกิจกรรมของ ส ำนั ก
พัฒนำธุรกิจและเครือข่ำยพันธมิตร งำนจัดขึ้นระหว่ำงวันที่
20-24 กันยำยน 2560 ครบกำหนดส่งมอบงำน 10 ต.ค. 60
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

60122 แผนกำรส่งเสริมและพัฒนำตลำด
พ.ร.บ./ทุน จ่ำยจริง 1,254,499
บำท
สำหรับผลิตภัณฑ์มำตรฐำน /
กันเงิน 4,634,770
บำท
สพธ.
คงเหลือ 1,086,331
บำท
(6,975,600 บำท)
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เชื่อมโยงอำเซียนด้วยภูมิสำรสนเทศ (ASEAN connectivity on Geo-informatics
and Space Technoligy)
60040 โครงกำรภูมิอำรยธรรมสุวรรณภูมิ
พ.ร.บ.
จ่ำยจริง 3,261,120.39 บำท
ด้วยเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
กันเงิน 7,108,079.47 บำท
สำรสนเทศ /สปภ.
คงเหลือ 1,962,050.14 บำท
(13,000,000 บำท)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน
84.43

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)
81.38

84.09

100

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อยู่ระหว่ำง
กำรส่งมอบงำนรูปเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำหนด
แล้วเสร็จ 15 พ.ย. 60

1.ศึกษำควำมสัมพั นธ์ และควำมเชื่ อมโยง ของเมื อง
หรือแหล่งอรำยธรรมที่อยู่ภำยในอำณำจักรสุวรรณภูมิ
แล ะ อำณำจั ก ร ที่ รุ่ ง เ รื อง ร่ วมส มั ยจำก ลู กปั ด
โ บ ร ำ ณ ส ถ ำ น ห ลุ ม ศ พ โ บ ร ำ ณ วั ต ถุ ฯ ล ฯ
(Suvarnabhumi's Connectivity Map)อยู่ระหว่ำง
ด ำเนิ นงำนจั ด ท ำแผนที่ ธรณี สั ณฐำน และจุ ด ส ำรวจ
เจำะวิเครำะห์ บริเวณพื้นที่ รำบภำคกลำงและแผนที่
แนวเส้นทำงปำกมัง กร (ทวำย, เมียนมำ) - ปำกโขง
(ออกแก้ว, เวียดนำม) และกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับเมืองอื่นๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริกำรของแนว
เ ส้ น ท ำ ง ร ว ม ทั้ ง จั ด ท ำ ร ำ ย ง ำ น ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์
ประกอบด้วยรำยงำน แผนที่ ภำพและผลกำรศึกษำ
ทั้งหมด กำหนดแล้วเสร็จ30 มกรำคม 2561
2.เผยแพร่ ประชำสั มพั นธ์ รำยงำนผลกำรศึกษำและ
ควำมเชื่ อมโยง แผนที่ แสดงขอบเขตของ อำณำจั กร
สุ ว รร ณภู มิ ในรู ป แบ บส ำร คดี แล ะสื่ อสิ่ งพิ มพ์
ประกอบด้วย
1. ออกแบบ พั ฒนำระบบฐำนข้ อมู ล และ Website
ระบบนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เพื่อกำรนำเสนอ
ควำมเชื่อมโยงถึงสถำนภำพและบทบำทของพื้นที่ที่คำดว่ำ
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
จะเป็นดินแดนสุวรรณภูมิอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรออกแบบ
พั ฒนำระบบฐำนข้ อมู ลและโปรแกรมประยุ กต์ รวมถึ ง
จัดท ำรำยงำนฉบั บสมบูรณ์กำหนดแล้วเสร็ จ 4 มกรำคม
2561
2. วิ เครำะห์ กำรเชื่ อ มโยงร่ อ งรอยทำงโบรำณคดี
ประวัติศำสตร์ ศิลปะ กำรค้ำ และวัฒนธรรม ของอำณำจักร
สุวรรณภูมิ และจัดท ำเนื้อหำในรู ปแบบ Story book เพื่ อ
กำรเผยแพร่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งด ำเนิ น กำรจั ดท ำรำยงำน
ควำมก้ ำวหน้ ำผลกำรศึ กษำที่ รวบรวมข้ อมู ลและรู ปภำพ
พร้ อมประมวล ผลกำรศึ กษำวิเครำะห์ สร้ ำงควำมเชื่ อมโยง
ร่องรอยทำงโบรำณคดี ประวัติ ศำสตร์ ศิ ลปะ กำรค้ำ และ
วัฒนธรรมของดิ นแดนสุ วรรณภู มิ เพื่ อนำเสนอร่ ำง Story
book ต่ อที่ ประชุมคณะอนุกรรมกำรดำเนินโครงกำร ภู มิ
อำรยธรรมสุ วรรณภู มิ ด้ วยเทคโนโลยี อวกำศและภู มิ
สำรสนเทศ พร้ อมทั้งจัดทำอำร์ตเวิ ร์คพร้ อมพิมพ์ กำหนด
แล้วเสร็จ 11 ธันวำคม 2560

