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รายงานผลการดําเนินงานของ
งานขอ สทอภ. ประจําปงบประมาณ พ.ศศ. 2561
สําหรับผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายประจําปงบประมาณ พพ.ศ. 2561
และ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัวัดตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภารกิจสวนใหญสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พ 2561
สทอภ. ไดรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 3,207,416,458
458.95 บาท โดยมีผลการใช
จายงบประมาณ สรุปดังนี้
แหลงเงิน

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผลการเบิกจายจริง

เงิน พ.ร.บ.
1,809,464,800.00
940,573,014.92
เงินรายได
133,451,900.00
105,944,154.75
เงินนวัตกรรม
34,529,150.00
9,131,779.70
เงินทุน สทอภ.
194,424,516.95
147,026,162.21
เงินความเสีย่ ง
546,092.00
374,500.00
เงินงบกลาง
1,035,000,000.00 1,035,000,000.00
รวมทั้งหมด 3,207,416,458.95 2,238,049,611.58

กันเงินเหลื่อมป
กรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
759,844,157.97 70,168,772.00
10,243,652.81
3,688,163.28
24,318,476.92
19,144,142.49 13,995,046.33
171,592.00
813,722,022.19 87,851,981.61

คงเหลือ
38,878,855.11
13,575,929.16
1,078,893.38
14,259,165.92
67,792,843.57

หมายเหตุ : ปงบประมาณ 2561 มีเงิน พ.ร.บ.
พ เหลือจายที่ตองโอนเขาเปนเงินทุน สทอภ. จํานวน 38
38,878,855.11 บาท

2. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
พ 2561
สทอภ. มีแผนงาน/โครงการทั
โครงการทั้งหมด จํานวน 68 แผนงาน/โครงการ/กิกิจกรรม แบงเปน 25 แผนงาน/กิจกรรม
และ โครงการ 43 โครงการ โดยมีผลการดําเนินงาน และ ผลการเบิกจาย ณ สิ้นปงบประมาณ 2561 รายละเอียดดั ง
เอกสารแนบ 1 สรุปดังนี้
สถานะผลการดําเนินงาน
จํานวนแผนงาน/
หมายเหตุ
รายแผน/โครงการ
โครงการ
1. ดําเนินการแลวเสร็จ
10
โครงการที่ 8, 12, 23, 44,, 46 , 50, 57-59, 65
ทุกกิจกรรม
2. ดําเนินการไมแลวเสร็จ
(ตองกันเหลื่อมป)
2.1. ทุกกิจกรรมผูกพันสัญญาแลว และ
22
โครงการที่ 5-7, 9, 14, 20
20, 24, 27-28, 30,
อยูระหวางดําเนินการตามงวดงาน
34-35, 37-40, 43, 47
47, 49, 54, 60, 68
(มีการกันเหลื่อมป แบบมีหนี้ผูกพัน)
2.2. มี กิ จกรรมที่ อยู
อยู ระหว างกระบวน
36
โครงการที่ 1-4, 10-11, 13
13, 15-19, 21-22,
จัดซื้อจัดจาง และ/หรือ ดําเนินการเอง
25-26, 29, 31-33, 36
36, 41-42, 45, 48,
(มีการกันเหลื่อมป แบบไมมีหนี้ผูกพัน)
51-53, 55-56, 61-64
64, 66-67
- กิจกรรมจัดซื้อจัดจาง 26 รายการ
- กิจกรรมดําเนินการเอง 30 รายการ
รวม
68
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3. รายงานผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการที
/โครงการที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ ในปงบประมาณ 2559
2559-2560 (กันเหลื่อมป)
แผนงาน/โครงการที
โครงการที่ดํ าเนิ นการไมแล วเสร็ จในป งบประมาณ 2560 จํ านวน 60 แผนงาน/โครงการและ
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 5 แผนงาน/โครงการ
โครงการ รวมทั้งหมด 65 แผนงาน/โครงการ ดังเอกสารแนบ 2 สรุปดังนี้
สถานะผลการดําเนินงาน
จํานวนแผนงาน/
หมายเหตุ
รายแผน/โครงการ
โครงการ
1. ดําเนินการแลวเสร็จ
55
โครงการที่ 11 - 65
2. ดําเนินการไมแลวเสร็จ
(ตองกันเหลื่อมป)
2.1. ทุกกิจกรรมผูผูกพันสัญญาแลว และ
อยูระหวางดําเนินการตามงวดงาน
(มีการกันเหลื่อมป แบบมีหนี้ผูกพัน)
2.2. มี กิ จ กรรมอยู ร ะหว างกระบวน
จัดซื้อจัดจาง
(มีการกันเหลื่อมป แบบไมมีหนี้ผูกพัน)
รวม

8

โครงการที่ 3 - 10

2

โครงการที่ 1 - 2

65

4. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ.
สทอภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด
ก.พ.ร.) ประกอบดวย 16 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ระดับที่ 3 ทั้งนี้ ปงบประมาณ 2561 มีผลการประเมินดี
ขึ้นจากปงบประมาณ 2560 ที่มีผลการประเมินอยูในระดับมาตรฐาน
2) รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ.
พ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 14 ตัวชี้วัด
3) รายงานผลตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการ วท.
วท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัด
โดยมีผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 - 5 สรุปดังนี้
ตัวชี้วัด
สูงกวา เปนไปตาม นอยกวา
หมายเหตุ
เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
ตัวชี้วัด ก.พ.ร.
5
9
2
ตัวชี้วัดที่นอยกวาคาเปาหมาย ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 2 ความสามารถทางการหารายไดเพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ : ความสามารถทางการหารายได เทากับ
80.455 ลบ. (เปาหมาย 130.80 ลบ.) เนื่องจากรายไดจาก
การใหบริการขอมูลจากดาวเทียมมีแนวโนมลดลง เพราะมี
แหลงขอมูลอื่นๆ ที่ไมตองเสียคาใชจายสามารถใชทดแทนได
รวมทั้ง สทอภ. ไดรับงบประมาณมาเพื่อใหบริการขอมูลกับ
ภาครัฐสวนหนึ่งโดยไมคิดคาใชจายดวย
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการประเมินโดย IMD ประเทศไทยอยูใน
อันดับที่ 42 สงผลใหต่ํากวาคาเปาหมาย (คาเปาหมาย คือ
อันดับที่ 37)
ตัวชี้วัด สงป.
4
10
ตัวชี้วัด วท.
5
4
-

เอกสารแนบ 1
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน
แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกรายยุทธศาสตร)
ยอดเงินกันเหลื่อมป
ยอดเงินจายจริง
กรณีมี
กรณีไมมี
หนี้ผูกพัน
หนี้ผูกพัน
1,584,686,343.42 671,631,103.83 62,471,750.00

สถานะการดําเนินงาน
ยอดเงินคงเหลือ แลวเสร็จ
ไมแลวเสร็จ
()
( , )
14,722,719.70
6
(2) , (4)

รอยละ
ผลการ
ดําเนินงาน

จํานวน
โครงการ

งบประมาณที่ได
จัดสรร

ยุทธศาสตรที่ 1 : การ
ขับเคลื่อนนโยบายดวยอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ

6

2,333,511,916.95

4

41,564,249.83

32,027,924.70

8,180,420.76

1,210,188.24

145,716.13

1

3
(2) , (1)

96.53

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสราง
คุณคาและมูลคาจากระบบภูมิ
สารสนเทศองครวม
ยุทธศาสตรที่ 4 : วิจัย สราง
นวัตกรรมและ Knowledge
Platform ดานอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาและ
สรางความเขมแข็งองคกร

14

298,373,700.00

226,444,754.44

44,443,159.67

7,133,875.53

20,351,910.36

2

12

89.82

7

22,061,300.00

13,058,826.06

แผนงานพื้นฐานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

26

412,865,084.08

324,822,946.96

68

3,207,416,458.95

ยุทธศาสตร สทอภ.

รวมทั้งหมด
สัญลักษณ





96.73

(3) , (9)
11

99,040,208.09

57,008,816.00

36,595,957.00

2,655,455.80

2,779,979.29

-

11

95.18

(5) , (6)
2,846,800.00

4,374,195.13

1,781,478.81

-

7
(4) , (3)

72.92

50,024,580.93 10,006,516.91

28,011,039.28

7

87.52

2,238,049,611.58 813,722,022.19 87,851,981.61

67,792,843.57

19
(6) , (13)
58
(22) , (36)

10

ดําเนินการแลวเสร็จ (10 โครงการ
โครงการ)
ดําเนินการไมแลวเสร็จ แตทุกกิจกรรม
กรรมผูกพันสัญญาแลว และอยูร ะหวางดําเนินการตามงวดงาน (มีการกันเหลื่อมป แบบมีหนีผ้ ูกพัน) (22 โครงการ)
ดําเนินการไมแลวเสร็จ โดยมีมีกิจกรรม
กรรมทีอ่ ยูร ะหวางกระบวนจัดซื้อจัดจาง และ/หรือ ดําเนินการเอง (มีการกันเหลื่อมป แบบไมมีหนีผ้ ูกพัน) (36 โครงการ)

88.55

4

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน
แผนงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกรายโครงการ/แผนงาน)
สัญลักษณ 


ลํา
ดับ

รหัส
โครงการ

1.

61004


2.

61014


3.

61087


4.

61050


5.

61051


6.

