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รายงานผลการดาเนินงานของ สทอภ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ( ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 มีภาพรวมการดาเนินงานตามแผนงาน ระหว่างตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 โดยมีแผนงาน/
โครงการ ทั้งหมด 60 แผนงาน/โครงการ ได้รับเงินจัดสรรจานวน 709.317 ล้านบาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 43
โครงการ โดยมี การใช้จ่าย 375.219 ล้านบาท และแผนงาน/โครงการที่ ยัง ดาเนินการไม่ แล้วเสร็จ 17
แผนงาน/โครงการ โดยแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารวจ
โลก ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ 9 แผนงาน/โครงการ ใช้จ่ายไปแล้ว 142.394 ล้านบาท กันเงินดาเนินงาน
70.224 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ 2
โครงการ ใช้จ่ายไปแล้ว 19.361 ล้านบาท กันเงินดาเนินงาน 1.015 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและ
ขับเคลื่อนโครงสร้างภูมิสารสนเทศแห่งชาติเพื่อบริการสังคม ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 แผนงาน ใช้จ่ายไป
แล้ว 14.960 ล้านบาท กันเงินดาเนินงาน 3.703 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตลาดและธุรกิจ
ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 แผนงาน ใช้จ่ายไปแล้ว 5.768 ล้านบาท กันเงินดาเนินงาน 0.178 ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เชื่อมโยงอาเซียนด้วยภูมิสารสนเทศ ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ ใช้จ่ายไปแล้ว
5.832 ล้ านบาท กั นเงิ นดาเนิ นงาน 1.156 ล้ านบาท ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 พัฒ นาและขับ เคลื่อ นองค์ก ร
ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ ใช้จ่ายไปแล้ว 1.077 ล้านบาท กันเงินดาเนินงาน 5.450 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ สาเหตุการดาเนินงานล่าช้า ตามเอกสารแนบ 1
2. รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนา
โครงการพัฒนามีจานวน 26 โครงการ วงเงินที่ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 277.799 ล้านบาท และมีการ
โอนออกไปเป็นงบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการจ านวน 23.26 ล้านบาท คงเหลือ 254.54 ล้านบาท ใน
โครงการพัฒ นาทั้ง หมดโดยเป็นโครงการที่ได้รับงบแผ่นดิน 9 โครงการ วงเงิน 214.021 ล้านบาท ผลการ
เบิกจ่าย 204.51 ล้านบาท, ได้รับเงินรายได้ 6 โครงการ วงเงิน 14.95 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 12.03 ล้าน
บาท, ได้รับเงินทุน สทอภ. จานวน 2 โครงการ วงเงิน 18.28 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3.81 ล้านบาท, ได้รับ
งบนวัตกรรม จานวน 7 โครงการ วงเงิน 26.394 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 16.86 ล้านบาท และเงินบริหาร
ความเสี่ยง จานวน 3 โครงการ วงเงิน 3.47 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเป็น 3.41 ล้านบาท โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการได้รายงานผลการดาเนินงานในรูปแบบ Project Based Management ซึ่งสามารถดูจากเว็บไซต์
scurve.gistda.or.th
3.รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ
3.1 รายงานผลตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานเกินกว่าแผน ทั้ง 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
3.2 รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ วท. : ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ผลการ
ดาเนินงานเกินกว่าแผน 5 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามแผน 5 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
3.3 รายงานผลตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการของ วท. และ สป.วท. : ประกอบด้วย
4 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานเกินกว่าแผน 1 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามแผน 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 4
4.รายงานผลการดาเนินโครงการวิจัย
โครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการในเดือนมกราคม 2558
จานวน 6 โครงการ จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยทั้ง 6 โครงการอยู่ระหว่างดาเนินงานและ
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เป็นไปตามแผน โดยโครงการวิจัยมีการกรอกข้อมูลในรูปแบบ Project Based Management ผ่านเว็บไซต์
scurve.gistda.or.th
5.รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด ก.พ.ร.