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำและขับเคลื่อนองค์กร
60047 โครงกำรระบบน้ำร้อนพลังงำน
แสงอำทิตย์สำหรับอำคำร
Horizon / สอร.
(1,700,000 บำท)

ทุน

จ่ำยจริง
0
กันเงิน
0
คงเหลือ 1,700,000

บำท
บำท
บำท

0

63.19

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดจ้ำง
เนื่ อ งจำกมี ก ำรยื่ น อุ ท ธรณ์ โ ครงกำรฯ และ
คณะกรรมกำรได้ มี กำรพิ จ ำรณำกำรอุ ท ธรณ์ เ สนอ
ผู้บริหำร โดยผู้บริหำรได้มีกำร สั่งกำรให้ทบทวนผล
กำรอุทธรณ์ โดยมีฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยพัสดุร่วมด้วย
จึงใช้เวลำในกำรดำเนินกำรมำกกว่ำปกติ ปัจจุบันได้มี
กำรประกำศยกเลิกผู้ชนะเดิม และประกำศผู้ชนะใหม่
ตำมผลกำรพิ จำรณำอุ ท ธรณ์ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ ำงขั้ นตอน
กำรพิจำรณำอุทธรณ์ผลกำรประกำศผู้ชนะใหม่ คำดว่ำ
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ
60117 โครงกำรปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้ง
ศูนย์นวัตกรรมของ สทอภ.
(GISTDA Innovation Center) /
สวภ.
(11,615,920 บำท)
60143 โครงกำรเงินสำรอง
สยศ. (7,698,530.02 บำท)
60044 โครงกำรจัดทำยุทธศำสตร์ สทอภ.
ปี 2561 -2564 /สยศ.(730,000
บำท)

แหล่งเงิน

ทุน

พ.ร.บ./
รำยได้/ทุน/
นวัตกรรม
รำยได้

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)
จ่ำยจริง
0
กันเงิน
0
คงเหลือ 11,615,920

บำท
บำท
บำท

จ่ำยจริง 436,587.82 บำท
กันเงิน
0
บำท
คงเหลือ 7,261,942.20 บำท
จ่ำยจริง 73,868.90 บำท
กันเงิน
0
บำท
คงเหลือ 619,631.10 บำท

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

0

100

5.67

100

10.65

70.26

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
จะแล้วเสร็จ ม.ค. 61
อยู่ระหว่ำงกำรจัดจ้ำง
กำรจัดทำรำคำกลำงและข้อกำหนดกำรปรับปรุง
อยู่ ร ะหว่ ำ งรอรำคำกลำงจำกผู้ อ อกแบบ เพื่ อ ใช้
ประกอบยกร่ำงข้อกำหนดในกำรจัดจ้ำงปรับปรุงที่จะ
ดำเนินกำรปลำยเดือนกันยำยน 2560 คำดว่ำจะเสร็จ
ก.พ. 61