61081


ดําเนินการแลวเสร็จ (10 โครงการ)
ดําเนินการไมแลวเสร็จ แตทุกกิจกรรมผูผูกพันสัญญา
ญาแลว และอยูระหวางดําเนินการตามงวดงาน (มีการกันเหลื่อมป แบบมีหนีผ้ ูกพัน) (22 โครงการ)
ดําเนินการไมแลวเสร็จ โดยมีกิจกรรมทีที่อยูระหวางกระบวนจัดซือ้ จัดจาง และ/หรือ ดําเนินการเอง (มีการกันเหลื่อมป แบบไมมีหนี้ผูกพัน) (36 โครงการ)
ไดแก  กิจกรรมที่ตองมีกการจั
ารจัดซื้อจัดจาง (26 รายการ)
 กิจกรรมที่ดําเนินการเอง (30 รายการ)
ชื่อโครงการ

รอยละ
ยอดเงินจายจริง
ยอดเงินคงเหลือ
ผลการ
กรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
ดําเนินงาน
2,333,511,916.95 1,584,686,343.42 671,631,103.83
62,471,750.00 14,722,719.70
96.73
9,765,000.00
4,455,606.50
4,208,550.00
950,900.00
149,943.50
74.38
 (1)
ยอดเงินกันเหลื่อมป

งบประมาณที่ได
จัดสรร

ยุทธศาสตรที่ 1
โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตร
เชิงพื้นที่ (PM เกษตร)
(เงิน พ.ร.บ. 9,700,000 / เงินรายได 65,000)
โครงการขับเคลื่อนวาระที่สําคัญของประเทศดวยภูมิ
9,825,000.00
สารสนเทศ (PM สังคม) บูรณการประยุกตเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร (PM สังคม
คม)
(เงิน พ.ร.บ. 9,760,000 / เงินรายได 65,000 )
โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพือ่ การพัฒนา
2,280,889,616.95
(THEOS-2) (THEOS-2)
(พ.ร.บ. 1,129,300,000 /เงินรายได 977,000
000 /
เงินทุน 115,612,616.95 / งบกลาง 1,035,000
000,000 )
โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบ
21,806,300.00
องครวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (PM GGP)
(เงิน พ.ร.บ. 21,741,300 / เงินรายได 65,000
000)
โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลาง
10,615,000.00
ของประเทศ ระยะที่ 2 (ฝพภ.)
(เงิน พ.ร.บ. 10,615,000 )
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรอวกาศ
611,000.00
แหงชาติ (สยศ.) (เงิน พ.ร.บ. 611,000 )

3,741,812.87

1,110,000.00

2,115,500.00
 (1)

2,857,687.13

90.00

1,550,236,083.50

661,609,417.58

59,362,650.00
 (5) (1)

9,681,465.87

75.00

21,633,916.70

23,941.25

42,700.00
(1)

105,742.05

99.00

4,449,199.13

4,368,895.00

1,796,905.87

80.00

169,724.72

310,300.00

130,975.28

70.00

5

ลํา
ดับ

รหัส
โครงการ

7.

61089


8.

61100


9.

61047


10.

61068


11.

61007


12.

61010

61012

61026


13.
14.
15.

61045


ชื่อโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2
โครงการสงเสริมการใชงานภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (สวนสงเสริม GNSS
Service) (สอร.)
(เงิน พ.ร.บ. 1,800,000 /เงินนวัตกรรม 300,000
000 )
โครงการมหกรรมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC-SKP Fair) (สอร.)
(เงิน พ.ร.บ. 3,661,200 / เงินรายได 987,500
500 )
โครงการพัฒนากลุมเครือขายคลัสเตอรดาน
Aerospace เพื่อสรางศักยภาพใน Global Value
Chain (สอร.) (เงิน พ.ร.บ. 4,770,545.43 )
โครงการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ
Aerospace (สอร.) (เงิน พ.ร.บ. 27,109,500
500 )
ยุทธศาสตรที่ 3
โครงการระบบติดตามทางบกและทางทะเลดวยภูมิ
สารสนเทศดาวเทียม (สปภ.) (เงิน พ.ร.บ. 18,700,000
18,700,000)
โครงการระบบติดตามเตือนภัยมลพิษและภัยพิบตั ิทาง
ทะเล (สปภ.) (เงิน พ.ร.บ. 77,200,000 )
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเกษตรเชิงพื้นที่
(สปภ.) (เงิน พ.ร.บ. 17,000,000 )
โครงการการจัดทําภูมิสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการ
บริการ (สผภ.)
(เงิน พ.ร.บ. 12,186,300 / เงินรายได 8,592,000
000 )
โครงการการพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการขาวเชิงพื้นที่กลุมจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใหบริการผานระบบ Web
Application (สพธ.) (เงิน พ.ร.บ. 10,191,500
500 )

งบประมาณที่ได
จัดสรร
41,564,249.83
5,035,504.40

รอยละ
ยอดเงินจายจริง
ยอดเงินคงเหลือ
ผลการ
กรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
ดําเนินงาน
32,027,924.70
8,180,420.76
1,210,188.24
145,716.13
96.53
4,847,709.99
114,250.01
73,544.40
98.20
ยอดเงินกันเหลื่อมป

4,648,700.00

4,648,700.00

100.00

4,770,545.43

3,014,417.67

1,698,370.75

27,109,500.00

19,517,097.04

6,367,800.00

298,373,700.00
18,700,000.00

226,444,754.44
12,905,933.79

44,443,159.67
3,805,565.80

77,200,000.00

77,200,000.00

17,000,000.00

7,065,155.66

7,915,118.79

20,778,300.00

11,921,514.17

8,155,100.00

10,191,500.00

3,900,218.83

2,622,547.50

1,210,188.24
 (1)
7,133,875.53
125,800.00
(1)

57,757.01

95.00

14,414.72

85.00

20,351,910.36
1,862,700.41

89.82
80.00
100.00

244,404.50
(1)

722,088.50
 (3)

1,775,321.05

80.00

701,685.83

75.00

2,946,645.17

80.00
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ลํา
ดับ

รหัส
โครงการ

16.

61009


17.

61011

61043

61044


18.
19.
20.
21.
22.

61072

61085

61040


23.

61002


24.

61034


25.

61046


ชื่อโครงการ
โครงการสุวรรณภูมิ:การสรางคุณคาจากการเชื่อมโยง
วัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียจากอดีตสู
ปจจุบัน (สปภ.) (เงิน พ.ร.บ. 8,500,000 )
แผนงานจัดหาขอมูลสํารวจโลก (สปภ.)
(เงิน พ.ร.บ. 40,152,000 / เงินรายได 17,000
000,000 )
โครงการสนับสนุนขอมูลเพื่อการใชประโยชนภาครัฐ
(สพธ.) (เงิน พ.ร.บ. 10,000,000)
โครงการสงเสริมการใชประโยชนภูมิสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สพธ.)
(เงิน พ.ร.บ. 4,000,000)
แผนงานเสริมสรางความเชื่อมั่นภาพลักษณองคกร (สยศ.)
(เงิน พ.ร.บ. 1,141,600 / เงินรายได 7,900,000
000 )
โครงการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจจากเทคโนโลยีภมู ิ
สารสนเทศ (สพธ.) (เงินรายได 6,290,000 )
โครงการการบริหารจัดการการใหบริการแนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) (สวภ.)
(เงิน พ.ร.บ. 2,000,000 )
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการติดตามคาดการณและ
ประเมินความเสียหายจากภัยพิบตั ิและผลกระทบตอ
การใชที่ดิน (สปภ.) (เงิน พ.ร.บ. 44,305,300 )
โครงการสงเสริมการใชงานภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (สวนพัฒนา GNSS
Service) (สวภ.) (เงิน พ.ร.บ. 13,215,000 )
ยุทธศาสตรที่ 4
โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณของระบบสื่อสาร
ดาวเทียมภาคพื้นดินยานความถี่ S-band ระยะที่ 1
(Down Converter) (สวภ.)

งบประมาณที่ได
จัดสรร
8,500,000.00

รอยละ
ยอดเงินจายจริง
ยอดเงินคงเหลือ
ผลการ
กรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
ดําเนินงาน
2,005,191.53
5,175,342.50
89,000.00
1,230,465.97
75.00
(2)
ยอดเงินกันเหลื่อมป

57,152,000.00

41,106,298.57

6,723,554.80

10,000,000.00

2,766,545.12

5,191,748.18

4,000,000.00

805,688.25

200,000.00

9,041,600.00

7,369,987.90

1,505,000.00

6,290,000.00

4,955,477.60

349,890.00

2,000,000.00
44,305,300.00

44,305,300.00

13,215,000.00

10,137,443.02

2,799,292.10

99,040,208.09
3,107,600.00

57,008,816.00
1,420,699.68

36,595,957.00
1,559,000.00

960,702.30
 (1)
1,511,846.95
(1)
700,000.00
(1)

780,033.28
 (1)
2,000,000.00
 (1)

8,361,444.33

90.00

529,859.75

80.00

2,294,311.75

95.00

166,612.10

95.00

204,599.12

90.00
0.00
100.00

2,655,455.80
1,500.00
(1)

278,264.88

90.00

2,779,979.29
126,400.32

95.18
75.00
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26.

61064


27.

61069


28.

61071

61075

61084


29.
30.
31.
32.

61092

61094


33.

61065


34.