สทอภ. ได้ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 (Self Assessment Report –
SAR) โดยผลการดาเนินงาน 4 ไตรมาสเท่ากับ 4.6439 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ทั้งนี้ ยังไม่รวมคะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับ คุณธรรมและความโปร่ง ใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะดาเนินการประเมิ นโดย
สานักงาน ป.ป.ช.
และ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับ การพัฒ นาด้านการก ากั บ ดูแลกิ จ การ ข้อย่อยที่ 1.3 บทบาทของ
คณะกรรมการในการติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์การมหาชนที่สาคัญ
กาหนดให้คณะกรรมการมีการติดตามผลการดาเนินงานและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สาคัญ ซึ่ง
ประกอบด้ วย 5 ระบบงาน โดยผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ กาหนดไว้ ได้แก่ 1) ระบบควบคุม
ภายใน 2) การตรวจสอบภายใน 3) ระบบการบริหารความเสี่ยง 4) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ 5)
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
6.รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบกลาง
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบเบิกจ่ายแทนกัน จานวน 3 โครงการ วงเงินรวม 34,537,800 บาท
เบิกจ่ายจริง 25,316,168.69 บาท (ร้อยละ 73.30) อยู่ระหว่างขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ จานวน
8,630,951.54 บาท คืนเงินคงเหลือ สป.วท. แล้ว จานวน 590,679.77 บาท โดยโครงการที่เบิกจ่ายน้อยที่สุด
ได้แก่ โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากร และการจัดการพื้นที่ของประเทศ
ตามศักยภาพ (Zoning)
ทั้งนี้ งบกลาง เงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น อีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนข้อมูล
ภูมิสารสนเทศด้วยภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจสอบสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางเปิดกรีดเกินกว่า 15 ไร่
วงเงิน 8,784,000 บาท เบิกจ่ายจริง 3,271,227.80 บาท (ร้อยละ 37.24) นอกจากนี้ ได้รับอนุมัติงบเงินกู้ อีก 1
โครงการ ได้แก่ โครงการระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ วงเงินทั้งโครงการ 95,000,000 บาท (ปี 58 จานวน
19,993,800 บาท, ปี 59 จ านวน 48,000,000 บาท, ปี 60 จ านวน 27,000,000 บาท) เบิก จ่ ายจริ ง
5,215,541.18 บาท รายละเอียดการดาเนินงานตามเอกสารแนบ 6
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เอกสารแนบ 1
สรุปผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับงบประมาณดาเนินการในปี 2558
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี มี 17 แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 9 แผนงาน/โครงการ (7 โครงการ /2 แผนงาน) ไม่แล้วเสร็จ
ชื่อโครงการ
สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน
ผลกระทบต่อ สทอภ.
1. โครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก สาเหตุ
การเบิกจ่ายและการ
(คิวบ์แซทต้นแบบ)
การดาเนินการทั้ง 3 ส่วน สทอภ. มจพ. ดาเนินการในการพัฒนา
(ทิพวรรณ /สวภ./ฝบว.)
และ มทม. ต้องดาเนินไปพร้อมๆ กัน แต่ Engineering Model
1. การลงนามสั ญ ญาการจ้ า งคณะที่ (EM) ไม่เป็นไปตามแผน
ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ ทาให้ สทอภ. ยังไม่
จอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ล่าช้า สามารถร่วมและพัฒนา
เนื่องจากเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคและ Flight Model (FM) ต่อ
ค่าบริห ารจัดการที่ มจพ. เสนอมี ก าร ได้
แก้ไข รอเข้าคณะกรรมการการเงินและ งบประมาณในส่วนที่
ทรัพย์สินของ มจพ. หลายครั้ง
สทอภ. ดาเนินการเอง
2. การลงนามในการดาเนินโครงการวิจัย บางส่วนไม่สามารถกัน
และพั ฒนาระบบควบคุมดาวเทียมและ เงินเหลื่อมปีได้ ทาให้การ
ระบบสื่อสารดาวเทียม กับ มหาวิทยาลัย ดาเนินการกับหน่วยงาน
เทคโนโลยี ม หานคร (มทม.) ภายใต้ ภายนอกติดขัด
MOU ล่าช้า เนื่องจากมีการปรับมาใช้
ระเบี ยบว่ าด้วยการดาเนินงานร่ วมกั น
ระหว่าง สทอภ. กับ มหาวิทยาลัย รอมติ
จาก กบห. ให้ระเบียบฯครอบคลุมการใช้
เงิ น รายได้ น าเสนอแผนในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประสานงาน และรอ
พิจารณาลงนามในข้อตกลง
3. การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ไม่ สามารถ
จัดซื้อได้ครบตามแผนเนื่องจาก 1. และ
2. ล่าช้า การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง
ลงนามในสัญญาการจ้างคณะที่ปรึกษา
จาก มจพ. และการดาเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาระบบควบคุมดาวเทียมและ
ระบบสื่อสารดาวเทียม กับ มทม. ในวันที่
10 มิถุนายน 2558