1. จัดทำโครงกำรเป้ำหมำยเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยแต่
ละยุทธศำสตร์ อยู่ระหว่ำงนำกรอบกำรดำเนินงำนของ
โครงกำร THEOS-2 โครงกำรที่ ไ ด้ รั บ งบประมำณ
2561 ค ำของบประมำณ 2562 มำเชื่ อมโยงกั บ
เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ สทอภ. 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
และจะวำงเป้ำหมำยโครงกำรให้ครอบคลุมถึงปี 2564
ต่อไป คำดว่ำจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2560
2. จั ด ท ำคู่ มือ เพื่ อสื่ อ สำรแผนยุ ท ธศำสตร์ สทอภ.
2561 – 2564 ดำเนินกำรจ้ำงออกและจัดพิมพ์แผน
ยุทธศำสตร์ สทอภ. 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 แล้วคำด
ว่ำจะแล้วภำยใน 1 เดือน หลังจำกสรุปโครงกำรตำม
ข้อ 1 แล้วเสร็จ (ธ.ค. 60)
3. จั ด สั ม มนำเพื่ อ สื่ อ สำรและท ำควำมเข้ ำ ใจใน
ยุท ธศำสตร์ สทอภ. 2561 – 2564 ต่ อเจ้ ำหน้ ำที่
สทอภ. โดยจะกำหนดจัด สั มมนำเพื่ อสื่อสำรกรอบ
ยุทธศำสตร์แก่เจ้ำหน้ำที่ สทอภ. ในเดือน ต.ค. 2560
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
4. ติดตำมและประเมินผลควำมเข้ำใจต่อยุท ธศำสตร์
ปี 2561 – 2564 อยู่ระหว่ำงทำอะไรออกแบบกำร
ติ ด ตำม ประเมิ นผล โดยคำดว่ ำ จะเริ่ ม ด ำเนิ นกำร
หลังจำกเดือน ต.ค. 2560 โดยจะใช้ระยะเวลำในกำร
สื่อสำร และวัดกำรรับรู้เป็นเวลำ 6 เดือน (มี.ค. 2561)

60062 งำนบริหำรทั่วไป สำนักประยุกต์และ
บริกำรภูมิสำรสนเทศ / สปภ.
(450,000 บำท)
60054 แผนงำนกำรปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรบริหำร/ฝลค.
(6,630,000 บำท)
60066 กำรบริหำรกฎหมำยและสัญญำ/
ฝกส.
(337,400 บำท)
60064 งำนบริหำรทั่วไป สำนักพัฒนำ
และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/สพอ.
(1,620,000 บำท)
60057 แผนงำนสนับสนุนผลกำรดำเนินงำน
และบริหำรงำน สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิ
สำรสนเทศ (งำนบริหำรทั่วไป สำนัก
ผลิตภัณฑ์ภูมิสำรสนเทศ) / สผภ.
(3,206,000บำท)
60049 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล/สบห.
(2,680,000บำท)

พ.ร.บ.
พ.ร.บ./
รำยได้/ทุน
พ.ร.บ.
พ.ร.บ./
รำยได้
พ.ร.บ./
รำยได้

พ.ร.บ./
รำยได้

จ่ำยจริง
กันเงิน
คงเหลือ
จ่ำยจริง
กันเงิน
คงเหลือ
จ่ำยจริง
กันเงิน
คงเหลือ
จ่ำยจริง
กันเงิน
คงเหลือ
จ่ำยจริง
กันเงิน
คงเหลือ

97,346.50
4,854
347,799.50
2,069,224.37
155,441.07
4,405,334.56
137,694.48
24,342
175,363.52
729,791.38
79,264
810,944.62
1,419,126.10
111,160
1,275,713.90

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

22.71

100

33.55

66.28

48.03

94.42

49.94

81.46

54.54

73.95

จ่ำยจริง 1,442,180.66 บำท
กันเงิน 108,140
บำท
คงเหลือ 1,129,679.34 บำท

57.85

66.74

1.กำรจั ด ท ำแนวกำรสื บ ทอดต ำแหน่ ง อยู่ ร ะหว่ ำง
ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดคำดว่ำจะลงนำมสัญญำ
จ้ำงในเดือน กันยำยน 2560
2.กำรปรั บระเบี ย บ/หลั กเกณฑ์ด้ ำนกำรบริ ห ำรงำน
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
บุค คล อยู่ ร ะหว่ ำงเสนอระเบี ย บกำรสรรหำบุ ค ลำ
ภำยนอกให้กับประธำน กบห. ลงนำม คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จ ธ.ค. 60

60060 แผนงำนตรวจสอบภำยใน / สตส.
(260,000 บำท)

พ.ร.บ.

60053 แผนงำนบริหำรทั่วไป ฝ่ำยพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนภูมิสำรสนเทศของ
ประเทศ /ฝพภ. (300,000บำท)
60042 แผนงำนพัฒนำองค์กรและ
ทรัพยำกรบุคคล /สยศ.
(10,300,000 บำท)

พ.ร.บ.