61091


ชื่อโครงการ
(เงิน พ.ร.บ. 3,107,600 )
โครงการพัฒนาตนแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ (สอร.)
(เงิน พ.ร.บ. 40,670,887 )
โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การถายภาพ (OPTEMIS) ระยะที่ 4 (สวภ.)
(เงิน พ.ร.บ. 3,909,600)
โครงการบูรณาการระบบปฏิบตั ิการดาวเทียม
ภาคพื้นดิน (สปท.) (เงินทุน 1,500,000 )
โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไรแรงโนมถวง
ระยะที่ 2 (สวภ.) (เงิน พ.ร.บ. 3,492,100 )
โครงการหองปฏิบตั ิการประมวลผลภาพถายดาวเทียม
อัจฉริยะ (Pixel House) ระยะที่ 1 (สวภ.)
(เงินทุน 2,000,000 )
โครงการขยายผลระบบ SIPROs รูปแบบแพลตฟอรม
ระบบเปด (สปท.) (เงินทุน 1,960,000 )
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภายใตศูนยภูมสิ ารสนเทศสิ
รินธร (สพอ.)
(เงิน พ.ร.บ. 3,016,000 / เงินรายได 1,000,000
000 )
โครงการพัฒนาบุคลากรและองคความรูดานเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศสูความยั่งยืน (สพอ.).)
(เงิน พ.ร.บ. 10,167,100 / เงินรายได 9,137,,631 )
แผนงานสงเสริมกิจกรรมสรางความตระหนักและแรง
บันดาลใจจาก Space Inspirium (สอร.)
(เงิน พ.ร.บ. 2,500,000 / เงินรายได 69,992 /
เงินทุน 2,687,000 / เงินนวัตกรรม 10,405,498
498 )

งบประมาณที่ได
จัดสรร

ยอดเงินจายจริง

ยอดเงินกันเหลื่อมป
กรณีมีหนี้ผูกพัน

กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
50,201.00
(1)

40,670,887.00

13,414,282.00

27,164,177.00

3,909,600.00

2,657,141.00

1,500,000.00

825,917.16

3,492,100.00

2,839,807.54

2,000,000.00

405,300.00

680,000.00

1,960,000.00

1,095,821.40

680,000.00

4,913,000.00

3,316,473.10

423,000.00

18,607,731.00

15,113,245.33

2,240,449.00

15,662,490.09

13,999,459.79

1,575,500.00

ยอดเงินคงเหลือ

รอยละ
ผลการ
ดําเนินงาน

42,227.00

90.00

908,700.00

343,759.00

95.00

69,000.00

605,082.84

100.00

25,612.46

95.00

914,700.00

75.00

18,874.80
(1)
938,200.00
(1)

165,303.80

90.00

235,326.90

95.00

1,020,000.00
 (1) (2)

234,036.67

90.00

87,530.30

95.00

626,680.00
 (1)
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โครงการ

35.

61086


36.

61076


37.

61078


38.

61079


39.

61077


40.

61035

61048


41.
42.

61080


ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาดาวเทียมเพื่อการสํารวจอวกาศ (ระยะ
ที่ 1) (สวภ.) (เงินทุน 3,216,800 )
ยุทธศาสตรที่ 5
โครงการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคลสูการเปน
องคกรแหงคุณคา (สบห.) (เงิน พ.ร.บ. 4,000,,000 /
เงินรายได 100,000 / เงินทุน 3,900,000 )
โครงการประเมินมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมเกิด
จากภารกิจของ สทอภ. (สยศ.)
(เงินรายได 2,200,000 )
โครงการการพัฒนาระบบงบประมาณและติดตาม
ประเมินผล ระยะที่ 1 (สยศ.)
(เงิน พ.ร.บ. 91,800 / เงินทุน 148,500 )
โครงการประเมินผลการดําเนินงานของ สทอภ
สทอภ. ในชวง
ระยะเวลา 2 ป (ต.ค. 58 – ก.ย. 60) (สยศ.)
(เงินรายได 2,200,000)
แผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบห.)
(เงิน พ.ร.บ. 204,000 / เงินรายได 1,850,000
000 )
โครงการเสริมศักยภาพการสรางผลงานของ สทอภ
สทอภ.
ดวยความรวมมือตางประเทศ (สยศ.)
(เงิน พ.ร.บ. 4,800,000 )
แผนงานการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร สทอภ.
(สยศ.) (เงิน พ.ร.บ. 1,667,000 / เงินทุน 900
900,000 )

แผนงานพื้นฐานขับเคลื่อนยุทธศาสตร
43.

61016


แผนงานงานบริหารงานคลัง (สบห.)
(เงิน พ.ร.บ. 172,585,400 / เงินรายได 29,363
363,200 /
เงินทุน 262,000 )

งบประมาณที่ได
จัดสรร

ยอดเงินจายจริง

ยอดเงินกันเหลื่อมป
กรณีมีหนี้ผูกพัน

3,216,800.00

1,920,669.00

1,296,131.00

22,061,300.00
8,000,000.00

13,058,826.06
4,626,062.52

2,846,800.00
389,800.00

2,200,000.00

660,000.00

1,540,000.00

240,300.00

230,700.00

2,200,000.00

1,313,000.00

2,054,000.00

1,126,787.29

4,800,000.00

4,778,062.59

2,567,000.00

324,213.66

107,000.00

412,865,084.08
202,210,600.00

324,822,946.96
191,387,748.72

50,024,580.93
1,027.20

กรณีไมมีหนี้ผูกพัน

4,374,195.13
2,252,595.13
 (1) (3)

ยอดเงินคงเหลือ

1,781,478.81
731,542.35

รอยละ
ผลการ
ดําเนินงาน
97.00
72.92
90.00
90.00

9,600.00

90.00

780,000.00

107,000.00

90.00

30,000.00

897,212.71

98.00

21,600.00
(1)

337.41

98.00

2,100,000.00
 (2)
10,006,516.91

35,786.34

80.00

28,011,039.28
10,821,824.08

87.52
99.00
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44.

61008


45.

61015


46.

61017

61019

61020


47.
48.
49.

61021


50.

61022


51.

61023

61024


52.

53.

61025


ชื่อโครงการ
แผนงานกิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป สํานักประยุกต
และบริการภูมิสารสนเทศ (สปภ.)
(เงิน พ.ร.บ. 760,000 / เงินรายได 27,000 )
แผนงานบริหารจัดการฝายธุรการและการคลัง ฝาย
ธุรการและการคลัง (สอร.)
(เงิน พ.ร.บ. 6,588,000 / เงินรายได 11,654,132
132.75 )
แผนงานการตรวจสอบและติดตาม (สตส.)
(เงิน พ.ร.บ. 200,000 / เงินรายได 122,000 )
แผนงานบริหารและสารบรรณ (สบห.)
(เงิน พ.ร.บ. 1,130,000 / เงินรายได 442,000
000 )
แผนงานการปฏิบตั ิงานเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร (ฝลค.) (เงิน พ.ร.บ. 2,560,000
000 /
เงินรายได 632,000 / เงินทุน 3,316,000 )
แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย (สวภ.)
(เงิน พ.ร.บ. 500,000 / เงินรายได 126,000 /
เงินทุน 3,000,000 )
แผนงานการบริหารกฎหมายและสัญญา (ฝกส.).)
(เงิน พ.ร.บ. 200,000 / เงินรายได 46,000 /
เงินทุน 15,000 )
แผนงานบริหารทั่วไป ฝพภ. (ฝพภ.)
(เงิน พ.ร.บ. 735,000 / เงินรายได 388,000 )
แผนงานสนับสนุนผลการดําเนินงานและบริหารงาน
สํานักผลิตภัณฑภูมสิ ารสนเทศ (สผภ.)
(เงิน พ.ร.บ. 3,033,700 / เงินรายได 1,048,000
000 /
เงินความเสีย่ ง 171,592 )
แผนงานบริหารทั่วไป สํานักพัฒนาธุรกิจและเครือขาย
พันธมิตร (สพธ.)
(เงิน พ.ร.บ. 720,000 / เงินรายได 482,400 )

งบประมาณที่ได
จัดสรร

ยอดเงินจายจริง

ยอดเงินกันเหลื่อมป
กรณีมีหนี้ผูกพัน

787,000.00

638,515.18

18,242,132.75

17,518,254.97

322,000.00

220,001.00

1,572,000.00

1,379,325.00

25,000.00

6,508,000.00

2,048,734.05

367,170.00

3,626,000.00

896,314.82

48,250.00

261,000.00

165,861.19

1,123,000.00

766,810.74

4,253,292.00

3,320,862.82

1,202,400.00

1,042,531.69

กรณีไมมีหนี้ผูกพัน

28,700.00
(1)

748,786.00

รอยละ
ยอดเงินคงเหลือ
ผลการ
ดําเนินงาน
148,484.82 100.00
695,177.78

98.00

101,999.00

100.00

167,675.00

97.00

4,091,239.95

95.00

2,681,435.18

100.00

95,138.81

100.00

600.00
(1)
47,300.00
(1)

355,589.26

99.00

136,343.18

95.00

10,890.00
 (1)

148,978.31

97.00

856.00
(1)
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รอยละ
ยอดเงินคงเหลือ
ผลการ
ดําเนินงาน
100,800.00
80.00

รหัส
โครงการ

54.

61029


โครงการจัดจางบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและ
เครื่องแมขาย (สผภ.) (เงินทุน 11,120,000 )

11,120,000.00

4,297,950.00

6,721,250.00

55.

61032


17,857,100.00

11,992,203.42

4,456,661.34

1,295,648.90
 (1)

112,586.34

80.00

56.

61036


8,769,400.00

7,837,175.85

90,950.00

18,200.00
(1)

823,074.15

97.00

57.

61059


497,000.00

497,000.00

100.00

58.

61060


1,467,000.00

1,467,000.00

100.00

59.

61061


14,353,987.90

14,353,869.88

60.

61062


30,711,391.43

29,276,221.93

1,385,830.21

61.

61063


18,012,500.00

13,111,531.71

2,408,621.76

62.

