รายงานผลการดาเนินงานของ สทอภ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ภำรกิจส่วนใหญ่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1 รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ผลกำรดำเนินงำนเกินกว่าแผนที่กาหนดจานวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด
จำนวนกำรให้บริกำรข้อมู ลดำวเทียมและภูมิสำรสนเทศ, ตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้ำรับ กำรฝึกอบรม สัม มนำและ
ประชุมวิชำกำร และกำรจัดทำและพัฒนำภูมิสำรสนเทศ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1
2. รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ วท.
ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ผลกำรดำเนินงำนเกินกว่า แผนที่กาหนดจานวน 5 ตัวชี้ วัด ได้แ ก่
1. จำนวนกิจกรรม/หลักสูตรกำรบ่มเพำะ และ/หรือ พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำน วท. เพื่อรองรับกำรวิจัย พัฒนำ
และนวัตกรรม กำรปฏิบัติงำนหรือกำรนำไปพัฒนำต่อยอด 2.จ ำนวนบทควำมที่ ตีพิม พ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติและนำนำชำติต่อบุคลำกรวิจัย 3.จำนวนสถำนประกอบกำร/ชุมชนที่นำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้
ประโยชน์ 4. จำนวนกำรบริกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริกำรข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
5.จำนวนเรื่องที่นำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ เป็นไปตามแผนที่กาหนด 4 ตัวชี้วัด คือ
1. จำนวนกำลังคนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนำ 2.จำนวนผลงำน
ที่เกิ ดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเยำวชน 3.จ ำนวนกำรใช้ป ระโยชน์ข้อมูล ของรัฐบำลหรือคณะกรรมกำร
ระดับชำติในกำรตัดสินใจ 4.จำนวนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำงประเทศที่มกี ิจกรรมต่อเนื่องอย่ำงเป็น
รูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติกำรรองรับและมีกำรติดตำมและประเมินผล รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 2
3. รายงานผลตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ วท.
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ผลกำรดำเนินงำนเกินกว่า แผนที่กาหนดจานวน 3 ตัวชี้ วัด ได้แก่
1.ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่ผู้ประกอบกำรหรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ 2. คะแนนรวมของบทควำม
ผลงำนวิจัยด้ำนวิท ยำศำสตร์ที่ ตีพิ ม พ์ และเผยแพร่ในระดับ ประเทศและนำนำชำติ 3. สัดส่วนเวลำที่ ใ ช้
เครื่องมื อ/อุปกรณ์เทียบกั บแผน (ดำวเทียมไทยโชต) เป็นไปตามแผนที่กาหนด 2 ตัวชี้วัด คือ 1.จำนวน
บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติต่อบุคลำกรวิจัย 2. ร้อยละของผลงำนวิจัยและ
พัฒนำที่ผู้ประกอบกำรหรือชุมชนนำไปใช้ ประโยชน์ ได้รับกำรคำนวณมูลค่ำเพิ่มที่มีให้แก่เศรษฐกิจ น้อยกว่า
ตามแผนที่กาหนด 1 ตัวชี้วัด คือ อันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศไทยตำมกำรจัดอันดับของ IMD รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3
4 รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด ก.พ.ร.
สทอภ. ได้ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนเมื่อสิ้นไตรมำสที่ 4 (Self Assessment Report
– SAR) โดยผลกำรดำเนินงำน 4 ไตรมำสเท่ำกับ 4.4538 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ทั้งนี้ ยังไม่รวม
คะแนนตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนขององค์กำรมหำชน
ประเมินโดยกระทรวงพลังงำน และตัวชี้วัด 4.2 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ซึ่งจะดำเนินกำรประเมินโดยสำนักงำน ป.ป.ช. ตำมเอกสำรแนบ 4 และตัวชี้วัดที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้คะแนน
ระดับ 5 คือ
1. ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร
2. ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
3. ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 สัดส่วนรำยได้ขององค์กำรมหำชนเทียบกับงบดำเนินงำนที่ได้รับ
4. ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
5 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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(1) ผลการดาเนินงานตามยุ ทธศาสตร์ ภำพรวม 6 ยุท ธศำสตร์ เป้ ำหมำยแผนกำร
ดำเนินงำนร้อยละ 100 ผลกำรดำเนินงำนร้อยละ 94.83 แผนกำรใช้จ่ำยร้อยละ 100 ผลกำรใช้จ่ำยร้อยละ
75.69 โดยผลกำรดำเนินงำน จำแนกรำยยุทธศำสตร์ รำยละเอียดกำรดำเนินงำนตำมเอกสำรแนบ 5
(2) ผลการดาเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ
แผนงำน/โครงกำรมีจำนวน 53 แผนงำน/โครงกำร โดยเป็นแผนงำนประจำ 31 แผนงำน
โครงกำร 22 โครงกำร วงเงินที่ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น 1,025.291 ล้ำนบำท ผลกำรเบิกจ่ำยรวม 776.064 ล้ำน
บำท โดยมีโครงกำรที่ดำเนินกำรไม่เสร็จ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงกำร ทั้งนี้สำเหตุที่โครงกำรไม่เสร็จเป็น
สำเหตุมำจำกกำรเบิกจ่ำยไม่ทันปีงบประมำณ 6 โครงกำร และสำเหตุมำจำกกำรดำเนินงำน 6 โครงกำร ซึ่ง
หนึ่งในนั้นมีโครงกำรขับเคลื่อนโครงกำร THEOS-2 และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรเจรจำ
(TNT คัดเลือกประเทศ เจรจำสัญญำ) เป็นผลมำจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอกไม่สำมำรถควบคุมได้
ทั้งนี้มี 2 โครงกำรที่ต้องดำเนินกำรปรับแผนและยกเลิกกำรดำเนินกำรในปี 2559 และไป
ดำเนินกำรในปี 2560
ชื่อโครงการ
การดาเนินงาน
ปรับแผน/ยกเลิกโครงการ
1. โครงกำรประมวลผล
เนื่องจำกโครงกำรยังไม่มีกำรดำเนินกำร ยกเลิกโครงกำร
ข้อมู ล ไลดำร์ เ พื่ อ จัดท ำ มี เ พี ย งแต่ ก ำรปรั บ ปรุ ง พื้น ที่ ชั้ น 5 สทอภ.
ข้อมู ล ค่ำระดับ ควำมสูง เพื่ อ รองรั บ กำรด ำเนิ น งำน จึ ง เห็ น ควรให้
เชิ ง เลขรำยละเอี ยดสู ง ยกเลิกโครงกำรในปี 2559 เนื่องจำกได้มีกำร
ลุ่ ม น้ ำเจ้ ำ พระยำและ ของบประมำณในปี 2560 แล้ว
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ผ ล เ พื่ อ
สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำร
จัดกำรพื้นที่
(ตติยะ/สผภ.)
2. โปรแกรมอวกำศ
ไม่สำมำรถผลักดัน (ร่ำง) เข้ำ ครม. ได้ทัน ขอปรับแผนกำรดำเนินงำน
แห่งชำติ (NSP)
ตำมแผนเดิม เนื่องจำกมีควำมล่ำช้ำกำร
ดำเนินกำร จึงเห็นควรให้ปรับแผน และมอบ
ให้ สยศ. ดำเนินกำรแทน
(3) รายงานผลการดาเนินโครงการวิจัย
โครงกำรวิจัยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกำรในเดือนมกรำคม
2558 จ ำนวน 6 โครงกำร และจะสิ้นสุดโครงกำรในเดือนธันวำคม 2559 และเดือนธันวำคม 2561 โดย
โครงกำรวิจัยมีกำรกรอกข้อมูลในรูปแบบ Project Based Management ผ่ำนเว็บไซต์ scurve.gistda.or.th
ทั้งนี้ โครงกำรวิจัยดำเนินกำรและจัดทำรำยงำนแล้วเสร็จ 4 โครงกำร อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร 2 โครงกำร
รำยละเอียดกำรดำเนินงำนตำมเอกสำรแนบ 6
(4) รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบเบิกจ่ายแทนกัน งบกลาง และงบเงินกู้
งบเบิ ก จ่ายแทนกัน สป.วท. โอนงบประมำณให้ สทอภ. เป็นผู้เ บิก แทนกั น จ ำนวน 7
โครงกำร/กิจกรรม วงเงินทั้งหมด 37,012,800.00 บำท จ่ำยจริง 34,340,393.75 บำท (ร้อยละ 92.78) ทั้งนี้
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 6 โครงกำร และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรเข้ำใจภูมิศำสตร์เข้ำใจ
ไทยในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ (Thailand Geography Education and Realization :ThaiGER)
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งบกลาง สทอภ. ได้รับงบกลำง จำนวน 2 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 1 โครงกำร และ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำสร้ำง ประกอบและทดสอบดำวเทียม
วงเงิน 93,250,100 บำท ลงนำมในสัญญำแล้วและอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำมงวดงำน
งบเงินกู้ เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำระยะเร่งด่วน แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
แผนงำนรองพัฒนำระบบข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจ จำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรระบบผลิตแผนที่ กลำง
ออนไลน์ งบประมำณทั้งโครงกำร 94,993,800 บำท (ปี 2558=19,993,800 บำท, ปี 2559=48,000,000 บำท,
และ ปี 2560=27,000,000 บำท) จ่ำยจริงแล้ว 39,936,715.72 บำท (ร้อยละ 42.04) รำยละเอียดกำร
ดำเนินงำนตำมเอกสำรแนบ 7
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เอกสารแนบ 1.
รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผลงาน
เป้าหมาย
ผู้รับ
(ต.ค. – ธ.ค. 58) (ม.ค. – มี.ค. 59) (เม.ย. – มิ.ย. 59) (ก.ค. – ก.ย. 59)
4
ทั้งปี
ผิดชอบ
ไตรมาส
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน
ผลผลิตที่ 1 การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
จำนวนกำรให้บริกำร รำยกำร 1,000 1,524 4,200 2,001 4,300 11,509 5,500 3,013 15,000 18,050 สปภ.
ข้อมูลดำวเทียมและ
ภูมิสำรสนเทศ
ผลผลิตที่ 2 การจัดทาและพัฒนาภูมิสารสนเทศ
กำรจัดทำและพัฒนำ
เรื่อง
0
0
0
5
0
4
25
21
25
30 สปภ.(8)
ภูมิสำรสนเทศ
สผภ. (5)
สวภ. (5)
สพอ. (5)
ฝพภ. (3)
ผลผลิตที่ 3 การพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
จำนวนผู้เข้ำรับกำร
คน
1,400 1,845 1,550 1,808 1,000 1,511 1,550 2,252 5,500 7,416 สพอ.
ฝึกอบรม สัมมนำและ
ประชุมวิชำกำร
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เอกสารแนบ 2.
รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ วท.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