60061 งำนบริหำรทั่วไป สำนักยุทธศำสตร์ /
สยศ.
(2,089,600 บำท)
60043 แผนงำนขับเคลื่อนงำนวิจัย /สวภ.
(2,405,000 บำท)

พ.ร.บ./ทุน

พ.ร.บ.
พ.ร.บ/
รำยได้/กู้

จ่ำยจริง 128,004.80 บำท
กันเงิน
28,470
บำท
คงเหลือ 103,525.20 บำท
จ่ำยจริง
145,281.34 บำท
กันเงิน
40,950 บำท
คงเหลือ
113,768.66 บำท
จ่ำยจริง 5,165,111.36 บำท
กันเงิน 1,843,029
บำท
คงเหลือ 3,291,859.64 บำท

60.18

99.57

62.08

100

68.04

55.02

จ่ำยจริง 1,220,399.42 บำท
กันเงิน
306,814.40 บำท
คงเหลือ 663,349.18 บำท
จ่ำยจริง 965,904.01 บำท
กันเงิน
877,458
บำท

69.72

100

76.65

96.22

ผลผลิตตำมแผนปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนโดยส่วนใหญ่จะแล้ว
เสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2560 สำหรับแผนแม่บทพัฒนำ
องค์กรฯ และแผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ จะได้ร่ำงแผน
แม่บททั้งสองภำยในเดือนกันยำยน 2560 โดยมีส่วนที่จะไป
ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเดือน ต.ค. 2560 ได้แก่
1. กำรพัฒนำเว็บไซต์กำรจัดกำรองค์ควำมรู้
2. กำรจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชำญ
3. แผนแม่บทพัฒนำองค์กรและทรัพยำกรบุคคล ปี
พ.ศ. 2561-2565
4. แผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ของ สทอภ. ปี พ.ศ.
2561-2565
5. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรบุคลำกร สทอภ.

1.สนั บ สนุ นกำรจั ด หำวั ส ดุ / ครุ ภั ณฑ์ ข อง สวภ. รอ
จ่ำยเงินตำมงวดงำน โดยได้มีหนี้ผูกพัน เรียบร้อยแล้ว
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)
คงเหลือ

60067 งำนบริหำรและสำรบรรณ / สบห.
(1,484,801.07 บำท)

พ.ร.บ./
รำยได้

60052 แผนงำนบริหำรทั่วไป สำนัก
ปฏิบัติกำรดำวเทียม / สปท.
(2,374,807 บำท)

พ.ร.บ./
รำยได้

60058 กิจกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศกลำง
สทอภ./สบห.
(16,839,812 บำท)

พ.ร.บ./
รำยได้/ทุน

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

561,637.99 บำท

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน 31ต.ค. 60
2.กำรจัดสัมมนำวิชำกำร (Regular Seminar) และทำ
สื่อเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร
3.กำรจ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำจั ด ท ำผลกำรวิ เ ครำะห์ ทิ ศ ทำง
แนวโน้มด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ อยู่
ระหว่ำงรอส่งงำนงวดที่ 2 สัญญำสิ้นสุด 22 พ.ย. 60
4.สนับ สนุนกำรเบิกจ่ ำยค่ ำตอบแทนที่เ กี่ ยวข้ องของ
บุคลำกรภำยใน สวภ. รอเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนล่วงเวลำ
ของเจ้ำหน้ำที่ สวภ. เดือน ก.ย. 60คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ภำยใน 31 ต.ค. 60
5.กำรสร้ ำงเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ทำงวิ ช ำกำรกั บ
หน่วยงำนภำยนอก อยู่ระหว่ำงประสำน สกว. เพื่อทำ
พิ ธี ล งนำมใน MOU เนื่ อ งจำกมี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
ผู้อำนวยกำรโครงกำร คปก. ซึ่งจะมีกำรแต่งตั้งใหม่ใน
วันที่ 1 ต.ค. 60 คำดว่ำจะลงนำมแล้วเสร็จภำยใน 31
ธ.ค. 60

จ่ำยจริง 1,000,326.32 บำท
กันเงิน
151,794.32 บำท
คงเหลือ 332,680.43 บำท
จ่ำยจริง 1,695,298.27 บำท
กันเงิน
195,925
บำท
คงเหลือ 483,583.73 บำท

77.59

90.05

79.64

87.09

กำรจ้ำงย้ำยติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200
จะดำเนินกำรเสร็จในเดือน มกรำคม 2561)