61066


แผนงานปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (สปท
สปท.)
(เงิน พ.ร.บ. 3,500,000 / เงินรายได 1,406,600
600 /
เงินทุน 12,576,000 / เงินความเสี่ยง 374,500
500 )
แผนงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ (สบห.)
(เงิน พ.ร.บ. 7,005,000 / เงินรายได 1,764,000
000 )
โครงการศึกษาระบบน้ําและระบบปองกันดินสไลด
ภายในอุทยารังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (สอร.)
(เงินทุน 497,000 )
โครงการปรับปรุงและยายตําแหนงเสาไฟสองสวางและ
เสาไฟโดยรอบอุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ เพื่อ
ปองกันอุบัติภัย (สอร.) (เงินทุน 1,467,000 )
แผนงานกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศอุทยานรังสรรค
นวัตกรรมอวกาศ (สอร.)
(เงิน พ.ร.บ. 7,500,000 / เงินรายได 6,853,987
987.90 )
แผนงานการบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ (สอร.)
(พ.ร.บ. 1,504,763.17 /เงินรายได 23,927,256
256.57 /
เงินทุน 5,128,000 / เงินนวัตกรรม 151,372 )
แผนงานกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (สบห
สบห.)
(เงิน พ.ร.บ. 1,088,900 / เงินรายได 12,423,600
600 /
เงินทุน 4,500,000 )
แผนงานบริหารทั่วไป สํานักพัฒนาและถายทอดองค
ความรู (สพอ.)
(เงิน พ.ร.บ. 660,000 / เงินรายได 678,000 )

1,138,000.00

410,514.50

328,222.50

ชื่อโครงการ

งบประมาณที่ได
จัดสรร

ยอดเงินกันเหลื่อมป

ลํา
ดับ

ยอดเงินจายจริง

กรณีมีหนี้ผูกพัน

กรณีไมมีหนี้ผูกพัน

118.02

95.00

49,339.29

90.00

2,333,380.00
 (2)

158,966.53

90.00

4,600.00
(1)

394,663.00

95.00
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ลํา
ดับ

รหัส
โครงการ

63.

61070


แผนงานบริหารทั่วไป สํานักยุทธศาสตร (สยศ.).)
(เงิน พ.ร.บ. 1,540,200 / เงินรายได 508,000
000 )

64.

61090


65.

61109


66.

61110


67.

61111


68.

61114


แผนงานกิจกรรมเงินสํารองตามมติคณะกรรมการ
บริหาร สทอภ. ที่ 60/85 (สบห.)
(เงิน พ.ร.บ. 39,432,000 )
กิจกรรมชําระคาจางออกแบบกอสรางโครงการอุทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (สอร)
(เงินทุน 600,000 )
โครงการงานรื้อถอน ขนยายพรอมติดตั้งระบบ
สายอากาศ (WATER) ขนาด 6.1 เมตรฯ (สปท
สปท.)
(เงินทุน 2,987,000 )
โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานภายในอุทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (สอร.)
(เงินรายได 60,200 / เงินทุน 31,600 /
เงินนวัตกรรม 22,866,280 )
โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและการปรับปรุงกั้น
เขต และติดตั้งระบบสาธารณูปโภคสวนพื้นที่ปรุง
อาหารเพิ่มเติมของ Space Inspirium (สอร.)
(เงินนวัตกรรม 806,000 )
รวมทั้งหมด

ชื่อโครงการ

งบประมาณที่ได
จัดสรร
2,048,200.00

รอยละ
ยอดเงินจายจริง
ยอดเงินคงเหลือ
ผลการ
กรณีมีหนี้ผูกพัน กรณีไมมีหนี้ผูกพัน
ดําเนินงาน
1,728,668.47
47,000.00
179,650.00
92,881.53
95.00
(4)
ยอดเงินกันเหลื่อมป

39,432,000.00

19,831,851.02

600,000.00

600,000.00

10,735,225.00

806,000.00

5,823,031.97

2,987,000.00
 (1)
34,000.00

80.00
100.00

2,987,000.00
22,958,080.00

3,041,892.01
 (3)

21,860,586.92

57,800.00
(1)

800,000.00

3,207,416,458.95 2,238,049,611.58 813,722,022.19

87,851,981.61
 (26) (30)

30.00
1,005,693.08

50.00

6,000.00

50.00

67,792,843.57

88.55

เอกสารแนบ 2
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รายงานผลการดําเนินงานแผนงาน
งานแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการไมแลวเสร็จในปงบประมาณ 2559 และ 2560 (กันเหลื่อมป)
สัญลักษณ

ที่

รหัส

1.

60040



2.

60121







ดําเนินการแลวเสร็จ (55 โครงการ
โครงการ/แผนงาน)
ดําเนินการไมแลวเสร็จ (ตตองกันเหลื่อมป) เนื่องจากมีกิจกรรมที่จดั ซื้อจัดจางแลว และอยู
อยูระหวางดําเนินการตามงวดงาน (8 โครงการ/แผนงาน)
ดําเนินการไมแลวเสร็จ (ตตองกันเหลื่อมป) เนื่องจากมีบางกิจกรรมอยูระหวางกระบวนจัดซื้อจัดจาง (2 โครงการ/แผนงาน
แผนงาน)

โครงการ
(วงเงินกันเหลือ่ มป)

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ
ดวยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
(5,278,477.83 บาท)

สปภ.

โครงการพัฒนาระบบการ
ใหบริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบ
บูรณาการ (One Map)
(15,000,000.00 บาท)

สวภ.

รอยละ
รอยละ
ผลการใชจาย ผลการ
กิจกรรมที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
(จายจริง) ดําเนินงาน
จายจริง 4,416,654.76 บาท
83.67
98.00 อยูระหวางกระบวนจัดจาง 1 รายการ คาดวาจัดจางและจัดพิมพไดแลวเสร็จภายใน
กันเหลื่อมป
เดือนพฤศจิกายน 2561 ไดแก
- มีหนี้
- บาท
การจัดพิมพหนังสือ Story Book (800,000 บาท) อยูระหวางประกวดราคาจาง
- ไมมีหนี้ 800,000.00 บาท
พิมพหนังสือ Story Book ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ระหวาง
คงเหลือ
61,823.07 บาท
วันที่ 24 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61 เสนอราคาวันที่ 2 ต.ค. 61 คาดวาจะลงนามไดภายใน
วันที่ 15 ต.ค. 61 และมีระยะเวลาดําเนินการ 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
0.00
12.60 อยูระหวางกระบวนจัดจาง 1 รายการ คาดวาจะลงนามภายในเดือนธันวาคม 2561
จายจริง
- บาท
การจจางเหมาพัฒนาระบบใหบริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
กันเหลื่อมป
วงเงิน 15,000,000 บาท อยูระหวางการประชาพิจารณราง TOR โครงการพัฒนาระบบ
- มีหนี้
- บาท
ใหบริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ครั้งที่ 2 ดวยวิธีประกวดราคา
- ไมมีหนี้ 15,000,000.00 บาท
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ระหวางวันที่ 20 - 25 ก.ย. 61 คาดวาจะลงนามไดภายใน
คงเหลือ
- บาท
ธันวาคม 2561 และมีระยะเวลาดํ
ระยะเวลาดําเนินการ 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
(ทั้งนี้ ในสัญญาไดระบุไวแลววา การจางครั้งนี้การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ
สทอภ. ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินการพั
การ ฒนาแอพพลิเคชั่นดังกลาวแลว)
ลาชาเนื่องจาก
1) การประกวดราคาอิ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 4 - 22 ธ.ค.
60 ไดผูชนะแลว แตมีขอทักทวงเรื่องราคากลางไมเหมาะสม จึงไดยกเลิกการประกวด
ราคาครั้งนี้ไป เมื่อวันที่ 27 เม.ย.. 61 และเริ่มกระบวนการใหม ครั้งที่ 2
2) ติดปญหาความไมแนนอนในการสงมอบขอมูลแนวเขตที่ดิน ซึ่งขณะนีไ้ ดผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) (กปนร)
(
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 61 แลว และอยูระหวาง
การเสนอให
ใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จากนั้นตองตราเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
กอน จึงจะนํามาเขาในระบบใหบริการฯ ได
ผลการใชจาย
(ณ
ณ 30 กันยายน 61)
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ที่

รหัส

3.

60015



4.

60016



5.

60017



6.

60028



7.

60039



โครงการ
(วงเงินกันเหลือ่ มป)

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการจัดทํายุทธศาสตรอวกาศ
แหงชาติและโครงสรางองคการ
อวกาศ (เดิม โครงการขับเคลื่อน
โปรแกรมอวกาศแหงชาติ)
(2,226,930.00 บาท)

สยศ.

โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ระบบและบริการภูมิสารสนเทศ
ของประเทศ
(13,545,920.00 บาท)

ฝพภ.

โครงการระบบและบริการภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ
(9,180,000.00 บาท)

สผภ.

โครงการการพัฒนาศักยภาพใน
การใหบริการขอมูลจากดาวเทียม
แบบองครวม
(10,708,416.65 บาท)

สพธ.

แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑที่มี
ศักยภาพและการสงเสริม

สพธ.