หน่ว
ยนับ

คน
1 จำนวนกำลังคนวิทยำ
ศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้รับกำร
ส่งเสริมให้ทำวิจัยและ
พัฒนำ
2 จำนวนกิจกรรม/หลักสูตร กิจกรรม
/
กำรบ่มเพำะ และ/หรือ
หลั
ก
สูตร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ด้ำน วท. เพื่อรองรับกำร
วิจัย พัฒนำและนวัตกรรม
กำรปฏิบัติงำนหรือกำร
นำไปพัฒนำต่อยอด
3 จำนวนผลงำนที่เกิดจำก ผลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
เยำวชน
4 จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ใน เรื่อง
วำรสำรวิชำกำรระดับชำติและ
นำนำชำติต่อบุคลำกรวิจัย
5 จำนวนสถำน
แห่ง
ประกอบกำร/ชุมชนที่นำ
ผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้
ประโยชน์
6 จำนวนกำรบริกำร
รำยก
วิเครำะห์ ทดสอบ สอบ
ำร
เทียบและบริกำรข้อมูลทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
7 จำนวนเรือ่ งที่นำ
เรื่อง
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศไปใช้ประโยชน์
8 จำนวนกำรใช้ประโยชน์
เรื่อง
ข้อมูลของรัฐบำลหรือ
คณะกรรมกำรระดับชำติใน
กำรตัดสินใจ
9 จำนวนโครงกำรควำม
โครงกำ
ร่วมมือด้ำน วทน. ระหว่ำง
ร
ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนือ่ ง
อย่ำงเป็นรูปธรรมโดยมี
แผนปฏิบัติกำรรองรับและมี
กำรติดตำมและประเมินผล

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย ผลงาน ผู้รับ
(ต.ค. – ธ.ค. 58) (ม.ค. – มี.ค. 59) (เม.ย. – มิ.ย. 59) (ก.ค. – ก.ย. 59)
4 ผิดชอบ
ทั้งปี
ไตรมาส
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน
3
10
7
5
2
5
8
20
20
สวภ.

-

8

5

6

5

9

5

19

15

42

สพอ.

-

10

-

-

-

-

10

-

10

10

สพอ.

1

5

1

3

2

4

3

8

7

20

สวภ.

-

1

2

5

3

-

10

19

15

25

สวภ.

1,000 1,524

4,200

2,001

4,300

3,013

15,000

50

81

130

107

140

149

230

222

550

559

สปภ.

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

สยศ.

-

-

-

-

-

2

6

4

6

6

สยศ.

11,509 5,500

18,050 สปภ.
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เอกสารแนบ 3.
รายงานผลตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย ผลงาน ผู้รับ
(ต.ค. – ธ.ค. 58) (ม.ค. – มี.ค. 59) (เม.ย. – มิ.ย. 59) (ก.ค. – ก.ย. 59)
4 ผิดชอบ
ทั้งปี
ไตรมาส
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน
อันดับ
43
47
43
47
วท.

ตัวชี้วัดที่ 1 อันดับ
ควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันด้ำน Scientific
Infrastructure ของ
ประเทศไทยตำมกำรจัด
อันดับของ IMD *
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของ ร้อยละ
ผลงำนวิจัยและพัฒนำที่
ผู้ประกอบกำรหรือ
ชุมชนนำไปใช้ ประโยชน์
ได้รับกำรคำนวณ
มูลค่ำเพิ่มที่มีให้แก่
เศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของ ร้อยละ
ผลงำนวิจัยและพัฒนำที่
ผู้ประกอบกำรหรือ
ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวน
บทควำม/
บทควำมที่ตีพิมพ์ใน
คน
วำรสำรวิชำกำรระดับชำติ
และนำนำชำติต่อบุคลำกร
วิจัย (บทควำม/คน)
ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนรวม คะแนน
ของบทควำม
ผลงำนวิจัยด้ำน
วิทยำศำสตร์ที่ตีพิมพ์
และเผยแพร่ใน
ระดับประเทศและ
นำนำชำติ
ตัวชี้วัดที่ 6 สัดส่วนเวลำ ร้อยละ
ที่ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
เทียบกับแผน (ดำวเทียม
ไทยโชต)

-

-

-

-

-

-

60

74

60

74

สวภ.

-

-

-

5

-

-

13

13

13

13

สวภ.

-

-

-

0.61

1.29

0.92

1.47

1.47

1.47

1.47

สวภ.

-

-

-

24

20

36

60

22.5

80

82.5

สวภ.

-

-

50

64.6

75

86.78

110

111.7

110

111.7

สปท.

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 1 อันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตำมกำรจัดอันดับของ
IMD
จะดำเนินกำรประเมินโดย IMD เป็นกำรวัดภำพรวมของประเทศ
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เอกสารแนบ 4
ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจาปีงบประมาณ 2559
ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 อันดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำน
5
Scientific Infrastructure ของประเทศไทย
ตำมกำรจัดอันดับของ IMD
(ภาพรวมประเทศ)
1.2.1 ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่
3
ผู้ประกอบกำรหรือชุมชนนำไปใช้ ประโยชน์
ได้รับกำรคำนวณมูลค่ำเพิ่มที่มีให้แก่เศรษฐกิจ
(สวภ.)
1.2.2 ร้อยละของผลงำนวิจัยและพัฒนำที่
4
ผู้ประกอบกำรหรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์
(สวภ.)
1.2.3 จำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ใน
1
วำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติต่อ
บุคลำกรวิจัย (บทควำม/คน) (สวภ.)
1.2.4 คะแนนรวมของบทควำม ผลงำนวิจัย
2
ด้ำนวิทยำศำสตร์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ระดับประเทศและนำนำชำติ (สวภ.)
1.3 สัดส่วนเวลำที่ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทียบ
5
กับแผน (สปท.)
1.4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบ
7.5
สำรสนเทศเพื่อติดตำมควำมเหลื่อมล้ำของ
สังคมและรักษำฐำนควำมมั่นคงทรัพยำกร
(PM สังคม)

1.4.2 ระดับควำมสำเร็จของระบบภูมิ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเกษตรเชิง
พื้นที่ (PM เกษตร)

7.5

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

สถานะ

ระดับ 5
(อันดับที่ 43)

ระดับ 3
(อันดับที่ 47)



ดำเนินกำรประเมินโดย IMD
เป็นกำรวัดภำพรวมของประเทศ

ระดับ 5
(ร้อยละ 60)

ระดับ 5
(ร้อยละ 75)



ระดับ 5
(ร้อยละ 13)

ระดับ 5
(ร้อยละ 13)



ระดับ 5
(1.47 บทควำม/คน)

ระดับ 5
(1.47 บทควำม/คน)



ระดับ 5
(80 คะแนน)

ระดับ 5
(82.5 คะแนน)



ระดับ 5
(ร้อยละ 110)
ระดับ 5

ระดับ 5
(ร้อยละ 111)
ระดับ 5



(รัฐบำลหรือคณะกรรมกำร (รัฐบำลหรือคณะกรรมกำรแห่งชำติ
แห่งชำติให้ควำมเห็นชอบ/ ให้ควำมเห็นชอบ/ยอมรับ มำตรกำร/
ยอมรับ มำตรกำร/นโยบำยที่ นโยบำยที่กำหนดจำกข้อเสนอที่มำ
กำหนดจำกข้อเสนอที่มำจำก จำกระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อลดควำม
ระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อลด เหลื่อมล้ำทำงสังคมและรักษำควำม
ควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคมและ มั่นคงของทรัพยำกร จำนวน 3
รักษำควำมมั่นคงของทรัพยำกร
มำตรกำร/นโยบำย)
จำนวน 3 มำตรกำร/นโยบำย)

ระดับ 5

ระดับ 5

(รัฐบำลหรือคณะกรรมกำร (รัฐบำลหรือคณะกรรมกำรแห่งชำติ
แห่งชำติให้ควำมเห็นชอบ/
ให้ควำมเห็นชอบ/ยอมรับ
ยอมรับ มำตรกำร/นโยบำยที่ มำตรกำร/นโยบำยที่กำหนดจำก
กำหนดจำกข้อเสนอที่มำจำก
ข้อเสนอที่มำจำกระบบภูมิ
ระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อกำร
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัด
บริหำรจัดกำรเกษตร จำนวน กำรเกษตร จำนวน 1 มำตรกำร/
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ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1 มำตรกำร/นโยบำย)

นโยบำย)

ระดับ 5

ระดับ 5

(รัฐบำลหรือคณะกรรมกำร
แห่งชำติให้ควำมเห็นชอบ/
ยอมรับ มำตรกำร/นโยบำยที่
กำหนดจำกข้อเสนอที่มำจำก
ระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อกำร
ตัดสินใจวำงแผนสำหรับพื้นที่
เพื่อกำรพัฒนำ จำนวน 1
มำตรกำร/นโยบำย)