จ่ำยจริง 8,006,839.40 บำท
กันเงิน 5,643,244.78 บำท
คงเหลือ 3,189,727.82 บำท

81.06

97.75

1.จ้ำงเหมำบริกำรพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ำยไร้สำย
ของ สทอภ. โครงการผูกพัน 5 ปี พ.ศ. 2560-2565)
(งปม.ทั้งโครงการ 3,588,888 บาท)
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
2.จ้ ำ งเหมำบริ ก ำรพร้ อ มติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์หลักของ สทอภ.
(โครงกำรผูกพัน 5 ปี พ.ศ. 2560-2565)
(งปม.ทั้งโครงกำร 26,750,000 บำท)

60063 งำนบริหำรทั่วไป สำนักพัฒนำธุรกิจ
และเครือข่ำยพันธมิตร /สพธ.
(775,400 บำท)

พ.ร.บ./
รำยได้

จ่ำยจริง 651,945
กันเงิน
2,285
คงเหลือ 121,170

60065 งำนบริหำรกำรคลัง / สบห.
(193,198,000 บำท)

พ.ร.บ./
รำยได้

60056 แผนงำนบริหำรอุทยำนรังสรรค์
นวัตกรรมอวกำศ / สอร.
(23,287,745.54 บำท)

84.37

99.20

จ่ำยจริง 163,895,677.57 บำท
กันเงิน
109,613.96 บำท
คงเหลือ 29,192,708.47 บำท

84.89

100

พ.ร.บ./
รำยได้

จ่ำยจริง 18,414,248.15 บำท
กันเงิน 1,426,945
บำท
คงเหลือ 3,446,552.39 บำท

85.20

100

60068 งำนพัสดุ อำคำรสถำนที่ และ
ยำนพำหนะ / สบห.
(8,689,610.53 บำท)

พ.ร.บ./
รำยได้

จ่ำยจริง 7,774,216.30 บำท
กันเงิน 712,965.08 บำท
คงเหลือ 202,429.15 บำท

89.46

66.67

60055 แผนงำนสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ภำรกิจหลักของ สทอภ. / ฝลค.
(4,739,000 บำท)
60142 โครงกำรพัฒนำพื้นที่อุทยำนรังสรรค์
นวัตกรรมอวกำศประจำปี 2560 ใน
ส่วนที่จำเป็นเร่งด่วน /สอร.

พ.ร.บ./
รำยได้

จ่ำยจริง 4,073,628.09 บำท
กันเงิน
186,606.91 บำท
คงเหลือ 478,765
บำท
จ่ำยจริง 829,904
บำท
กันเงิน 8,710,000
บำท
คงเหลือ 542,676
บำท

89.90

100

94.62

100

นวัตกรรม

บำท
บำท
บำท

1.กำรติ ด ตั้ ง หม้ อแปลงไฟฟ้ ำพร้ อมระบบสำยไฟฟ้ ำ
และระบบท่ อประปำพร้ อมระบบท่อระบำยน้ ำหลั ก
สำหรับอำคำรพัฒนำระบบดำวเทียม อยู่ระหว่ำงกำร
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)

(10,082,580 บำท)

60050 แผนงำนกำรบริหำรและ
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ / สยศ.
(1,435,537 บำท)

พ.ร.บ.

จ่ำยจริง 199,555
กันเงิน 1,188,410
คงเหลือ
47,572

บำท
บำท
บำท

96.69

87.06

60051 โครงกำรแผนงำนควำมร่วมมือ
เครือข่ำยต่ำงประเทศเพื่อสนับสนุน
ยุทธศำสตร์ สทอภ./สยศ.
(4,773,656 บำท)
60150 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ Co Innovating
Space (CIS) เชื่อมโยงกับ Space
Inspirium/SI
(12,000,000 บำท)

พ.ร.บ.

จ่ำยจริง 4,072,187.47 บำท
กันเงิน
548,898.82 บำท
คงเหลือ 152,569.71 บำท

96.80

95.59

เงินทุน

จ่ำยจริง 2,136,000
กันเงิน 9,509,000
คงเหลือ
355,000

บำท
บำท
บำท

97.04

48.50

จ่ำยจริง 26,892,614.79 บำท
กันเงิน 3,237,038.44 บำท
คงเหลือ 170,488.37 บำท

99.44

84.58

60072 แผนงำนบริหำรอุทยำนรังสรรค์
นวัตกรรมอวกำศ (ส่วนพัสดุ)/สอร.
(30,300,141.60 บำท)