รอยละ
รอยละ
ผลการใชจาย ผลการ
กิจกรรมที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
(จายจริง) ดําเนินงาน
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561
จายจริง 1,800,000.00 บาท
80.83
95.00
รายการจัดจางแลว และอยูระหวางดําเนินการตามงวดงาน ไดแก
กันเหลื่อมป
การจัจัดทําเลมยุทธศาสตรอวกาศแหงชาติป 2560 - 2579 (426,930 บาท)ซึ่งมี
- มีหนี้
426,930.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงจากยุยุทธศาสตร เปน "แผนแมบทอวกาศแหงชาติ 20 ป พ.ศ. 2560- ไมมีหนี้
- บาท
2579" ขณะนี้อยู
อ ยู ร ะหวา งปรับ แก ไขตามข อคิด เห็ นของสํา นัก งานคณะกรรมการ
คงเหลือ
- บาท
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ เสนอ สศช. เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ กอนเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
จายจริง 13,010,920.00 บาท
96.05
98.00
รายการจัดจางแลว และอยูระหวางดําเนินการตามงวดงาน ไดแก
กันเหลื่อมป
กิ จ กรรมจั ด จ า งพั ฒ นาระบบภู มิ ส ารสนเทศด า นบริ ห ารจั ด การน้ํ า เพื่ อ การ
- มีหนี้
440,000.00 บาท
เกษตรกรรม
น้ําอุปโภค บริโภค และกําหนดพื้นที่เพื่อสรางอางเก็บน้ํา จ.พะเยา
- ไมมีหนี้
- บาท
-อยูระหว
ระหวางตรวจรับงานงวดที่ 2 และ 3 (งวดสุดทาย) วงเงิน 440,000 บาท
คงเหลือ
95,000.00 บาท
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
จายจริง 1,377,000.00 บาท
15.00
70.00
รายการจัดจางแลว และอยูระหวางดําเนินการตามงวดงาน ไดแก
กันเหลื่อมป
การพัฒนาระบบและบริ
ระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (9,180,000 บาท)
- มีหนี้ 7,803,000.00 บาท
เลขที่สัญญา 6/2560 ลงวันที่ 26 ก.ค. 60 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา 7 เม.ย. 61 จาก
- ไมมีหนี้
- บาท
การตรวจรับงานงวดที่ 2 และ 3 (สุดทาย) พบวา ระบบที่บริษัทผูรับจางสงมอบมานั้น
คงเหลือ
- บาท
ไมมีความเสถียร และไมครบถวนสมบูรณตามขอกําหนดใน TOR คณะกรรมการฯ
จึงมีหนังสือแจงผูรับจางใหดําเนินการแกไขขอบกพรอง โดยการเพิ่มเนื้องานในสวน
ของ User Authentication และบริ
และ ษัทผูร ับจางยังไมสามารถสงมอบงานได อยู
ระหวางการคิดคาปรับตามที่ระบุในสัญญา
ญ
คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2562
จายจริง 7,570,250.51 บาท
70.69
80
รายการจั
ด
จ
า
งแล
ว
และอยู
ระหวางดําเนินการตามงวดงาน ไดแก
กันเหลื่อมป
การจัดซื้อจัดจางการรับบริการขอมูล Planet Basemap แบบออนไลน
- มีหนี้ 3,109,027.43 บาท
(11,765.473.56 บาท) ใบสั่งซื้อสั่งจาง PL-016502 ( 4 งวด) ระยะเวลาเริ่มตน- ไมมีหนี้
- บาท
สิ้นสุด 15 เม.ย. 61 – 15 ม.ค.. 62 อยูระหวางดําเนินการในงวดงานที่ 3 จาก 4 งวด
คงเหลือ
29,138.71 บาท
งาน คาดวาจะเบิกจายไดภายในเดือนตุลาคม 2561 โดยใชงบป 60 = 2,824,119.60
บาท และ งบป 61 = 211,163.34 บาท
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
จายจริง 3,557,820.48 บาท
86.21
95.00
รายการจัดจางแลว และอยูระหวางดําเนินการตามงวดงาน ไดแก
กันเหลื่อมป
ผลการใชจาย
(ณ
ณ 30 กันยายน 61)

14

ที่

รหัส

โครงการ
(วงเงินกันเหลือ่ มป)

ผูรับ
ผิดชอบ

การตลาด
(4,186,863.59 บาท)

8.

60044



9.

60058



10. 60144



รอยละ
รอยละ
ผลการใชจาย ผลการ
(จายจริง) ดําเนินงาน

ผลการใชจาย
(ณ
ณ 30 กันยายน 61)
- มีหนี้
- ไมมีหนี้
คงเหลือ

600,000.00 บาท
- บาท
29,043.11 บาท

กิจกรรมที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
การจางเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของมูลนิธิชัยพัฒนา ในรูปแบบ Web Application และ Mobile
Application บริษัทไดพัฒนาระบบฯ ในรูปแบบ Web Application และ Mobile
Application แลวเสร็จ ขณะนีอ้ ยูระหวางการ Back up ขอมูล Source Code เพื่อทํา
การยาย Server ที่ใชในการพัฒนา ไปเปน Server หลัก ซึ่ง สทอภ. ใชบริการ Server
ระบบ Cloud ที่ใหบริการโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561
รายการจัดจางแลว และอยูระหวางดําเนินการ ไดแก
การจัจัดทําคูมือเพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร สทอภ.
สทอภ 2561 - 2564 (348,606 บาท)
เลขที่สัญญา 312/2560 ลว. 21 ก.ย. 60 ขณะนี้อยูระหวางปรับแกเนื้อหาใหเปนไป
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริ
เสนอแนะของคณะกรรมการบ หาร สทอภ. ในการสัมมนายุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงาน 2562 ในวันที่ 1-2
1 ก.ย. 61

โครงการจัดทํายุทธศาสตร สทอภ.
ป 2561-2564
(348,606.00 บาท)

สยศ.

จายจริง
- บาท
กันเหลื่อมป
- มีหนี้
348,606.00 บาท
- ไมมีหนี้
- บาท
คงเหลือ
- บาท

0.00

80.00

กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลาง สทอภ.
(6,782,412.86 บาท)

สบห.

จายจริง 6,591,931.46
กันเหลื่อมป
- มีหนี้
190,481.40
- ไมมีหนี้
คงเหลือ
-

บาท

97.19

98.00

คาดวาจะเบิกจายไดภายในเดือนตุลาคม 2561
รายการจัดจางแลว และอยูระหวางดําเนินการ ไดแก
การจางเหมาบริการพรอมติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรหลักของ สทอภ.
สัญญาจาง 27/2561 ลว. 31 ม.ค.
ม 2561 ระยะเวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 1 ก.พ. 61 5 พ.ค. 66 (ผูกพัน 5 ป พ.ศ. 2560-2565/งปม.ทั
2560
้งโครงการ 25,540,000 บาท)
ใชงบป 60 จํานวน 1,337,500 บาท เบิกจายแลว 2 งวด เหลืออีก 1 งวด วงเงิน
486,166.68 บาท คาดวาจะเบิกจายไดภายในเดือนตุลาคม 2561

โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้ง
ศูนยนวัตกรรมของ สทอภ.
(GISTDA Innovation Center)
(11,615,920.00 บาท)

สวภ.

จายจริง
กันเหลื่อมป
- มีหนี้ 11,042,600.00
- ไมมีหนี้
คงเหลือ 573,320.00

บาท

0.00

50.00

คาดวาจะแลวเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
รายการจัดจางแลว และอยูระหวางดําเนินการ ไดแก
1) ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนยนวัตกรรมของ สทอภ.
สทอภ (GISTDA innovation
Center) (10,850,000 บาท) เลขที่สัญญา 51/2561 ลว. 3 ก.ค. 61 ระยะเวลา
เริ่มตน-สิ้นสุด 14 ก.ค. 61 - 10 พ.ย. 61 อยูระหวางดําเนินงานในงวดงานที่ 1
2) การขนยายและติดตั้งระบบเรดาร
ระบบเรดา ชายฝง (192,600 บาท) ใบสั่งจางเลขที่สอร.
197/2561 เลขที่สัญญา สอร. 197/2561
197
ลว. 6 ก.ย. 61 ระยะเวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 7
ก.ย.- 6 ต.ค. 61 อยูระหวางตรวจสอบรายการที่จะตองยาย

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

15

ที่

รหัส

11. 59003

12. 59036

13. 59074


14. 59074

15. 59079

16. 60001

17. 60004

18. 60006


โครงการ
(วงเงินกันเหลือ่ มป)

ผูรับ
ผิดชอบ

งานบริหารทั่วไป สํานักปฏิบัติการ
ดาวเทียม
(790,000.00 บาท)
โครงการระบบผลิตแผนที่กลาง
แบบออนไลน
(168,044.00 บาท)
โครงการพัฒนาระบบเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตขอมูลและ
บํารุงรักษาระบบปฏิบัติการ
ดาวเทียมไทยโชตระยะที่ 2
(981,372.00 บาท)
โครงการพัฒนาสายอากาศความถี่
S-band ตนแบบ ระยะที่ 5
(15,362,400.00 บาท)
โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําของสังคมและรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร
(3,000,000.00 บาท)
โครงการจัดตั้งหองปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาโครงสราง
ดาวเทียม ระยะที่ 2
(2,068,220.71 บาท)
แผนงานบํารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐานระบบปฏิบัติการ
ภาคพื้นดิน
(4,957,029.60 บาท)
โครงการพัฒนาระบบการผลิต
ขอมูลและบํารุงรักษาระบบปฏิบัติ
การดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 3
(477,550.00 บาท)

สปท.

จายจริง
คงเหลือ

รอยละ
รอยละ
ผลการใชจาย ผลการ
(จายจริง) ดําเนินงาน
790,000.00 บาท
100
100
- บาท

สปภ.

จายจริง
คงเหลือ

130,348.10 บาท
36,411.90 บาท

78.17

100

ดําเนินการแลวเสร็จ
(กิกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานและหนวยงานภายนอก)
ยงานภายนอก

สปท.

จายจริง
คงเหลือ

981,372.00 บาท
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สปท.

จายจริง 15,362,400.00 บาท
คงเหลือ
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

PM สังคม จายจริง 3,000,000.00 บาท
คงเหลือ
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

ผลการใชจาย
(ณ
ณ 30 กันยายน 61)

กิจกรรมที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สอร.

จายจริง 2,055,666.76 บาท
คงเหลือ
12,553.95 บาท

99.39

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สปท.

จายจริง 4,824,349.60 บาท
คงเหลือ 132,680.00 บาท

97.32

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จทั้ง 16 กิจกรรม

สปท.