(รัฐบำลหรือคณะกรรมกำรแห่งชำติ
ให้ควำมเห็นชอบ/ยอมรับ มำตรกำร/
นโยบำยที่กำหนดจำกข้อเสนอที่มำ
จำกระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อกำร
ตัดสินใจวำงแผนสำหรับพื้นที่เพื่อกำร
พัฒนำ จำนวน 1 มำตรกำร/
นโยบำย)

สถานะ



1.4.3 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบ
ระบบภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจวำงแผน
สำหรับพื้นที่เพือ่ กำรพัฒนำ (PM GGP)

7.5

1.4.4 จำนวนหน่วยงำนภำครัฐที่นำข้อมูล
จำกระบบกลำงของประเทศไปประยุกต์ใช้
งำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน(ฝพภ.)
1.5.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสร้ำง
ดำวเทียมขนำดจิ๋ว (CubeSat)
(PM Space)

7.5

ระดับ 5
(10 หน่วยงำน)

ระดับ 5
(10 หน่วยงำน)



5

ระดับ 5

ระดับ 5

(มีกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่

(จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลกำร



ผลกำรดำเนินงำนของกำร
สร้ำงดำวเทียมจิ๋ว และมีผล
กำรประเมินควำมเชื่อมั่น
ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับดำวเทียมจิ๋ว
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85)

ดำเนินงำนของกำรสร้ำงดำวเทียม
จิ๋ว และมีผลกำรประเมินควำม
เชื่อมั่นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับดำวเทียมจิ๋ว
ร้อยละ 85.26)

1.5.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ
ระบบปฏิบัตกิ ำรภำคพื้นดิน
(PM Space)

5

ระดับ 5

ระดับ 5

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึง
พอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร (สพธ.)
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้
จ่ำยเงิน (สยศ.)
3.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนขององค์กำร
มหำชน (สบห.)
3.3 กำรประหยัดน้ำ (สบห.)
3.4.1 สัดส่วนรำยได้ขององค์กำรมหำชนเทียบ
กับงบดำเนินงำนที่ได้รับ (สพธ.)

(มีระบบสั่งกำรและควบคุม
(มีระบบสั่งกำรและควบคุม
ดำวเทียมต้นแบบที่พร้อม ดำวเทียมต้นแบบที่พร้อมทดสอบ
ทดสอบฟังก์ชันกำรทำงำนกับ ฟังก์ชนั กำรทำงำนกับดำวเทียม
ดำวเทียมไทยโชตได้)
ไทยโชต)
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ระดับ 5
(ร้อยละ 90)

ระดับ 4.41
(ร้อยละ 81.28)



3

ระดับ 5
(ร้อยละ 100)
ระดับ 5
(ระดับ 5)

ระดับ 3.43
(ร้อยละ 92.14)
N/A



2
2
2

ระดับ 5
(ระดับ 5)
ระดับ 5
(ร้อยละ 31)
(107.106 ล้ำนบำท)

รอผลกำรประเมินจำก
กระทรวงพลังงำน

ระดับ 5
(ระดับ 5)
ระดับ 4
(ร้อยละ 28.04)
(96.88 ล้ำนบำท)
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ตัวชี้วัด
3.4.2 สัดส่วนรำยได้จำกกำรบริกำรแบบ
Solution เทียบกับรำยได้รวมของ สทอภ.
(สพธ.)
มิติที่ 4 มิติด้านการกากับดูแลกิจการ
4.1 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแล
กิจกำรและกำรพัฒนำองค์กำร
(สบห./สยศ./สตส./ฝลค.)
4.2 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน (สบห.)
4.3 ระดับควำมสำเร็จของกำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำนขององค์กำรมหำชน (สยศ.)
รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
2

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

สถานะ

ระดับ 5
(ร้อยละ 22)

ระดับ 5
(ร้อยละ 22.47)



10

ระดับ 5
(ระดับ 5)

ระดับ 5
(ระดับ 4.9)



5

ระดับ 5
(ระดับ 5)

N/A



4
100

ระดับ 5
(ระดับ 5)

รอผลกำรประเมินจำก
สำนักงำน ปปช.

ระดับ 5
(ระดับ 5)
4.4538

สำหรับกำรให้คะแนนกำหนดเกณฑ์เป็น 5 ระดับ จำกน้อยไปหำมำก คือ 1 2 3 4 5 โดยแต่ละระดับมี
ควำมหมำยดังนี้
ระดับ 1 ควรปรับปรุง 
ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 3 ดี

ระดับ 4 ดีมำก

ระดับ 5 ดีเยี่ยม
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เอกสารแนบ 5
5.1 สรุปผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ ที่ได้รบั งบประมาณดาเนินการในปี 2559
ยุทธศาสตร์
ร้อยละผลการ
เสร็จ
ไม่เสร็จ
ยกเลิก
รวม
ดาเนินงาน
(โครงการ) (โครงการ) โครงการ (โครงการ)
ยุทธศำสตร์ที่ 1
98.67
2
1
3
ยุทธศำสตร์ที่ 2
90.10
8
3
2
13
ยุทธศำสตร์ที่ 3
93.59
7
3
10
ยุทธศำสตร์ที่ 4
72.60
1
1
ยุทธศำสตร์ที่ 5
100.00
2
2
ยุทธศำสตร์ที่ 6
97.85
19
4
23
รวม 6 ยุทธศำสตร์
94.73
38
12
2
52
ทั้งนีส้ ำเหตุที่โครงกำรไม่เสร็จเป็นสำเหตุมำจำกกำรเบิกจ่ำยไม่ทันปีงบประมำณ 6 โครงกำร และ
สำเหตุมำจำกกำรดำเนินงำน 6 โครงกำร ซึ่งหนึง่ ในนั้นมีโครงกำรขับเคลื่อนโครงกำร THEOS-2 และสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรเจรจำ (TNT คัดเลือกประเทศ เจรจำสัญญำ) เป็นผลมำจำกสิ่งแวดล้อม
ภำยนอกไม่สำมำรถควบคุมได้
5.2 สรุปโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ที่ยังดาเนินการไม่เสร็จ ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2559
ชื่อ โครงการ/แผนงาน/
สาเหตุ
กาหนดแล้วเสร็จ
ผลกระทบต่อ
กิจกรรม
สทอภ.
1. แผนงำนกำรบำรุงรักษำ
เนื่องจำกแผนกำรใช้จ่ำยเงิน พ.ย. 59
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกมีกำรวำง
สทอภ.
ปฏิบัติกำรภำคพื้นดิน (สปท.) บิลล่ำช้ำ
**กำรเบิกจ่ำย**
2. โครงกำรประมวลผลข้อมูลไล กำรดำเนินโครงกำรขณะนี้ ได้
ดำร์เพื่อจัดทำข้อมูลค่ำระดับ
มีกำรขอยกเลิกโครงกำรในปี
ควำมสูงเชิงเลขรำยละเอียดสูง 2559 ไปดำเนินกำรในปี
ลุ่มน้ำเจ้ำพระยำและวิเครำะห์ 2560
ผลเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่ (ตติยะ/สผภ.)
**กำรดำเนินงำน**
3. กิจกรรมติดตั้งไฟส่องสว่ำง ผู้ชนะกำรเสนอรำคำได้ขอ
26 พ.ย. 59
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ถนนและระบบ CCTV บริเวณที่ เปลี่ยนเงินประกันซองเป็นเงิน
สทอภ.
พักอำศัยและทีป่ ฏิบัติงำน
ประกันสัญญำ จึงทำให้
(จตุรงค์ / สอร.)
กระบวนกำรในกำรทำสัญญำ
**กำรเบิกจ่ำย**
นำนกว่ำกำรดำเนินกำรแบบ
ปกติ
4. โครงกำรจัดสร้ำงศูนย์
1. ตรวจรับงำนงวดที่ 2 (จ้ำง ทันเวลำตำมกรอบ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์ภำพถ่ำยจำก
ที่ปรึกษำด้ำนกำรออกแบบ
เดิม คือ ธ.ค. 59 สทอภ.
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ชื่อ โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม
ดำวเทียมพร้อมใช้ ระยะที่ 1
(สรำรักษ์/ สปท.)
**กำรดำเนินงำน**

5. Priority Mission พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยี
อวกำศ : Space Technology
Infrastructure (ดร.คทำ)
5.1 ขับเคลื่อนโครงกำร
THEOS-2 และสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของ
คณะอนุกรรมกำรเจรจำ (TNT
คัดเลือกประเทศ เจรจำสัญญำ)
**กำรดำเนินงำน เป็นปัจจัย
ภำยนอก ไม่สำมำรถควบคุมได้
5.2 โปรแกรมอวกำศแห่งชำติ
(National Space Program)
**กำรดำเนินงำน**

5.3 GNSS
**กำรดำเนินงำน**

สาเหตุ

กาหนดแล้วเสร็จ

ผลกระทบต่อ
สทอภ.

และพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูลและ Data
Warehouse) ยังไม่แล้วเสร็จ
2. กำรจัดจ้ำงลูกจ้ำงช้ำกว่ำ
แผน เนื่องจำกไม่มผี สู้ มัครที่มี
คุณสมบัติทเี่ หมำะสมและมี
ผู้สมัครน้อยZ

ปัญหำควำมล่ำช้ำใน
กระบวนกำรประสำนงำน
เอกสำรระหว่ำงหน่วยงำน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สง่ ผลให้เกิด
ควำมล่ำช้ำในกำรเสนอเรื่อง
เข้ำ ครม.