พ.ร.บ./
รำยได้/ทุน

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
เข้ำดำเนินกำร ตำมสัญญำ สอร. 45/2560 ลงวันที่ 25
ก.ย. 60 สิ้นสุด ม.ค. 61
2.กำรปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำโดม Visionariumและ
พื้นดำดฟ้ำอำคำร Vertex View และจัด ทำหลังคำ
คลุ มห้ อ งปฎิ บั ติ กำรออกแบบและพั ฒ นำโครงสร้ ำ ง
ดำวเที ย ม อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรด ำเนิ นกำรตำมสั ญ ญำ
สอร.40/2560 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2560 สิ้นสุด 30 พ.ย.
60
1.รำยงำนประจำปี อยู่ระหว่ำงจัดพิมพ์ คำดว่ำจะเสร็จ
ภำยในกันยำยน 60
2.กิจกรรมกำรประเมินคุณค่ำ (Value appraisal)
กำหนดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจและสังคมในวันที่ 28 ก.ย. 60 และจะส่ง
มอบงำนงวดที่ 2 ภำยในวันที่ 13 พ.ย. 60

จัด หำอุ ป กรณ์ เ พิ่ มเติ มส ำหรั บ พื้ นที่ โครงกำรพั ฒ นำ
พื้ นที่ Co Innovating Space (CIS) อยู่ ร ะหว่ ำ ง
ดำเนินกำร ทำสัญญำ ภำยใน 30 ก.ย. 60กำหนดส่ ง
มอบงำนแล้วเสร็จ ภำยใน 90 วัน นับถัดจำกลงนำมใน
สัญญำ คำดว่ำแล้วเสร็จ ธ.ค. 60
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รหัส ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
โครงการ

แหล่งเงิน

60059 กิจกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ
/ สอร.
(15,201,848 บำท)
60140 โครงกำร บำรุงรักษำอำคำร
สถำบันวิทยำกำรอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ (บำงเขน)/สบห.
(864,100 บำท)
60045 โครงกำรขยำยสำธำรณูปโภคพื้น
ฐำนรองรับอุทยำนรังสรรค์
นวัตกรรมอวกำศ / สอร.
(13,928,000 บำท)

พ.ร.บ./
รำยได้

จ่ำยจริง 12,837,409.35 บำท
กันเงิน 2,334,908.96 บำท
คงเหลือ
29,529.69 บำท

เงินทุน

จ่ำยจริง
กันเงิน
คงเหลือ

พ.ร.บ./
รำยได้

จ่ำยจริง 13,928,000
กันเงิน 267,250
คงเหลือ
0

ทุน

จ่ำยจริง 3,007,500
กันเงิน 4,817,500
คงเหลือ
0

60023 งำนจัดจ้ำงบำรุงรักษำระบบ
คอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่ำย สผภ.
/ สผภ.
(9,000,000 บำท)

ผลการเบิกจ่าย
(ณ 15 กันยายน 2560)

ร้อยละผลการ
ใช้จ่าย
จ่าย+ผูกพัน
99.81

ผลการ
ดาเนินงาน
(ณ สิงหาคม)
86.99

100

100

บำท
บำท
บำท

100

100

บำท
บำท
บำท

100

100

864,089.20 บำท
0
บำท
10.80 บำท

กิจกรรมที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ
(ณ กันยายน 2560)
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รายงานผลตามตัวชี้วัดโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ปีงบประมาณ 2560

เอกสารแนบ 5

โครงกำรวิจัยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกำรในเดือนมกรำคม 2558 และโครงกำรจะสิ้นสุด
ในปีงบประมำณ 2561
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงาน

โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
1. แบบจำลองอุทกพลศำสตร์ 1. ทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องแบบจำลอง
กำรไหลของธำตุอำหำรและ โดยใช้ระดับน้ำที่วัดได้จำกกำรสำรวจเพื่อเก็บ
ตะกอนในปำกแม่น้ำ Ythan ข้อมูล bathymetric data พบว่ำผลลัพธ์
สก็อตแลนด์สหรำชอำณำจักร ระดับน้ำที่ได้จำกแบบจำลองให้ค่ำที่ใกล้เคียง
วงเงิน 448,330 บำท (สวภ. กับข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดจริงโดยมีค่ำควำม
– เงินทุนวิจัย) (น.ส.เครือวัลย์ แตกต่ำงเฉลี่ยที่ 20 ซม.
จำปำเงิน)
2. ตรวจสอบควำมถูกต้อง depth average
velocity ที่ได้จำกแบบจำลองโดยทำกำร
เปรียบเทียบพื้นที่ flood และ dry ที่ได้จำก
แบบจำลองกับข้อมูลจำกดำวเทียมแล้วเสร็จ
3. ทำกำรจำแนกประเภทสำหร่ำยและ
ทำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเส้นทำงกำร
ไหลของธำตุอำหำรภำยในปำกแม่น้ำกับ
ประเภทของสำหร่ำยที่สะพรั่งในพื้นที่ศึกษำ
แล้วเสร็จ
4. อยู่ระหว่ำงรำยงำนผลกำรวิจัย 93%
2. กำรศึกษำวิธีกำรหำค่ำ
1. จัดทำรำยงำนเรียบร้อยแล้วและในขั้นตอน
ควำมลึกระดับชำยฝั่งทะเล
กำรนำเสนอผลงำนอยู่ระหว่ำงรอกำรยืนยัน
จำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม จำกมหำวิทยำลัย
วงเงิน 269,361.25 บำท
ปัญหาและอุปสรรค
(สวภ. – เงินทุนวิจัย)
เนื่องจำกกำรนำเสนอผลงำนต่อ
(นำงสำวกำญจนำ เกิดกุรัง) มหำวิทยำลัยมีหลำยขั้นตอนและซับซ้อน ต้อง
ใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร โดยได้ดำเนิน
กำรส่งรำยงำนไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภำคม
ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำให้
เข้ำเสนอผลงำนต่อ มหำวิทยำในช่วงเดือน
ธันวำคม 2560 นี้ ส่วนในระหว่ำงนี้ทำง
อำจำรย์ที่ปรึกษำขอเวลำพิจำรณำรำยงำน เพื่อ
ทำกำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อควำมพร้อมใน
กำรนำเสนอผลงำนต่อไป
วิธีการแก้ไข
กำรนำเสนอผลงำนต่อมหำวิทยำลัยจะมี 2
ช่วงเวลำคือในช่วงมิถุนำยน และ ธันวำคมของ
ทุกปี โดยระหว่ำงนี้ได้ดำเนินกำรประสำน
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรพิจำรณำกำร
ปรับปรุงแก้ไขรำยงำนเพื่อควำมพร้อมต่อกำร
นำเสนอผลงำนในช่วงเดือนธันวำคม 2560 นี้

ผลการใช้จ่าย
(บาท)

เป้าหมาย

จ่ำยจริง
446,993.03 บำท
คงเหลือ 1,336.97
บำท

แบบจำลองอุทกพลศำสตร์
กำรไหลของธำตุอำหำรและ
ตะกอนในปำกแม่น้ำ Ythan
สก็อตแลนด์สหรำชอำณำจักร
กำหนดแล้วเสร็จโครงกำร :
31 ธันวำคม 2561

จ่ำยจริง 12,995.24
บำท
คงเหลือ
256,366.01 บำท

กำรศึกษำวิธีกำรหำค่ำควำม
ลึกระดับชำยฝั่งทะเลจำก
ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม
กำหนดแล้วเสร็จโครงกำร :
31 ธันวำคม 2559 ได้รับกำร
อนุมัติให้ขยำยเวลำ เป็น 30
มิถุนำยน 2560
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รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบเบิกจ่ายแทนกัน งบกลาง และงบเงินกู้

เอกสารแนบ .6

6.1 งบเบิกจ่ายแทนกัน สป.วท. โอนงบประมำณให้ สทอภ. เป็นผู้เบิกแทนกัน จำนวน 1 โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ

งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน จานวน 1 โครงการ
โครงการ Remote Sensing Satellite Data ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
Service Platform และการประยุ ก ต์ ใ ช้ 1. เข้ำร่วมประชุ มrdคณะกรรมกำรร่ วมไทย-จี น ครั้ง ที่ 3 ภำยใต้ กรอบควำมร่ วมมื อ
STEP (The 3 China-Thailand Joint Committee under STEP) สำธำรณรัฐ
เทคโนโลยี อ วกาศ (Space Application)
ประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 15-18 ม.ค. 60 ได้ Minute of Meeting (Working
(สยศ.)
Group of Space Technology and Applications) 1 ฉบับ รวมทั้งได้แผนกำร
- ได้รับอนุมัติ 500,000.00 บำท
ดำเนินงำน (GNSS, Data Service Terminal และ Cross-calibration) ในปี 2560
- ใช้จ่ำยจริงไป 221,117.69 บำท
2. เข้ ำร่ วมกำรสั มมนำแลกเปลี่ ย นระหว่ ำงนั กวิ จัย ไทย-จี น ด้ ำนกำรประยุ กต์ ใ ช้
(ร้อยละ 44.22)
เทคโนโลยี GNSS ภำยใต้ STEP ระหว่ำงวันที่ 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 60 ณ อู่ฮั่น
สำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น ได้ แ ผนกิ จกรรมกำรสั มมนำแลกเปลี่ ย นระหว่ ำ ง
- คงเหลือ 278,882.31 บาท (ประสงค์คืน)
นักวิจัยไทย-จีน ด้ำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GNSS