จายจริง
คงเหลือ

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

477,550.00 บาท
- บาท

16

ที่

รหัส

19. 60007

20. 60009

21. 60012


22. 60013


23. 60014

24. 60019

25. 60023

26. 60025


โครงการ
(วงเงินกันเหลือ่ มป)

ผูรับ
ผิดชอบ

แผนงานสงเสริมการพัฒนา
สอร.
อุตสาหกรรมอวกาศและอากาศ
ยาน (2,927,565.40 บาท)
โครงการพัฒนาเครื่องมือวางแผน
สปท.
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ถายภาพ ระยะที่ 3 (OPTEMIS)
(3,663,513.00 บาท)
โครงการพัฒนาระบบภูมิ
PM
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
เกษตร
การเกษตรเชิงพื้นที่บนฐานสมดุล
เศรษฐกิจ ระยะที่ 2
(9,882,100.00 บาท)
โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อลด
PM สังคม
ความเหลื่อมล้ําของสังคมและ
รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร (ระยะที่ 2)
(11,271,600.00 บาท)
โครงการพัฒนาระบบวางแผนและ PM GGP
จัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิง
มหภาค (16,421,506.00 บาท)
โครงการการจัดทําภูมิสารสนเทศ
สผภ.
พื้นฐาน (357,621.20 บาท)
กิจกรรมงานจัดจางรักษาระบบ
สผภ.
คอมพิวเตอรและเครื่องแมขาย
สํานักผลิตภัณฑภูมิสารสนเทศ
(3,750,000.00 บาท)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สปภ.
ติดตามทางบกและทางทะเลดาน
ดาวเทียม
(6,022,793.67 บาท)

รอยละ
รอยละ
ผลการใชจาย ผลการ
(จายจริง) ดําเนินงาน
จายจริง 2,914,624.40 บาท
99.56
100
คงเหลือ
7,941.00 บาท
ผลการใชจาย
(ณ
ณ 30 กันยายน 61)

กิจกรรมที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

จายจริง 3,190,694.01 บาท
คงเหลือ 472,818.99 บาท

87.09

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

จายจริง 9,701,191.18 บาท
คงเหลือ 180,908.82 บาท

98.17

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

จายจริง 11,100,867.00 บาท
คงเหลือ 170,733.00 บาท

98.49

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

จายจริง 16,406,811.00 บาท
คงเหลือ
14,695.00 บาท

99.88

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

จายจริง 357,621.20 บาท
คงเหลือ
- บาท
จายจริง 3,750,000.00 บาท
คงเหลือ
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

จายจริง 6,002,854.67 บาท
คงเหลือ
19,939.00 บาท

99.67

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

17

ที่

รหัส

27. 60026


28. 60029


29. 60031

30. 60032

31. 60033

32. 60034

33. 60035

34. 60036


โครงการ
(วงเงินกันเหลือ่ มป)

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ติดตามคาดการณและประเมิน
ความเสียหายจากภัยพิบัติและ
ผลกระทบตอการใชที่ดิน
(2,214,200.00 บาท)
โครงการ ศึกษาอัลกอริทึ่มเพื่อ
ปรับปรุงแบบจําลองจุดความรอน
และปรับปรุงการจําแนกพื้นที่เผา
ไหมในระดับภูมิภาค
(24,000.00 บาท)
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
ภูมิอากาศจากขอมูลดาวเทียม
(229,969.00 บาท)
โครงการวิจัยและการพัฒนา
เทคนิคการวิเคราะหแปลตีความ
พื้นที่ปาแบบอัตโนมัติ
(157,500.00 บาท)
แผนงานจัดหาขอมูลสํารวจโลก
(1,942,298.72 บาท)
แผนงานการพัฒนาบุคลากรและ
องคความรูดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
(7,471,668.37 บาท)
นิทรรศการภายนอกอาคาร
พิพิธภัณฑ Space Inspirium
(18,712,500.00 บาท)
แผนงานบริหาร Space
Inspirium
(6,559,382.94 บาท)

สปภ.

รอยละ
รอยละ
ผลการใชจาย ผลการ
(จายจริง) ดําเนินงาน
จายจริง 2,214,200.00 บาท
100
100
คงเหลือ
- บาท
ผลการใชจาย
(ณ
ณ 30 กันยายน 61)

กิจกรรมที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สวภ.

จายจริง
คงเหลือ

24,000.00 บาท
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ
จัดทํารายงานผลการศึกษา ของ 1) Algorithms ที่ใชในการตรวจจับจุดความรอน
จากขอมูล MODIS และ NPP และ 2) Accuracy assessment จุดความรอนจาก
ขอมูล MODIS และ NPP แลว

สวภ.

จายจริง
บาท
คงเหลือ
จายจริง
คงเหลือ

218,939.00 บาท

95.20

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

11,030.00 บาท
157,500.00 บาท
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

จายจริง 1,852,443.16 บาท
คงเหลือ
89,855.56 บาท
จายจริง 6,303,814.65 บาท
คงเหลือ 1,017,623.67 บาท

95.37

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

84.37

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สพอ.

จายจริง 18,712,500.00 บาท
คงเหลือ
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

SI

จายจริง 6,556,821.50 บาท
คงเหลือ
2,561.44 บาท

99.96

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สวภ.

สปภ.
สพอ.

18

ที่

รหัส

35. 60038

36. 60042

37. 60043

38. 60047

39. 60049

40. 60050

41. 60051

42. 60052

43. 60054

44. 60055


โครงการ
(วงเงินกันเหลือ่ มป)

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการเสริมสรางความเชื่อมั่น
ภาพลักษณองคกร
(1,067,289.72 บาท)
แผนงานพัฒนาองคกรและ
ทรัพยากรบุคคล
(1,714,080.00 บาท)
แผนงานขับเคลื่อนงานวิจัย
(844,990.00 บาท)
โครงการระบบน้ํารอนพลังงาน
แสงอาทิตยสําหรับอาคาร
Horizon (1,944,300.80 บาท)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
(32,100.00 บาท)
แผนงานการบริหารและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
(388,410.00 บาท)
โครงการแผนงานความรวมมือ
เครือขายตางประเทศเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร สทอภ.
(276,755.00 บาท)
แผนงานบริหารทั่วไป สํานัก
ปฏิบัติการดาวเทียม
(5,120.00 บาท)
แผนงานการปฏิบัติงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการบริหาร
(25,240.00 บาท)
แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจหลักของ สทอภ.
(189,000.00 บาท)

สยศ.

รอยละ
รอยละ
ผลการใชจาย ผลการ
(จายจริง) ดําเนินงาน
จายจริง 1,067,289.72 บาท
100
100
คงเหลือ
- บาท
ผลการใชจาย
(ณ
ณ 30 กันยายน 61)

กิจกรรมที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สบห.

จายจริง 1,521,796.00 บาท
คงเหลือ
67,094.00 บาท

88.78

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สวภ.

จายจริง 844,990.00 บาท
คงเหลือ
- บาท
จายจริง 1,944,300.80 บาท
คงเหลือ
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

จายจริง
คงเหลือ
จายจริง
คงเหลือ

32,100.00
388,410.00
-

บาท
บาท
บาท
บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

สยศ.

จายจริง
คงเหลือ

246,668.82 บาท
30,086.18 บาท

89.13

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

สปท.

จายจริง
คงเหลือ

4,675.00 บาท
445.00 บาท

91.31

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

ฝลค.

จายจริง
คงเหลือ

18,723.50 บาท
6,516.50 บาท

74.18

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

ฝลค.

จายจริง
คงเหลือ

150,000.00 บาท
39,000.00 บาท

79.37

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

สอร.
สบห.
สยศ.

19

ที่

รหัส

45. 60056

46. 60059

47. 60060

48. 60061

49. 60063

50. 60064

51. 60066

52. 60068

53. 60072

54. 60086


รอยละ
รอยละ
ผลการใชจาย ผลการ
(จายจริง) ดําเนินงาน
411,415.00 บาท
98.91
100
4,525.00 บาท

โครงการ
(วงเงินกันเหลือ่ มป)

ผูรับ
ผิดชอบ

แผนงานบริหารอุทยานรังสรรค
นวัตกรรมอวกาศ
(415,940.00 บาท)
กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ
(98,750.00 บาท)
แผนงานตรวจสอบภายใน
(0.00 บาท)

สอร.

จายจริง
คงเหลือ

สอร.

จายจริง
คงเหลือ

47,400.00 บาท
51,350.00 บาท

สตส.

จายจริง
คงเหลือ

- บาท
- บาท

สยศ.

จายจริง
คงเหลือ

สพธ.

งานบริหารทั่วไป สํานัก
ยุทธศาสตร
(63,789.65 บาท)
งานบริหารทั่วไป สํานักพัฒนา
ธุรกิจและเครือขายพันธมิตร
(42,140.00 บาท)
งานบริหารทั่วไป สํานักพัฒนา
และถายทอดองคความรู
(147,286.73 บาท)
การบริหารกฎหมายและสัญญา
(9,282.00 บาท)
งานพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะ (56,849.60 บาท)
แผนงานบริหารอุทยานรังสรรค
นวัตกรรมอวกาศ (สวนพัสดุ)
(798,424.00 บาท)
โครงการทดลองในอวกาศและ
สภาวะไรแรงโนมถวง National
Space Exploration
(820,450.00 บาท)

ผลการใชจาย
(ณ
ณ 30 กันยายน 61)

กิจกรรมที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ

48.00

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

-

100

49,524.72 บาท
14,264.93 บาท

77.64

100

ดําเนินการแลวเสร็จ
กิจกรรมการสรุปรายงาน ไตรมาสที่ 4/60 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ได
ดําเนินการเรียบรอยแลว (ไมตองใชงบประมาณ)
ดําเนินการแลวเสร็จ

จายจริง
คงเหลือ

28,681.00 บาท
13,459.00 บาท

68.06

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

สพอ.