มี.ค. 60

ไม่สำมำรถผลักดัน (ร่ำง) เข้ำ ก.ย. 60
ครม. ได้ทันตำมแผนเดิม
เนื่องจำกมีควำมล่ำช้ำกำร
ดำเนินกำร โดยไม่ได้จัด
Focus Groups เพื่อรวบรวม
ควำมเห็นสำหรับปรับปรุง
Roadmap
มีกำรขอปรับแผนกำร
ดำเนินงำนในปี 2559 ไป
ดำเนินกำรในปี 2560
กำรเสนอ (ร่ำง)
พ.ย. 59
ข้อเสนอแนะ/มำตรฐำน
เกี่ยวกับ GNSS CORS และ
กำรมอบหมำยหน่วยงำน
กลำงที่จะทำหน้ำทีเ่ ป็น GNSS
DATA CENTER ยังไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้
เนื่องจำกยังไม่มีกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรผสำนหมุด

ส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลำเริ่ม
โครงกำรและ
ระยะเวลำสิ้นสุด
โครงกำร (ระยะเวลำ
ดำเนินโครงกำร 5 ปี)

ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สทอภ.
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ชื่อ โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม

5.4 พัฒนำระบบเพิ่มศักยภำพ
กำรผลิตข้อมูลและบำรุงรักษำ
ระบบปฏิบัตกิ ำรดำวเทียมไทย
โชต ระยะที่ 2
**กำรดำเนินงำน**

5.5 โครงกำรพัฒนำเครื่องมือ
วำงแผนและเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรถ่ำยภำพ
**กำรดำเนินงำน**
5.6 โครงกำรพัฒนำจำน
สำยอำกำศควำมถี่ S-Band
ต้นแบบ ระยะที่ 5 (WATER )
**กำรดำเนินงำน**

สาเหตุ
หลักฐำนฯ และ
คณะกรรมกำรภูมสิ ำรสนเทศ
เพิ่งเริ่มมีกำรประชุมครั้งแรก
เมื่อเดือนกันยำยน จึงไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้ทันใน
งบประมำณปี 2559Z
กำรจัดจ้ำงทีป่ รึกษำทำง
เทคนิคด้ำนระบบปฏิบัติกำร
ดำวเทียมภำคพื้นดินในส่วน
ของกำรปรับแก้เชิงเรขำคณิต
และกำรประมวลผลภำพถ่ำย
ดำวเทียมล่ำช้ำ ซึ่งมีแผนจะ
ทำกำรจัดจ้ำง NSPO เป็นที่
ปรึกษำ
กำรจัดจ้ำงลูกจ้ำงโครงกำร
และกำรจ้ำงที่ปรึกษำมีควำม
ล่ำช้ำจึงไม่เป็นไปตำมแผนไตร
มำส 4
1. งำ นจั ดซื้ อพ ร้ อ มติ ดตั้ ง
อุปกรณ์ RF/IF
- ยกเลิ กกำรประกวดรำคำ
ครั้งที่ 1 เนื่องจำกไม่มีผู้ยื่น
ซองเอกสำรประกวดรำคำ
- อยู่ระหว่ำงรวบรวมข้อมูล
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ป ระกวด
รำคำครั้งที่ 2
- ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ที่ จั ด ซื้ อ เป็ น
อุ ป กรณ์ เ ฉพำะด้ ำ น ซึ่ ง
ผู้ป ระกอบกำรบำงรำยไม่
สำมำรถจัดหำอุปกรณ์แบบ
แ ย ก ส่ ว น ไ ด้ จึ ง มี
ผู้ ป ระกอบกำรน้ อ ยรำยที่
สำมำรถเข้ำร่วมได้2.‘
2.งำนพัฒนำระบบแสดงผล
และควบคุม (M&C)
- มีควำมเกี่ยวเนื่องกับงำน
จัดซื้อพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์
RF/IF หำกงำนดังกล่ำว ยัง

กาหนดแล้วเสร็จ

ผลกระทบต่อ
สทอภ.

ทันเวลำตำมกรอบ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
เดิม คือ ธ.ค. 59 สทอภ.

ทันเวลำตำมกรอบ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
เดิม คือ มี.ค. 60 สทอภ.
พ.ค. 60

ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สทอภ.
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ชื่อ โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม

5.7 โครงกำรกำรจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติกำรออกแบบและ
พัฒนำโครงสร้ำงดำวเทียม
**กำรเบิกจ่ำย**
6.โครงกำรพัฒนำพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำน
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศระดับนำนำชำติภำย
ใต้ศูนย์ภูมิสำรสนเทศสิรินธร
(ฐนิตำ/สพอ.)
**กำรดำเนินงำน**
7. กิจกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้
ภูมิสำรสนเทศสู่ชุมชนเพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม (สพอ.)
**กำรดำเนินงำน**

สาเหตุ

กาหนดแล้วเสร็จ

ไม่ลงนำมในสัญญำ จะไม่
สำมำรถดำเนินกำรต่อได้(อยู่
ระหว่ำงไม่ขออนุมัติประชำ
พิจำรณ์รอบ 2)
มีกำรทำสัญญำซื้อ/จ้ำง ล่ำช้ำ ก.พ. 60
กว่ำกำหนด แต่ลงนำมภำยใน
30 กันยำยน 2559 จึงมีควำม
จำเป็นต้องขยำยเวลำ
โครงกำรไปจนถึง 28
กุมภำพันธ์ 2560
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเตรียม ต.ค. 59
จัดหลักสูตร คำดว่ำจะเสร็จ
ภำยในเดือนตุลำคม

- กำรดำเนินกำรซ่อมแซม
ต.ค. 59
ปรับปรุง ศูนย์เรียนรู้ (เดิม )
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำงรอ
บริษัทส่งเอกสำรสรุปให้ ทัง้ นี้
ครบสิ้นสุดในวันที่ 5 ต.ค.
59
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดส่งหนังสือ
ของทำงบริษัทฯ
8. กิจกรรมกำรสร้ำงควำม
- เนื่องจำก TOR กำรพัฒนำ ต.ค. 59
สัมพันธ์กบั ผูร้ ับ บริกำรและ
ฐำนข้อมูลผู้รบั บริกำร ที่
แสวงหำพันธมิตรทำงธุรกิจของ จัดทำขึ้น มีข้อกำหนดที่ทำให้
สทอภ. (สพธ.)
ค่ำดำเนินกำรสูงกว่ำงบ
**กำรดำเนินงำน**
ประมำณที่ตั้งไว้มำก จึงต้อง
ทบทวน TOR โดย บริษัทฯ
นัดหมำยจัดฝึกอบรมกำรใช้
งำนระบบฯ ให้กบั เจ้ำหน้ำที่
ประมำณวันที่ 17 ต.ค. 59
และจะส่งมอบงำน ภำยใน
วันที่ 20 ต.ค. 59
9. แผนงำนพัฒนำองค์กรและ มีกำรเพิ่มรำยละเอียดและ
ธ.ค. 59
ทรัพยำกรบุคคล
เงื่อนไขกำรดำเนินงำนจึงขอ

ผลกระทบต่อ
สทอภ.

ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สทอภ.

ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สทอภ.

ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สทอภ.

ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สทอภ.

ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สทอภ.
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ชื่อ โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม
**กำรดำเนินงำน**

สาเหตุ

กาหนดแล้วเสร็จ

ขยำยระยะเวลำดำเนินกำรไป
ถึง 31 ธันวำคม 2559
ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำร
สทอภ. ได้มีมติที่ 59/71 ใน
ครำวประชุม ครัง้ ที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2559
ได้อนุมัติกำรปรับแผนปฏิบัติ
งำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ 2559 ของ สยศ.
โดยมีแผนงำนพัฒนำองค์กร
และทรัพยำกรบุคคล และให้มี
กำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ได้ขออนุมัตปิ รับ
แผนกำรดำเนินงำนไว้ ซึ่ง
สยศ. จะต้องดำเนินงำน
แผนงำนพัฒนำองค์กรและ
ทรัพยำกรบุคคลให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือน ธันวำคม 2559
10. งำนบริหำรทั่วไป สำนัก
กำรดำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จ มี.ค. 60
ผลิตภัณฑ์ภูมสิ ำรสนเทศ
ในบำงกิจกรรมเนื่องจำกมี
**กำรเบิกจ่ำย**
ผูกพันสัญญำ
11. กิจกรรมงำนบริหำรทั่วไป ควำมล่ำช้ำจำกกำรโอน –
พ.ย. 59
ด้ำนบริหำรวิชำกำร
ปรับเปลี่ยนเงินเพื่อดำเนิน
**กำรเบิกจ่ำย**
กำรตำมแผนที่เสนอขอปรับ
แผนปฏิบัติงำนและแผนเงิน
ครึ่งปีหลัง ซึ่งเงินทั้งหมด สยศ.
โอนให้เมื่อต้นเดือน ส.ค. 59
ส่งผลให้ดำเนินกิจ กรรมไม่
เป็นไปตำมแผน เช่น กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์จำก UAV
จัดซื้ออุปกรณ์ล่ำช้ำ และ
แผนกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้นักวิจัยทีล่ ่ำช้ำ
12. แผนงำนกำรบริหำรจัดกำร งบครุภัณฑ์ กำรปรับแผนและ ต.ค. 59
และสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยี
ไม่สำมำรถดำเนินกำรผูกพัน

ผลกระทบต่อ
สทอภ.

ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สทอภ.
ส่ ง ผลให้ ก ำรส่ ง
มอบผลงำนวิจัย เรื่อง
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำก UAV ล่ำช้ำกว่ ำ
แ ผ น ที่ ว ำ ง ไ ว้ อ ำ จ
ส่ ง ผ ลต่ อแ ผน กำ ร
ตลำดที่ ว ำงไว้ ใ นปี
2560

ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สทอภ.
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ชื่อ โครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม
สำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
ส่วนกลำงและบำงเขน
**กำรเบิกจ่ำย**

สาเหตุ
ในสัญญำได้ภำยใน
ปีงบประมำณ

กาหนดแล้วเสร็จ

ผลกระทบต่อ
สทอภ.
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เอกสารแนบ 6.
รายงานผลตามตัวชี้วัดโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ไตรมาสที่ 4
โครงกำรวิจัยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกำรในเดือนมกรำคม 2558 และโครงกำรจะสิ้นสุดใน
ปีงบประมำณ 2561
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงาน

โครงการประจาปีงบประมาณ 2558
1. กำรหำขอบเขตเมืองโดย
จัดทำระบบจำแนกเมือง โดยใช้ข้อมูลจำกดำวเทียม
ใช้ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม
VIIRS, Night-Light band รวมกับข้อมูลจำกดำวเทียม
VIIRS (Night Light band
Radarsat-2 และข้อมูลภูมิสำรสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
และ RadarSat-2) วงเงิน
เพื่อให้ได้ข้อมูลตัวเมืองรำยปีและควำมเปลี่ยนแปลงของ
822,800 บำท (สวภ. –
กำรขยำยตัวเมืองในประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนที่
เงินทุนวิจัย)(นำยปรีสำร รัก
ขอบเขตเมืองและแผนที่ควำม
วำทิน)
เปลี่ยนแปลงของเมืองรำยปีในพื้นที่ดำเนินกำร โดยใช้
ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม หรือข้อมูลภูมิสำรสนเทศอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะกำรขยำยตัวของเมือง
และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกำรขยำยตัวของเมืองรำยปี
ดำเนินงำนวิจัยและจัดทำรำยงำนวิจัยแล้วเสร็จ
2. กำรสร้ำงแบบจำลอง 3 มิติ ดำเนินงำนวิจัยและจัดทำรำยงำนวิจัยแล้วเสร็จ
วงเงิน 503,400 บำท (สวภ. –
เงินทุนวิจัย)(นำยนรุตม์ สุนท
รำนนท์)

3. โครงกำรพัฒนำแบบจำลอง
กำรพยำกรณ์เมฆบริเวณ
ภูมิภำคอำเซียนวงเงิน 68,000
บำท (สวภ. – เงินทุนวิจัย)
(เสำวณีย์ ศรีชำย)

1. กำรศึกษำและปรับปรุงกำรทำงำนของแบบจำลอง
กำรพยำกรณ์เมฆเพื่อเพิ่มรำยละเอียดให้กับข้อมูล และ
ขยำยบริเวณกำรพยำกรณ์ให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศ
อำเซียนได้ดำเนินกำรเพิ่มรำยละเอียดกำรพยำกรณ์จำก
9x9 ตำรำงกิโลเมตรเป็น 3x3 ตำรำงกิโลเมตรและมีกำร
ขยำยขอบเขตพื้นที่ศึกษำให้ครอบคลุมภูมิภำคอำเซียน
** ตอนเริ่มโครงกำรได้ขอ
เรียบร้อยแล้ว
งบประมำณไป 570,500 บำท 2. กำรเปรียบเทียบควำมถูกต้องของแบบจำลองเพื่อเป็น
แต่ได้ทำกำรคืนเงินไป
ข้อมูลสถิติ โดยเปรียบเทียบข้อมูลพยำกรณ์ที่ได้จำก
เรียบร้อยเหลือใช้จริง 68,000 แบบจำลองกับภำพถ่ำยดำวเทียม TERRA และ MTSAT
บำท ตำมบัททึก สปท.198 ลง และเทียบกับข้อมูลพยำกรณ์ที่ได้จำกประเทศแคนำดำ
วันที่ 26 มกรำคม 2558
พร้อมทดสอบและติดตำมผลกำรใช้ข้อมูลพยำกรณ์เมฆ
จำกแบบจำลองดังกล่ำวกับระบบวำงแผนถ่ำยภำพ
ดำวเทียมไทยโชตได้ดำเนินกำรเปรียบข้อมูลผลลัพ ธ์ที่ได้
จำกกำรพยำกรณ์ด้วย WRF Model กับ ภำพถ่ำย
ดำวเทียม TERRA และ MTSAT และเทียบกับข้อมูล
พยำกรณ์ที่ได้จำกประเทศแคนำดำเรียบร้อยแล้ว
3. กำรเผยแพร่ผลกำรศึกษำและพัฒนำให้แก่หน่วยงำน

ผลการใช้จ่าย
(บาท)

เป้าหมาย

จ่ำยจริง 556,976
บำท
กันเงิน 31,000
คงเหลือ 234,824
บำท

กำรหำขอบเขตเมืองโดย
ใช้ข้อมูลภำพถ่ำย
ดำวเทียม VIIRS
กำหนดแล้วเสร็จ
โครงกำร : 31 ธันวำคม
2558

จ่ำยจริง
223,288.50บำท
คงเหลือ
280,111.50 บำท

กำรสร้ำงแบบจำลอง 3
มิติ จำกภำพถ่ำยหลำย
มุมมองโดยใช้ซอฟต์แวร์
ระบบเปิดสำหรับมรดก
ทำงวัฒนธรรม
กำหนดแล้วเสร็จ
โครงกำร : 31 ธันวำคม
2558
กำรพัฒนำแบบจำลอง
กำรพยำกรณ์เมฆบริเวณ
ภูมิภำคอำเซียน
กำหนดแล้วเสร็จ
โครงกำร : 31 มีนำคม
2559

จ่ำยจริง 56,155
บำท
คงเหลือ 11,845
บำท
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ผลการดาเนินงาน

ต่ำงๆ ที่สนใจใช้งำน คณะผู้วิจัยได้นำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย ไปเผยแพร่ทั้งในแง่
เทคนิค วิธีกำร และแนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำน
กำรพยำกรณ์เมฆด้วย WRF Model ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจ จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในโอกำสที่ได้ร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตำมโครงกำรควำม
ร่วมมือต่ำงๆ และจะนำผลลัพธ์จำกกำรพยำกรณ์ไป
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ เพื่อให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้สนใจ
ต่อไป ดำเนินงำนวิจัยและจัดทำรำยงำนวิจัยแล้วเสร็จ
4. พัฒนำเครื่องมือวำงแผน
พัฒนำเครื่องมือวำงแผนและเพิ่มประสิทธิภำพกำร
และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ถ่ำยภำพระยะแรกแล้วเสร็จ โดยเครื่องมือดังกล่ำว
ถ่ำยภำพ (OPTEMIS) วงเงิน สำมำรถ1. รับข้อมูลตำแหน่งและเวลำที่ต้องกำร
1,252,000 บำท (สวภ. –
ถ่ำยภำพจำกผู้ใช้งำน และคำนวณหำข้อมูลตำแหน่ง
เงินทุนวิจัย) (วสันต์ชัย วงศ์
ดำวเทียมได้จำก Propagated Ephemeris จำกฝ่ำย
สันติวนิช)
วิเครำะห์วงโคจร หรือคำนวณจำกข้อมูลจำก JSpoC
หรือ TLE2. ตรวจสอบช่วงเวลำที่เข้ำถึงบริเวณ ของ
ดำวเทียมได้ (Collection Feasibility)3. วำงแผน
ถ่ำยภำพได้ (Scheduling) โดยกำรจัดทำแผน คำนึงถึง
กำรจัดทำแบบ Optimized 4. สำมำรถปรับแก้แผนได้
(Rescheduling) ทุกเมื่อที่ต้องกำรและมีกำรนำเสนอ
ผลงำนในงำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ จำนวน 2
บทควำม ที่งำนประชุม 2016 37th Asian
Conference on Remote Sensing ดำเนินงำนวิจัย
และจัดทำรำยงำนวิจัยแล้วเสร็จ
5. แบบจำลองอุทกพลศำสตร์ 1. ทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องแบบจำลองโดยใช้
กำรไหลของธำตุอำหำรและ
ระดับน้ำที่วัดได้จำกกำรสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล
ตะกอนในปำกแม่น้ำ Ythan bathymetric data พบว่ำผลลัพธ์ระดับน้ำที่ได้จำก
สก็อตแลนด์สหรำชอำณำจักร แบบจำลองให้ค่ำที่ใกล้เคียงกับข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดจริง
วงเงิน 448,330 บำท (สวภ. – โดยมีค่ำควำมแตกต่ำงเฉลี่ยที่ 20 ซม.
เงินทุนวิจัย) (น.ส.เครือวัลย์
2. อยู่ระหว่ำงทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง depth
จำปำเงิน)
average velocity ที่ได้จำกแบบจำลองโดยทำกำร
เปรียบเทียบพื้นที่ flood และ dry ที่ได้จำกแบบจำลอง
กับข้อมูลจำกดำวเทียม
3. อยู่ระหว่ำงทำกำรจำแนกประเภทสำหร่ำยและ
ทำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเส้นทำงกำรไหลของ
ธำตุอำหำรภำยในปำกแม่น้ำกับประเภทของสำหร่ำยที่
สะพรั่งในพื้นที่ศึกษำ
6. กำรศึกษำวิธีกำรหำค่ำ
1. เนื่องจำกผลกำรประเมินค่ำระดับควำมลึกในช่วง
ควำมลึกระดับชำยฝั่งทะเล
ควำมตื้น (0-10 ม.) นั้นมีควำมคลำดเคลื่อนค่อนข้ำงสูง
จำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม จึงต้องปรับแก้พำรำมิเตอร์ และหำข้อมูลสนับสนุน
วงเงิน 269,361.25 บำท
เพิ่มเติมเพื่อให้วิธีกำรที่ได้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น2.
(สวภ. – เงินทุนวิจัย) (นำงสำว ตรวจสอบ รวบรวมผลกำรศึกษำ และจัดทำรำยงำน
กำญจนำ เกิดกุรัง)
กำรศึกษำวิธีกำรประเมินค่ำระดับควำมลึกชำยฝั่งทะเล
จำกข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม3. ศึกษำถึงประโยชน์

ผลการใช้จ่าย
(บาท)

เป้าหมาย

จ่ำยจริง
152,944.34 บำท
คงเหลือ
1,099,055.66 บำท

กำรพัฒนำเครื่องมือ
วำงแผนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ถ่ำยภำพกำหนดแล้ว
เสร็จโครงกำร : 31
ธันวำคม 2558