6.2 งบกลาง
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป จานวน 1 โครงการ
โค ร งก าร จ้ างก่ อ สร้ า งศู น ย์ พั ฒ น าสร้ าง ดาเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
ประกอบและทดสอบดาวเทียม (สอร.)
1. สัญญำเลขที่ สอร. 35/2559 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559
- ได้รับอนุมัติ 93,250,100 บำท
บริษัท บีอิ้ง คอนสตรั๊คชั่น จำกัด วงเงิน 92,750,000 บำท
- ลงนำมสัญญำ 92,750,000 บำท
2.
แบ่
งงวดกำรส่งมอบและงวดกำรชำระเงิน 9 งวด
- เบิกจ่ำยแล้ว 92,750,000 บำท
3. ตรวจรับงำนและเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว
- คงเหลือ 500,000.00 บำท

6.3 โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.
2558 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะเร่งด่วน แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แผนงานรองพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ดังนี้
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ

โครงการระบบผลิ ต แผนที่ ก ลางออนไลน์ อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
(สปภ.)
1) ประสำนหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้องเพื่ อกำหนดพื้นที่ควำมต้องกำรพร้อมจัดซื้อข้อมู ล
ได้รับอนุมัติ 94,993,800 บำท
ดำวเทียม : ได้ดำเนินกำรจัดซื้อข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
2) จ้ำงเหมำบริ กำรพั ฒ นำชุ ด ค ำสั่ ง อัต โนมั ติ โดยจั ด จ้ ำงที่ป รึ กษำพั ฒนำชุ ด ค ำสั่ ง
(งบปี 58 =19,993,800 บำท
อัตโนมัติ สำหรับกำรรับส่งข้อมูลดำวเทียมกำรวิเครำะห์ประมวลผล ได้แก่
งบปี 59 = 48,000,000 บำท
2.1) กิ จกรรมพัฒ นำระบบแผนที่ติ ด ตำมและประเมิ นสภำพพื ช เศรษฐกิจด้ วย
งบปี 60 = 27,000,000 บำท)
ข้อมูลดำวเทียมผู้รับจ้ำงดำเนินงำน (ตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว)
ผลการเบิกจ่าย
2.2) กิจกรรมกำรพัฒนำแบบจำลองและระบบประมวลผลเพื่อกำรหำพื้นที่เสี่ยง
ภำวะแห้งแล้งแบบอัตโนมัติ (ตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว)
ปี 58 จ่ำยจริงไป 19,696,096.19 บำท
2.3) กิจกรรมกำรพัฒนำระบบประมวลผลและจั ดทำแผนที่จำกภัยน้ ำท่วมแบบ
ปี 59 จ่ำยจริงไป 40,103,488.60 บำท
อัตโนมัติ (ตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว)
ปี 60 จ่ำยจริงไป 21,424,461.17 บำท
2.4) จ้ ำงเหมำพั ฒ นำชุ ด ค ำสั่ ง อัต โนมั ติ ส ำหรั บ กำรรั บส่ ง ข้ อมู ล ดำวเที ย มกำร
รวมเบิกจ่ำย 81,224,045.96 บำท
วิเครำะห์ประมวลผล และกำรแสดงผล 4 ด้ำน (อยู่ระหว่างดาเนินงานงวด
(ร้อยละ 85.50)
สุดท้าย)
3) กำรเผยแพร่ : ประชำสัมพั นธ์จัดแสดงนิท รรศกำรและจั ดพิธีเปิ ดงำนโครงกำร
ระบบผลิตแผนที่กลำงออนไลน์เรียบร้อยแล้ว (อยู่ระหว่างเคลียร์ค่าใช้จ่าย)
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