จายจริง
คงเหลือ

139,937.66 บาท
7,349.07 บาท

95.01

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

ฝกส.

จายจริง
9,282.00 บาท
คงเหลือ บาท
จายจริง
44,105.60 บาท
คงเหลือ
12,744.00 บาท
จายจริง 798,424.00 บาท
คงเหลือ
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

77.58

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

100

100.00

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สบห.
สอร.
สวภ.

จายจริง
คงเหลือ

820,450.00 บาท
- บาท

20

ที่

รหัส

55. 60100

56. 60103

57. 60106

58. 60108

59. 60109

60. 60111

61. 60119


62. 60120


โครงการ
(วงเงินกันเหลือ่ มป)

ผูรับ
ผิดชอบ

โครงการขับเคลื่อนโครงการระบบ
ดาวเทียมสํารวจเพื่อการพัฒนา
(4,800,570.00 บาท)
โครงการระบบแผนที่กลางแบบ
ออนไลน (0.00 บาท)
โครงการพัฒนาพื้นที่ Co
Innovating Space (CIS)
เชื่อมโยงกับ Space Inspirium
(8,796,000.00 บาท)
พัฒนาระบบรับสัญญาณดาวเทียม
สํารวจโลกยานความถี่ C-Band
(49,755.00 บาท)
โครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋ว
และออกแบบดาวเทียม 3U
CubeSat
(130,050.00 บาท)
โครงการศึกษาและพัฒนา
เครื่องมือเพื่อการจัดการพื้นที่
อากาศ (GISAVIA)
(2,697,285.01 บาท)
โครงการพัฒนาแบบจําลองเชิง
พื้นที่เพื่อคาดการณพื้นที่น้ําทวม
และพัฒนาระบบแสดงพื้นที่เสี่ยง
ภัยน้ําปาไหลหลาก (Flash
Flood Indicate System) ของ
ประเทศไทย
(1,492,650.00 บาท)
แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑและการ
บริการดาน GNSS
(3,264,326.00 บาท)

ธอ.2
สผภ.
SI

รอยละ
รอยละ
ผลการใชจาย ผลการ
(จายจริง) ดําเนินงาน
จายจริง 4,757,695.00 บาท
99.11
100
คงเหลือ
42,875.00 บาท
ผลการใชจาย
(ณ
ณ 30 กันยายน 61)

จายจริง
- บาท
คงเหลือ
- บาท
จายจริง 8,796,000.00 บาท
คงเหลือ
- บาท

กิจกรรมที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

-

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ณ ธ.ค. 60

สปท.

จายจริง
คงเหลือ

49,755.00 บาท
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

สวภ.

จายจริง
คงเหลือ

113,793.00 บาท
16,257.00 บาท

87.50

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สอร.

จายจริง 2,673,924.30 บาท
คงเหลือ
23,360.71 บาท

99.13

100

ดําเนินการแลวเสร็จ ตรวจรับและเบิกจายแลวเสร็จ

สวภ.

จายจริง 1,492,650.00 บาท
คงเหลือ
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

สวภ.

จายจริง 3,264,326.00 บาท
คงเหลือ
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

21

ที่

รหัส

63. 60122

64. 60138


65. 60142


โครงการ
(วงเงินกันเหลือ่ มป)

ผูรับ
ผิดชอบ

แผนการสงเสริมและพัฒนาตลาด
สําหรับผลิตภัณฑมาตรฐาน
(2,846,556.50 บาท)
ศึกษาการประมวลผลขอมูลไลดาร
เพื่อจัดทําขอมูลคาระดับความสูง
ภูมิประเทศรายละเอียดสูงดวยไล
ดารและแบบจําลอง 3 มิติ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
พัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ
(4,542,608.00 บาท)
โครงการพัฒนาพื้นที่อุทยาน
รังสรรคนวัตกรรมอวกาศประจําป
2560 ในสวนที่จําเปนเรงดวน
(8,710,000.00 บาท)

สพธ.

วงเงินกันเหลื่อมปทั้งหมด
244,496,666.05 บาท

รอยละ
รอยละ
ผลการใชจาย ผลการ
(จายจริง) ดําเนินงาน
จายจริง 2,769,586.08 บาท
97.30
100
คงเหลือ
17,256.92 บาท
ผลการใชจาย
(ณ
ณ 30 กันยายน 61)

กิจกรรมที่ดําเนินการไมแลวเสร็จ
ดําเนินการแลวเสร็จ

สผภ.

จายจริง 4,542,608.00 บาท
คงเหลือ
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

สอร.

จายจริง 8,710,000.00 บาท
คงเหลือ
- บาท

100

100

ดําเนินการแลวเสร็จ

จายจริง 201,174,706.64
กันเหลื่อมป
- มีหนี้ 24,425,094.88
- ไมมีหนี้ 15,800,000.00
คงเหลือ 3,121,980.53

บาท
บาท
บาท
บาท

(โครงการป
โครงการป 2559 = 20,301,916.00 บาท /
โครงการป 2560 = 224,194,850.05 บาท)

เอกสารแนบ 3

22

แบบประเมิ
ประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค
องคการมหาชน
ารมหาชน)
Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวา
เปาหมาย

-

หนวยงาน
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)
ชื่อผูอํานวยการองคการมหาชน
นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา
ผลประเมินรายองคประกอบ  หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง
สรุปผลประเมินภาพรวม
 หมายถึง
 หมายถึง
 หมายถึง





Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผล
ประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA*

สูงกวาเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ระดับคุณภาพ





N/A



ผลการปฏิบัติงาน
สัญญาจาง

การประเมินองคกร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

สมรรถนะ

สรุ ปผลประเมิน


ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (รรอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินสูงกวารอยละ 67 )
ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย (รรอยละตัวชีว้ ัดที่ผานการประเมินอยูระหวางรอยละ 50 – 67)
ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (รรอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินต่ํากวารอยละ 50)
ระดับคุณภาพ**
ภาพ เปนองคการมหาชนทีม่ ีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ทุกองคประกอบทีป่ ระเมิน
ระดับมาตรฐาน เปนองคการมหาชนที่มผี ลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบที่ประเมินแต
ไมมีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับต่ํากวาเปาหมาย
ระดับตองปรับปรุง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับต่ํากวาเปาหมายในองคประกอบในองคประกอบหนึ่ง

(แม
แมวาจะไดรับการประเมินในองคประกอบอื่นในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย
หมาย)
หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน ประเมินโดย สํานักงาน ปป.ป.ช.
** ระดับคุณภาพ

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องคการมหาชนมีการกํ
การกําหนดตั
หนด วชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function/ Agenda// Area รอยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผานการประเมินรอยละ 100
องคการมหาชนมีการกําหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function/ Agenda// Area นอยกวารอยละ 80
มีผลการประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผานการประเมินรอยละ 100
องคการมหาชนมีการกําหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ ในองคประกอบ Function/ Agenda// Area นอยกวารอยละ 80
มีผลการประเมินสูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ
มีตัวชี้วัดทีผผ่ า นการประเมินนอยกวารอยละ 100

ความเห็นเพิม่ เติมของผูประเมิน ................................................................
(นายวี
นายวีระพงษ แพสุวรรณ
รรณ)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร สทอภ.
((ผูประเมิน)
วันที่ ..................................................
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สวนที่ 1 : ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน
Functional
Based

Agenda
Based

Area
Based

Innovation
Based

Potential
Based

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

คะแนน
ITA





-







N/A

องคประกอบ
การประเมิน
1. Functional
Based

ประเด็นการประเมิน

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

1.1.1 มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมที่
เกิดจากการดํดําเนินงาน
1.1.2 ความสามารถทางการหารายไดเพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ
1.1.3 ความสามารถในการเบิกจายงบลงทุน
โครงการ Theos-2

1,000 ลานบาท

2,140 ลานบาท



130.80 ลานบาท

80.455 ลานบาท



รอยละ 88

รอยละ 90
90.47



งบประมาณ
(1, 129.200 ลบ.)

เบิกจาย
(1,021.632473 ลบ.)

อันดับที่ 37

อันดับที่ 42



รอยละ 100

รอยละ 100



60 คะแนน

64 คะแนน



5 เรื่อง

6 เรื่อง



Mission Design
ดาวเทียม 50 กก.

Mission Design
ดาวเทียม 50 กก.