จ่ำยจริง
446,993.03 บำท
คงเหลือ 1,336.97
บำท

แบบจำลองอุทก
พลศำสตร์กำรไหลของ
ธำตุอำหำรและตะกอนใน
ปำกแม่น้ำ Ythan สก็อต
แลนด์สหรำชอำณำจักร
กำหนดแล้วเสร็จ
โครงกำร : 31 ธันวำคม
2561

จ่ำยจริง 12,995.24
บำทคงเหลือ
256,366.01 บำท

กำรศึกษำวิธีกำรหำค่ำ
ควำมลึกระดับชำยฝั่ง
ทะเลจำกข้อมูลภำพถ่ำย
ดำวเทียมกำหนดแล้ว
เสร็จโครงกำร : 31
ธันวำคม 2559
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และข้อจำกัดของวิธีกำร เพื่อนำมำใช้กำรศึกษำวิธีกำร
หำค่ำควำมลึกระดับชำยฝั่งทะเลจำกข้อมูลภำพถ่ำย
ดำวเทียม4. ทำกำรปรับปรุงและพัฒนำวิธีกำร
Adaptive Fuzzy Logic System based Kalman
filter และ วิธีกำร Regressive function based
Kalman Filter ในกำรประเมินค่ำควำมลึกระดับชำยฝั่ง
ทะเลจำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม WorldView-2 ให้มี
ควำมแม่นยำและเสถียรมำกยิ่งขึ้น โดยกำรจำแนก
ลักษณะ seabed และ นำข้อมูล
LANDSAT ช่วงคลื่น Themal Infrared มำช่วยในกำร
วิเครำะห์ seabed จึงทำให้ต้องนำข้อมูลอื่นมำช่วยใน
กำรประเมินเพื่อให้ค่ำระดับควำมลึกที่ได้มีควำมถูกต้อง
แม่นยำมำกยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้วิธีกำรประเมินค่ำระดับควำมลึกที่ได้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นด้วยกำรนำวิธีกำรดังกล่ำวมำทำ
กำรทดลองใช้กับข้อมูลดำวเทียมอื่นๆ เช่น ดำวเทียม
ไทยโชต และดำวเทียม LANDSAT
ปัญหาและอุปสรรค
จำกกำรศึกษำได้ใช้วิธีกำร Adaptive Fuzzy Logic
System based Kalman filter ในกำรประเมินค่ำ
ควำมลึกระดับชำยฝั่งทะเลจำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม
WorldView-2 นั้นยังมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ
เนื่องจำกขำดควำมเสถียรในกำรประเมินค่ำระดับควำม
ลึกบำงช่วง โดยเฉพำะช่วงตื้นที่มีควำมหลำกหลำยของ
seabed จึงทำให้ต้องนำข้อมูลอื่นมำช่วยในกำรประเมิน
เพื่อให้ค่ำระดับควำมลึกที่ได้มีควำมถูกต้องแม่นยำมำก
ยิ่งขึ้น
วิธีการแก้ไข
นำข้อมูล LANDSAT ช่วงคลื่น Themal Infrared มำ
ช่วยในกำรวิเครำะห์หำค่ำระดับควำมลึก นอกจำกนี้ยัง
ทำกำรจำแนก seabed เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์หำ
สมกำรและพำรำมิเตอร์ที่เหมำะในแต่ละช่วงควำมลึก
และเหมำะสมแต่ละประเภทของ seabed

ผลการใช้จ่าย
(บาท)

เป้าหมาย
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เอกสารแนบ 7.
รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบเบิกจ่ายแทนกัน งบกลาง และงบเงินกู้
7.1 งบเบิกจ่ายแทนกัน
สป.วท. โอนงบประมำณให้ สทอภ. เป็นผู้ เ บิก แทนกั น จ ำนวน 7 โครงกำร/กิ จ กรรม วงเงินทั้ ง หมด
37,012,800.00 บำท จ่ำยจริง 34,340,393.75 บำท (ร้อยละ 92.78) ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 6 โครงกำร อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร 1 โครงกำร ดังนี้
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ

งบประมาณปี พ.ศ. 2555 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความ
เสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จานวน 3 รายการ ดังนี้
1) โครงกำรพัฒ นำภู มิสำรสนเทศกลำงเพื่อ ดาเนินเนินการแล้วเสร็จ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
สนั บ สนุ น กำรจั ด กำรทรั พ ยำกรและกำร 1. กำรพัฒนำระบบบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ โดยขยำยผลจำก
จั ด กำรพื้ น ที่ ข องประเทศตำมศั ก ยภำพ ระบบ Portal ต้นแบบ เบิกจ่ำยแล้ว 2,784,862.70 บำท โดยมีผลกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
(Zoning) (ฝพภ.)
- โครงกำรจ้ำงพัฒนำระบบเพื่อกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตร ดำเนินกำร
- ได้รับอนุมัติ 8,237,800.00 บำท
จ้ำงบริษัท อินเตอร์ เซตรีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินกำรตรวจรับ
งำน และเบิกจ่ำยแล้วเสร็จ
- ใช้จ่ำยจริงไป 7,129,184.75 บำท
- กิจกรรมจัด จ้ำงโยกย้ำ ย และปรับ ปรุงระบบสื บค้นข้ อมูลภู มิสำรสนเทศ
- คืนงบประมำณแล้ว 573,615.25 บำท
(National Geospatial Catalogue) จำนวน 535,000 บำท ได้ยกเลิก
- อยู่ระหว่างคืนเงินเหลือจ่าย สป.วท.
สัญญำกับบริษัท ไดเวอร์ซิช่นั จำกัด เนื่องจำกบริษัทไม่สำมำรถดำเนินงำน
535,000 บาท
ได้ ต ำมข้ อ กำหนดกำรจ้ำ งทุกรำยกำร และจำกกำรจัด หำบริ ษั ทอื่ น ๆ
ปรำกฏว่ำ บริษัทโซรำ อีคลิปส์ จำกัด สำมำรถดำเนินกำรตำมข้อกำหนด
ด้ำนเทคนิคและคุณสมบัติเฉพำะได้ครบถ้วน
แต่เนื่องจำก สทอภ. ไม่สำมำรถผูกพันสัญญำเบิกจ่ำยข้ำมปีได้ (ตำม
หนังสือ กค 0406.6/13634) ซึ่ ง ต้องเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จ ภำยในเดือน
กันยำยน 2559 แต่ กำรด ำเนินกำรโยกย้ำ ย และปรั บปรุง ระบบสื บค้ น
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ (National Geospatial Catalogue) จำเป็นต้องใช้
ระยะเวลำด ำเนิ นงำนทั้ง สิ้ น 6 เดื อน จึง ไม่ ส ำมำรถด ำเนิ นกำรได้ ต ำม
แผนงำนที่ ก ำหนดไว้ ต ำมที่ ร ะบุ ไ ปในค ำขอขยำยเวลำเก็ บ รั ก ษำเงิ น
งบประมำณ สทอภ. จึง พิจำรณำเห็ นควรให้ มีกำรส่ ง คื น เงิ นกิ จกรรม
ดังกล่ำว ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินกิจกรรมและตัวชี้วัดในโครงกำร
ดังกล่ำว เนื่องจำก สทอภ. สำมำรถใช้ระบบ GISTDA Portal ทดแทนก่อน
ได้ โดยจะนำข้อกำหนดกำรจ้ำง (TOR) โครงกำรโยกย้ำย และปรับปรุ ง
ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศ (National Geospatial Catalogue) ไป
รวมอยู่ใน TOR กำรจัดจ้ำงโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบสืบค้น
และบริ ก ำรภู มิ ส ำรสนเทศกลำงของประเทศ (NGIS Portal) ใน
ปีงบประมำณ 2560 ต่อไป
2. กำรพัฒนำภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรประเทศใน 2 ด้ำนที่ คสช.
กำหนดให้เ ป็นเรื่องส ำคัญ คื อ ด้ ำนทรัพยำกร ป่ำ ไม้ และด้ำ นเกษตรกรรม
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว 1,750,000.00 บำท โดยมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
- จัดจ้ำงกำรพัฒนำระบบ GI Forest Mobile โดยจ้ำงบริษัท ยี่สิบสำม
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สตูดิโอ จำกัด จำนวน 320,000 บำท
- จัดจ้ำงสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวเป็น
อ้อยของเกษตรกร โดย ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง ม.เกษตรศำสตร์จำนวน
730,000 บำท
- จัดจ้ำงสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกข้ำวเป็น
อ้อยของเกษตรกร ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร โดยจ้ำงที่ปรึกษำ
มหำวิทยำลัยนเรศวร จำนวน 700,000 บำท
3. กำรส่ง เสริ มและพัฒ นำขี ด ควำมสำมำรถของหน่ วยงำนเจ้ำ ของข้ อมู ล ภู มิ
สำรสนเทศพื้นฐำน ให้สำมำรถให้บริกำรข้อมูลผ่ำนระบบบริกำรภูมิสำรสนเทศ
กลำง (Portal) เบิ กจ่ำ ยเรี ย บร้ อยแล้ ว 2,594,322.05 บำท โดยมีผ ลกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดเตรียมชั้นข้อมูล Vector และ Raster
เพื่อให้บริกำรในรูปแบบ WMS ระหว่ำงวันที่ 25 - 26 มิ.ย. 58 ณ สทอภ. มี
หน่วยงำนเข้ำร่วมฝึกอบรม 3 หน่วยงำน ได้แก่ กรมแผนที่ทหำร , กรมพัฒนำ
ที่ดิน และกรมที่ดิน
- สทอภ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดเตรียมชั้นข้อมูล Vector และ Raster
เพื่อให้บริกำรในรูปแบบ WMS ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 ส.ค. 58 ณ สทอภ.
จำนวน 11 หน่วยงำน ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม 24 คน
- จัดสั มมนำกำรให้บริ กำร “ระบบสื บค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของ
ประเทศ (National Geo-informatics Infrastructure Services : NGIS Map
Portal)” วันอังคำรที่ 29 กันยำยน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำร
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ผู้เข้ำร่วม 215 คน

2) กิจกรรมภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรติดตำมเฝ้ำ ดาเนินเนินการแล้วเสร็จ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
ระวั ง โซนกำรเกษตรของประเทศในฤดู
1. ค่ำธรรมเนียมรับสัญญำณภำพดำวเทียม วงเงิน 1,750,832.09 บำท
เพำะปลูกพ.ศ. 2557 (สปภ.)
2. ปฏิบั ติกำรสนับสนุนข้อมูลภู มิสำรสนเทศ เพื่อกำรคำดกำรณ์ และติดตำม
- ได้รับอนุมัติ 18,000,000.00 บำท
พื้นที่เ กิด ไฟป่ ำและหมอกควัน พ.ศ. 2558 และพัฒนำระบบติด ตำมกำร
- ใช้จ่ำยจริงไป 17,643,391.45 บำท
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ ำไม้ โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดน่ำน และแพร่ วงเงิ น
- คืนงบประมำณแล้ว 356,608.55 บำท
15,892,559.36 บำท
3) กิจกรรมกำรจัดทำแผนที่กำรใช้ที่ดินในเขต ดาเนินเนินการแล้วเสร็จ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
ป่ำไม้ในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนคำสั่ ง คสช. ที่ 1. จ้ำงเหมำจัด ทำแผนที่กำรใช้ ที่ดินในเขตป่ำไม้ในปัจจุบันโดยจัดจ้ำงบุ คคล
ดำเนินกำร วงเงิน 501,600 บำท
66/2557 (สผภ.)
2. จัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลภูมิสำรสนเทศ วงเงิน
- ได้รับอนุมัติ 8,300,000.00 บำท
6,030,380 บำท
- ใช้จ่ำยจริงไป 8,253,532.84 บำท
3. กำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนระบบ วงเงิน 1,033,353 บำท
4. จัดหำข้อมูลดำวเทียมควำมละเอียด 5 เมตร หรือดีกว่ำ บริเวณเขำใหญ่ -ดง
- คืนงบประมำณแล้ว 46,467.16 บำท
พญำเย็น – สะแกรำช วงเงิน 400,199.84 บำท
5. จัดหำภำพถ่ำยทำงอำกำศเชิงเลขจำกกรมแผนที่ทหำร บริเวณแก่งกระจำน
วงเงิน 288,000 บำท

21

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ

งบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจีน จานวน 1 รายการ ดังนี้
4) โครงกำรหุ้ น ส่ ว นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ ดาเนินเนินการแล้วเสร็จ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
เทคโนโลยีไทย-จีน พ.ศ. 2559 (สยศ.)
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมไทย-จีน ครั้งที่ 3 ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ
- ได้รับอนุมัติ 500,000.00 บำท
STEP (The 3rd China-Thailand Joint Committee under STEP)
สำธำรณรัฐประชำชนจีน มีกำรหำรือเพื่อจัดทำแผนกำรดำเนินกำรประจำปี
- ใช้จ่ำยจริงไป 451,654.70 บำท
2559 กับหน่วยงำนจำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน
- อยู่ ร ะหว่ า งคื น เงิ น เหลื อ จ่ า ย สป.วท.
2. กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GNSS (ในประเทศ)
48,345.30 บาท
เมื่ อระหว่ำงวันที่ 14-18 และ 21-25 มี.ค.59 มีเจ้ำหน้ำที่ สทอภ. เข้ ำร่ วม
จำนวน 28 คน ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหัวข้อ “PANDA Software and Power
Network for GNSS CORS Data” จำกผู้ฝึกสอนชำวจีน ได้แก่ Prof. Li
Wenwen และ Prof. Yi Wenting ณ สทอภ. บำงเขน เรียบร้อยแล้ว
3. กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติเพื่อสร้ำงควำมตระหนักด้ำน Manned Space
Program กับหน่วยงำนพันธมิตรของประเทศจีน เมื่อ 10 มี.ค.59 ผู้แทนจำก
จีน จำนวน 3 คน ได้แก่ Mr.Tian Yulong, Mr. Xu Chunrong และ Mr.Xu
Yansong ได้เข้ำร่วมหำรื อในโครงกำรด้ำนอวกำศ กั บ เจ้ำหน้ำที่ สทอภ. ณ
โรงแรมเซนทำรำแกรนด์ ลำดพร้ ำ ว ระหว่ำ งเข้ ำร่ วมงำนสั มมนำวิช ำกำร
นำนำชำติ เรื่อง “อวกำศกับกำรพัฒนำประเทศ” เรียบร้อยแล้ว
4. กำรสอบเทียบ Cross Calibration ระหว่ำงดำวเทียมไทยโชติกับ CBERS-04
เพื่อวัดค่ ำ ณ พื้นที่ทดสอบ ซึ่ งทำง CRESDA ได้ ก ำหนดพื้นที่ทดสอบเป็ น
บริเวณ เมืองตุนหวง สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยมีเจ้ำหน้ำที่ สทอภ. จำนวน
3 คน ออกภำคสนำมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ CRESDA ณ เมืองตุนหวง สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน โดยทดสอบและวัดค่ำระหว่ำงวันที่ 7-16 สิงหำคม 2559 ซึ่งเป็น
ช่วงที่ดำวเทียมไทยโชต สำมำรถทำกำรถ่ำยภำพด้วยค่ำมุมปกติ
งบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศอาเซียน จานวน 2 โครงการ
5) โครงกำรเสริ มสร้ ำ งสมรรถนะกำรใช้
ประโยชน์ข้ อมูลภำพถ่ ำยดำวเทียมเพื่อรับมือ
กั บเหตุ กำรณ์ ฉุ กเฉิ นในกลุ่ มประเทศ CLMV
(สพอ.)
- ได้รับอนุมัติ 400,000.00 บำท
- ใช้จ่ำยจริงไป 343,165.00 บำท
- อยู่ ร ะหว่ า งคื น เงิ น เหลื อ จ่ า ย สป.วท.
56,835.00 บาท

ดาเนินเนินการแล้วเสร็จ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้

จัดฝึก อบรมโครงกำรเสริม สร้ำงสมรรถนะกำรใช้ป ระโยชน์ข้อมู ล
ภำพถ่ำยดำวเทียมเพื่อรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในกลุ่มประเทศ CLMV
ณ อำคำรศูนย์ภูมิ สำรสนเทศสิรินธร อุท ยำนรัง สรรค์นวัตกรรมอวกำศ
อ.ศรี ร ำชำ จ.ชลบุ รี ระหว่ ำ งวั น ที่ 30 สิ ง หำคม – 2 กั น ยำยน 2559
เรียบร้อยแล้ว โดยเชิญผู้เข้ำอบรมจำก 5 ประเทศๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย
ประเทศไทย กัมพูชำ พม่ำ ลำว และเวียดนำม และคัดเลือกผู้เข้ำอบรมจำก
หน่วยงำนที่มี ควำมส ำคัญในด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติและกำรประยุกต์ใช้
ภำพถ่ำยดำวเทียมจำกแต่ล ะประเทศจำนวนทั้ งสิ้น 20 คน โดยคำนึงถึง
คุณสมบัติในด้ำนกำรเป็นผู้ปฏิบัติงำนหรือผู้บริหำรในองค์กรข้ำงต้น

6) โครงกำรพั ฒ นำระบบกำรติ ด ตำม ดาเนินเนินการแล้วเสร็จ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
สถำนกำรณ์ กำรปลู กข้ ำวใน สปป.ลำว ด้ วย 1. วันที่ 28 กรกฎำคม 2559 พลเอก ดร.วิชิต สำทรำนนท์ (กรรมกำรบริหำร
สทอภ.), น.ส.สุภำพิศ ผลงำม (รอง ผสทอภ.), นำงกำนดำศรี ลิมปำคม (ผอ.

22

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ

ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม (สยศ.)
- ได้รับอนุมัติ 375,000.00 บำท
- ใช้จ่ำยจริงไป 307,900 บำท
- อยู่ ร ะหว่ า งคื น เงิ น เหลื อ จ่ า ย สป.วท.
67,100.00 บาท

สพธ.) และเจ้ำหน้ำที่ สทอภ. ได้เข้ำร่วมจัดงำนสัมมนำโครงกำรร่วมมือพัฒนำ
ระบบกำรติ ดตำมสถำนกำรณ์กำรเพำะปลูกข้ำวใน สปป. ลำว จำกข้อมู ล
ภำพถ่ำยดำวเทียม เพื่อส่งเสริมประชำสัมพันธ์กำรเข้ำใช้งำน ภำยหลังจำกที่
ไ ด้ พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ดั ง ก ล่ ำ ว ใ ห้ ส ป ป . ล ำ ว จ น ส ม บู ร ณ์ ( http://
dti-rice.most.gov.la/) และถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรผลักดันทั้งใน
เชิ งปฏิบั ติแ ละเชิ งนโยบำยในกำรใช้เ ทคโนโลยีภู มิส ำรสนเทศเพื่อพัฒ นำ
เศรษฐกิจภูมิภำคอำเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลำว
2. วันที่ 29 กรกฎำคม 2559 คณะเจ้ำหน้ำที่ สทอภ. ได้จัดฝึกอบรมกำรแปล
ภำพพื้นที่ป ลูกข้ ำวจำกข้อมูล ดำวเทียม และกำรใช้ งำนระบบกำรติด ตำม
สถำนกำรณ์กำรเพำะปลูกข้ำว สปป.ลำว จำกข้อมูลดำวเทียม แก่เจ้ำหน้ำที่
ระดั บปฏิบั ติกำรของหน่ วยงำน สปป.ลำว ได้ แก่ กรมแผนกำรและควำม
ร่วมมือกระทรวงกสิกรรมและป่ำไม้ กรมป่ำไม้ กรมคุ้มครองและพัฒนำพื้นที่
กสิกรรม กองสำรวจและวำงแผนพื้นที่ป่ำไม้ กรมแผนที่แห่ง ชำติกระทรวง
ภำยใน กองสำรวจและรำงวัดแผนที่แห่งชำติ กองคุ้มครองภัยพิบัติแห่งชำติ
กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคมกรมทรัพยำกรน้ำ กระทรวงธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กรมภูมิศำสตร์และแร่ธำตุ กรมคุ้มครองภัยพิบัติ และกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กรมอุตุนิยมวิทยำและอุทกศำสตร์ กรมจัดสรร
และพัฒนำที่ดิน ศูนย์ค้นคว้ำปฐพีวิทยำ ห้องกลำงสภำวิทยำศำสตร์และภำค
คณะภูมิสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยแห่งชำติ สปป.ลำว ตำมวัตถุประสงค์ ที่
ต้ อ งกำรเพิ่ ม จ ำนวนผู้ ใ ช้ ง ำนระบบติ ด ตำมพื้ น ที่ เ พำะปลู ก ข้ ำ วโดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศใน สปป.ลำว

งบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จานวน 1 โครงการ
7) โครงกำรเข้ ำใจภู มิศ ำสตร์ เข้ ำ ใจไทยใน อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
รูปแบบสื่ อวีดิ ทัศน์ (Thailand Geography 1. กำรออกสนำมพัฒนำบทรำยกำร The Surveyor Season 2 และพัฒนำ
Education and Realization :ThaiGER)
บทควำมให้ควำมรูด้ ้ำนภูมิศำสตร์ประเทศไทยผ่ำนภำพถ่ำยจำกดำวเทียมไทย
(สพอ.)
โชต โดยกำหนดออกภำคสนำมเพื่อสำรวจองค์ควำมรู้ภูมิศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับวิถี ชีวิตชุ มชน ในพื้นที่จังหวัด ลำปำง พิษณุโลก รำชบุรี ตรำด สุ รินทร์
- ได้รับอนุมัติ 1,200,000.00 บำท
และ สตู ล เพื่อพัฒ นำบทรำยกำร โทรทัศ น์ จำนวน 6 ตอน และผลิ ต
- ใช้จ่ำยจริงไป 211,565.01 บำท
บทควำม จำนวน 30 บทควำม
- คง เหลื อ (อยู่ ร ะหว่ า ง ด าเนิ น การ)
2. จัดจ้ำงผลิตรำยกำรโทรทัศน์ The Surveyor 2 ภำยใต้แนวคิดที่ว่ำ “เข้ำใจ
988,434.99 บาท
ธรรมชำติ ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี” โดยจัดจ้ำงบริษัทเอกชนเพื่อ
ดำเนินกำรถ่ ำยทำและตั ด ต่อ รำยกำร จำนวน 6 ตอน โดยนำข้ อมู ล ภู มิ
สำรสนเทศและ UAV ประกอบกำรนำเสนอ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกำรจัดจ้ำงบริษทั
วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตรำยกำร คำดว่ำจะลงนำมในสัญญำได้
ใน ตุลำคม 2559 โดยมีระยะเวลำกำรดำเนินกำรทั้งสิ้น 120 วัน นับจำก
วันที่ลงนำมในสัญญำ
หมายเหตุ อยู่ ร ะหว่ ำ งขอขยำยระยะเวลำเก็ บ รั ก ษำเงิ น งบประมำณ
ตำมหนังสือ วท 5307/2928 (21 กันยำยน 2559)
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7.2 งบกลาง
ผลการดาเนินโครงการ

ชื่อโครงการ
งบกลาง เงินสารองเพื่อกรณีฉกุ เฉินหรือจาเป็น จานวน 1 โครงการ
1) โครงกำรสนับสนุนข้อมูล ภูมิส ำรสนเทศ
ด้วยภำพถ่ำยดำวเทียมในกำรตรวจสอบสิทธิ์
ของเกษตรกรที่มีพื้นที่ส วนยำงเปิด กรีด เกิ น
กว่ำ 15 ไร่ (สพอ.)
- ได้รับอนุมัติ 8,784,000.00 บำท
- เบิกจำกกรมบัญชีกลำง 6,460,000 บ.
- ใช้จ่ำยจริงไป 5,881,512.80 บำท
- คงเหลือ 578,487.20 บำท
(ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ ำ ยจำกกรมบั ญ ชี ก ลำงและไม่
ประสงค์ที่จะเบิกใช้ จำนวน 2,324,000 บ.)

ดาเนินเนินการแล้วเสร็จ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. สำรวจพื้นที่เพำะปลูกยำงพำรำและจำแนกช่วงอำยุของยำงพำรำทั่วประเทศ
แบ่งตำมภูมิภำค โดยวิธีกำรจัดจ้ำงศูนย์ภูมภิ ำค ทั่ว 5 ภูมิภำค เบิกจ่ำยแล้ว
5,100,000 บำท (แล้วเสร็จ)
2. สำรวจพื้นที่เพำะปลูกยำงพำรำและจำแนกช่วงอำยุของยำงพำรำ ในพื้นที่ภำค
กลำง จำนวน 7 จังหวั ด ประกอบด้วย กำญจนบุ รี นครปฐม ปทุมธำนี
ประจวบคี รี ขั น ธ์ เพชรบุ รี รำชบุ รี และสุ พ รรณบุ รี เบิ ก จ่ ำ ยแล้ ว
481,333.60 บำท
3. งบดำเนินกำรเพื่อตรวจสอบกำรแปลพื้นที่ปลูกยำงพำรำทั่วประเทศ เบิกจ่ำย
แล้ว 300,179.20 บำท

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรปู จานวน 1 โครงการ
2) โครงกำรจ้ำ งก่ อสร้ ำ งศู นย์ พัฒ นำสร้ ำ ง อยู่ระหว่างดาเนินการตามงวดงาน โดยมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
ประกอบและทดสอบดำวเทียม (สอร.)
1. สัญญำเลขที่ สอร. 35/2559 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559
- ได้รับอนุมัติ 93,250,100 บำท
บริษัท บีอิ้ง คอนสตรัค๊ ชั่น จำกัด วงเงิน 92,750,000 บำท
- ลงนำมสัญญำ 92,750,000 บำท
2. แบ่งงวดกำรส่งมอบและงวดกำรชำระเงิน 9 งวด ระยะเวลำตำมสัญญำ 275
- คงเหลือ 500,100 บำท
วัน สิ้นสุดสัญญำวันที่ 2 กรกฎำคม 2560

7.3 โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการทรัพยากรน้าระยะเร่งด่วน แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ แผนงานรองพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ จำนวน 1 โครงกำร วงเงินทั้งสิ้น
94,993,800 บำท จ่ำยจริงไปแล้วทั้งโครงกำร 39,936,715.72 บำท (ร้อยละ 42.04)
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ

1) โครงกำรระบบผลิตแผนที่กลำงออนไลน์ อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ มีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
(สปภ.)
1) จ้ำ งลู ก จ้ ำ งโครงกำรเพื่อ จัด ท ำฐำนข้ อมู ล ภั ยพิ บั ติ/ ภำพดำวเที ย ม/
ได้รับอนุมัติ 94,993,800 บำท
ฐำนข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น เช่น พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ตำแหน่งหมู่บ้ำ น
หลังคำเรือน พื้นที่น้ำท่วม ฯลฯ
(งบปี 58 =19,993,800 บำท
2) จ้ำงที่ปรึกษำพัฒนำชุดคำสั่งอัตโนมัติ สำหรับกำรรับส่งข้อมูลดำวเทียม
งบปี 59 = 48,000,000 บำท
กำรวิเครำะห์ประมวลผลและแสดงผล 4 ด้ำน ได้แก่ น้ำท่วม ภัยแล้ง
งบปี 60 = 27,000,000 บำท)
พืช เศรษฐกิ จ และคุ ณภำพน้ ำในแม่ น้ ำและชำยฝั่ ง โดยมี ชุ ด ค ำสั่ ง
ผลการเบิกจ่าย
คุณภำพน้ำในแม่น้ำและชำยฝั่ง เท่ำนั้นที่แล้วเสร็จ ส่วนอีก 3 ชุดคำสั่ง
ปี 58 จ่ำยจริงไป 19,696,096.19 บำท
อยูร่ ะหว่ำงกำรพัฒนำอัลกอรึทึมสำหรับกำรประมวลผลและกำรจัดทำ
ปี 59 จ่ำยจริงไป 20,240,619.53 บำท
แผนที่แบบอัตโนมัติ
จองจ่ำย 10,080,877.79 บำท 3) กำรจัดเตรียมชั้นข้อมูลพื้นฐำน ดำเนินกำรโดยกำรสั่งถ่ำยภำพดำวเทียม
กันเหลื่อมปี 17,678,502.68 บำท
รำ ย ล ะ เ อี ย ด สู งบ ริ เ วณลุ่ ม น้ ำ เจ้ ำ พ ร ะ ย ำ ลุ่ มน้ ำ โ ขง ( ภำ ค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมถึงพื้นที่วิกฤตต่อกำรเกิ ดน้ำท่วม (สุโ ขทั ย
บำงส่วน)
4) กิจกรรมกำรจัดหำครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพคลังจัดเก็บข้อมูลและ
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจักรกลเสมือนยังอยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และอยู่ ใ นขั้ น ตอนกำรพิ จ ำรณำจำกคณะกรรมกำร CIO ของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์
5) กิจกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนและหน่วยงำนภำยนอก
ได้ แ ก่ กำรจั ด อบรม กำรสั ม มนำ กำรจั ด ท ำคู่ มื อ ชุ ด เผยแพร่ จะ
ดำเนินกำรต่อภำยหลังจำกกิจกรรมกำรพัฒนำชุดคำสั่งอัตโนมัติแล้วเสร็จ