13 หนวยงาน

13 หนวยงาน



1.1.4 อันดับความสามารถทางการแขงขันดาน
Scientific Infrastructure ของประเทศ
ไทยตามการจัดอันดับของ IMD
1.1.5 การดําเนินการตามแผนเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันดาน Scientific
Infrastructure ของประเทศไทย
1.1.6 คะแนนรวมของบทความ ผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพและเผยแพรในประเทศและ
นานาชาติ
1.1.7 จํานวนผลงานดานภูมิสารสนเทศที่เกิดจาก
การรวมมือระหวาง สทอภ.
สทอภ และหนวยงาน
ภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน เพื่อแกปญหาหรือ
สรางประโยชนระดับประเทศ
1.1.8 การพัฒนาและสรางดาวเทียมเพื่อการ
สํารวจทางอวกาศ
1.1.9 จํานวนหนวยงานภาครัฐที่นาํ ขอมูลที่ได
มาตรฐานจากระบบกลางของประเทศไปใช
ประโยชนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ใหบริการของหนวยงานภาครัฐ

สรุปผล หมายเหตุ
ประเมิน (ผลประเมินราย
องคประกอบ)

สูงกวา
เปาหมาย
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

2. Agenda Based 2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสราง
ความรูความเขาใจแกประชาชน
2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นขาวที่ทันตอ
สถานการณ

3. Area Based
4. Innovation
Based

5. Potential
Based

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

สรุปผล หมายเหตุ
ประเมิน (ผลประเมินราย
องคประกอบ)

รอยละ 100
(180 ครั้ง)

รอยละ 422
422.77



รอยละ 100

รอยละ 100
(2 ประเด็น สามารถ
ชี้แจงไดตามขอกําหนด
หนด)



รอยละ 80

รอยละ 96.6



รอยละ 96

รอยละ 96.45



คะแนน 4

คะแนน 4.77



สูงกวา
เปาหมาย

ไมมี
4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึง
พอใจและพัฒนาการใหบริการ
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ
(คํานวณตามเงื่อนไข ก.พพ.ร.)
4.3 การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องคการมหาชน
4.4 การบริหารเชิงพื้นที่ดวย AIP Platform
5.1 แผนพัฒนาองคกรและบุคลากรขององคการ
มหาชนแบบกาวกระโดด

ผลประเมินรายตัวชี้วัด

กรอบการดําเนินงาน ดําเนินการไดตามกรอบการ
ดําเนินงานแบบ AIP
แบบ AIP
รอยละ 100

รอยละ 100

 หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (ไมผาน)

สูงกวา
เปาหมาย




สูงกวา
เปาหมาย

เอกสารแนบ 4
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รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด สงป.)
ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วดั

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนเรื่อง
เรื่อง
การใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนเรื่อง
เรื่อง
ดานการจัดทําฐานขอมูล
พัฒนา และประยุกตใชภูมิ
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนหลักสูตร หลักสูตร
ดานเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
เพื่อพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากรในทุกระดับ
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนจังหวัด จังหวัด
ที่มีชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศ
ที่ถูกตองตามขอกําหนด
ของมาตรฐาน FGDS
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวน
หนวยงาน
หนวยงานภาครัฐนําระบบ
ติดตามทางบกและทางทะเล
ดวยดาวเทียมไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ
รอยละ
ความสําเร็จของการ
10 ของ
พัฒนาระบบดาวเทียม
แผน
สํารวจเพื่อการพัฒนา
5 ป
ตัวชี้วัดที่ 7 จํานวนระบบ ระบบ
เพื่อการตัดสินใจแบบองก
รวมสําหรับการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน (โครงการ EEC)
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของ
รอยละ
สถานประกอบการที่เขา
รวมโครงการที่มีการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใชในการผลิต/พัฒนา
ผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคา
เชิงพาณิชย
ตัวชี้วัดที่ 9 ระบบขอมูล
ระบบ
ทางภูมิสารสนเทศสําหรับ
การคมนาคมทางอากาศที่
ละเอียด, ถูกตอง, แมนยํา
ตามมาตรฐาน ICAO ที่เพิ่ม
ความปลอดภัยของการ
คมนาคมทางอากาศของ
ประเทศ

ไตรมาส 1
(ต.ค. – ธ.ค. 60)
เปาหมาย ผลงาน
95
90

ไตรมาส 2
(ม.ค. – มี.ค. 61)
เปาหมาย ผลงาน
210
198

ไตรมาส 3
(เม.ย. – มิ.ย. 61)
เปาหมาย ผลงาน
330
352

ไตรมาส 4
(ก.ค. – ก.ย. 61)
เปาหมาย ผลงาน
450
450

เปาหมาย
ทั้งป

ผูจ ัดเก็บ
ขอมูล

450

สปภ.

-

1

2

3

4

7

25

25

25

ฝพภ.(5)
สผภ.(7)
สปภ.(8)
สพอ.(5)

2

3

8

7

13

11

15

16

15

สพอ.

-

-

10

-

15

ลงนาม
สัญญา
แลว

26

26 จังหวัด
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ฝพภ.

1

1

2

4

3

5

5

6

5

สปภ.

-

0

-

0

-

กิจกรรมที่
1 การลง
นาม
สัญญา
แลวเสร็จ

10%

24.6 %
ของแผน 5
ป

10% ของ
แผน 5 ป

ธอ.2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

PM GGP

80%

100%

80%

สอร.

1

1

1

สอร.

หนวยงาน

อยูระหวาง
เตรียมการ
อบรม
(งานงวด 4)

-

-

-

100%

30%

-

-

-

-

-

100%
(จํานวน
สถาน
ประกอบการ
1 แหง)

อยู
ระหวาง
จัดเก็บ
ขอมูล
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ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วดั

หนวย
นับ

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ผูจัดเก็บ
เปาหมาย
(ต.ค. – ธ.ค. 60) (ม.ค. – มี.ค. 61) (เม.ย. – มิ.ย. 61) (ก.ค. – ก.ย. 61)
ขอมูล
ทั้งป
เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน
20%
ตัวชี้วดั ที่ 10 รอยละของ รอยละ
1
20%
สวภ.
(1
อยู

(1
โครงการวิจัยที่สามารถ
กิจกรรม
ระหวาง
กิจกรรม) กิจกรรม)
กําหนดแนวทางนําไปตอ
ดําเนินการ
ยอดเชิงลึกหรือนําไปใช
แกไขปญหาการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
1
ตัวชี้วดั ที่ 11
เรื่อง
1
1
สอร.
มาตรฐาน
ไดรับ
ความสามารถในการ
หองปฏิบัติ
มาตรฐาน
การการ
หองปฏิบัติ
ทดสอบมาตรฐานเพื่อ
ทดสอบ
การ
ดาน
รองรับการวิจัยการ
การทดสอบ
mechanic
ดาน
พัฒนาและอุตสาหกรรม
al ใน
มาตรฐาน
mechanical
Aerospace
AS9100D
ในมาตรฐาน
ตัวชี้วดั ที่ 12 จํานวน
ระบบใหบริการขอมูลเชิง
ตําแหนง(รายละเอียดสูง)

ระบบ

AS9100D

ตัวชี้วดั ที่ 13
ระบบ
จํานวนระบบบริการ
ภูมสิ ารสนเทศเพื่อ
การเกษตร (GISagro)
ที่สามารถประยุกตใชใน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ไดอยางครบถวน ถูกตอง
และเปนปจจุบัน
ตัวชี้วดั ที่ 14 ระบบภูมิ
ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการขาวเชิง
พื้นที่

-

-

-

-

-

-

1

1

1

สวภ.

1

1

1

สปภ.

1

1

1

สพธ.

อยู
ระหวาง
จัดจาง

-

-

-

-

-

อยู
ระหวาง
ดําเนิน
การ

-

-

-

-

1

อยู
ระหวาง
พัฒนา
ระบบใน
4 จังหวัด
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เอกสารแนบ 5
รายงานผลตามตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการ วท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัด วท.)
ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วดั

หนวย
นับ

ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวน
ราย
บริษัทที่เขามาใช
ประโยชนในเขต
อุตสาหกรรมศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนระบบ ระบบ
ที่ไดรับการพัฒนาเพื่อ
รองรับมาตรฐานความ
ปลอดภัยดานคมนาคม
และโลจิสติกส
ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวน
ฐานขอมูล
ฐานขอมูลในรูปแบบ
ดิจิทัล/บริการอัจฉริยะ
เพื่อใหบริการประชาชน
และภาคธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่ 4 มูลคา
ลานบาท
ผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดจากการนํา
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช
ประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวน
บทความ
บทความที่ตีพิมพและ
เผยแพรในวารสาร
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของ
รอยละ
ผลงานวิจัยและพัฒนาที่
ผูประกอบการ หรือชุมชน
นําไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 7 จํานวนผูเขา
คน
รับการถายทอดความรู
และเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ตัวชี้วัดที่ 8 จํานวนการ รายการ
บริการวิเคราะห ทดสอบ
สอบเทียบและบริการ
ขอมูลทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 9 จํานวน
เรื่อง
นโยบาย มาตรการ และ
กฎหมายที่สงผลตอการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตร

ไตรมาส 1
(ต.ค. – ธ.ค. 60)
เปาหมาย ผลงาน
3

ไตรมาส 2
(ม.ค. – มี.ค. 61)
เปาหมาย ผลงาน
2
6

ไตรมาส 3
(เม.ย. – มิ.ย. 61)
เปาหมาย ผลงาน
10
5
ดําเนิน
การครบ
แลว

ไตรมาส 4
เปาหมาย ผูจ ัดเก็บ
(ก.ค. – ก.ย. 61)
ขอมูล
ทั้งป
เปาหมาย ผลงาน
10
10
10
สอร.

-

-

-

-

-

มีระบบ
SBAS gen
2 ลงนาม
สัญญาแลว

1

1

1

สอร.

-

-

-

-

-

2

2

2

สปภ./
สวภ.

-

0

-

-

-

อยูระหวาง
จัดทํา
ฐานขอมูล
ขาวและ
ขาวโพด
เสร็จ
70 %
ลงนาม
สัญญาจาง
เมื่อ 23
พ.ค. 61
แลว อยู
ระหวาง
ดําเนินการ

500

2,140

500

สยศ.

-

4

1

9

4

8

9

8

สวภ.

-

0

22%

13%

25%

15,000 31,576

55,000

65,215

1,500

1,690

4,800

-

-

-

9
ดําเนิน
การครบ
แลว

80,000

33 %
29%
33%
29%
(30 เรื่อง
(30 เรื่อง
นําไปใช
นําไปใช
ประโยชน
ประโยชน
10 เรื่อง)
10 เรื่อง)
82,795 100,000 100,393 100,000

สพอ.

6,555

8,000

13,421

12,000

13,421

12,000

สปภ.

-

-

-

1

1

1

PM
เกษตร

สพธ.