2. โครงการจัดหาระบบสถานีดาวเทียม
รายละเอียดปานกลาง

กาหนดแล้วเสร็จ
ได้รับการอนุมัติขยายเวลา ถึง มี.ค. 59
สาเหตุ
- ระหว่างดาเนินงาน
มี ค วามล่ า ช้ า ในการกระบวนการ โครงการมีระบบฯ เดิมที่
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ชื่อโครงการ
(สานนท์ /สปท.)

สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน
จัดซื้อ มี การยกเลิ กประมู ลด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ านวน 2 ครั้ ง
เนื่องจากไม่ มี ผู้ยื่นเสนอราคาฯ ซึ่งการ
จัดหาระบบฯ ส าเร็จ ด้วยวิธีการจัดซื้อ
วิธีพิเศษ โดยการคัดเลือกจากผู้ค้าหลาย
ราย
เมื่อ มี.ค. 58

ผลกระทบต่อ สทอภ.
ติดตั้ง ณ สทอภ.
(ลาดกระบัง) สามารถใช้
งานไปพลาง
- ปัจจุบันระบบฯ ติดตั้ง
แล้วเสร็จ และสามารถใช้
งานได้ดี ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานโดยรวม
ของ สทอภ.

กาหนดแล้วเสร็จ
ดาเนินการติดตั้ง/ตรวจรับแล้วเสร็จเมื่อ
วั น ที่ 22 ก.ย. 58 ซึ่ ง แล้ ว เสร็ จ ก่ อ น
กาหนดสัญญาฯ (วันที่ 10 ต.ค. 58)
3. โครงการรักษาความต่อเนื่องของการ สาเหตุ
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
มีข้อมูลดาวเทียมสารวจโลก
มีความล่าช้าในการกระบวนการ
สทอภ.
(ยสวินทร์ /สปท.)
จัดซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กาหนดแล้วเสร็จ
ขอขยายเวลาเป็น ก.ย. 59
4. โครงการจัดหาระบบจานรับสัญญาณ สาเหตุ
ดาวเทียมทดแทนของเดิม* (สปท - งบ
- กระบวนการดาเนินการจัดซื้อล่าช้า
ผูกพันที่ ครม.อนุมัติแล้ว ปี
จากขั้นตอนการประชาพิจารณ์ TOR ซึ่ง
57=35.2500 ลบ., ปี 58=23.500 ลบ., มีผู้วิจารณ์และมีการปรับแก้หลายครั้ง
ปี 59=176.25 ลบ) (บุญชุบ /สปท.)
- การดาเนินงานการก่อสร้างฐานราก
และโครงสร้ างพื้ นฐาน มี ความล่ า ช้ า
เนื่องจากคณะผู้ควบคุมงานฯ ได้มี การ
ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ ขาย ด าเนิ นการอย่ า ง
ละเอี ย ดรอบคอบ โดยค านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยของระบบจานรับสัญญาณที่จะ
ติดตั้ง มี การปรับ ปรุง /แก้ ไขหลายเพื่ อ
ความสมบูรณ์
กาหนดแล้วเสร็จ
กาหนดแล้วเสร็จโครงการ ก.พ. 59

- ภาพรวมการส่งมอบ
งานทั้งโครงการ ยัง
เป็นไปตามกรอบเวลา
ตามสัญญาฯ โดยผู้ขายมี
กาหนดติดตั้งแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม
2559 (ก่อนกาหนดสิ้นสุด
สัญญาฯ)
- ปัจจุบันระบบจานฯ ได้
จัดส่งจากบริษัทผู้ผลิต
(ViaSat/USA.) แล้ว มี
กาหนดถึงประเทศไทย
ประมาณวันที่ 3 ธ.ค. 58
ปัจจุบันใช้ระบบจานรับ
สัญญาณฯ ณ สถานีรับ
สัญญาณสารอง (สทอภ./
ลาดกระบัง) เพื่อรับ
สัญญาณกรณีเกิดการ
ซ้อนทับของวงโคจร
ดาวเทียม

5. โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ
สาเหตุ
ควบคุมและทดสอบ ประกอบดาวเทียม
เนื่ องจากต้ องรวบรวมควา ม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
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Phase C (เจรานนท์ /สปท.)

6. โครงการพัฒนาระบบเพิม่ ศักยภาพ
การผลิตข้อมูลและบารุงรักษาระบบ
ปฏิบัติ
การดาวเทียมไทยโชตระยะที่ 1
(สรารักษ์ /สปท.)

สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน
ผลกระทบต่อ สทอภ.
ต้องการทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญและ สทอภ.
จากผู้ใช้งานเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน จึง
ทาให้โครงการล่าช้ากว่ากาหนด
กาหนดแล้วเสร็จ
ม.ค. 59
สาเหตุ
แผนงานโครงการระบุให้แล้วเสร็จ
เดือน ธ.ค. 58

ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สทอภ.

กาหนดแล้วเสร็จ
กาหนดแล้วเสร็จโครงการ ธ.ค. 58
7. โครงการพัฒนาจานสายอากาศ
สาเหตุ
ไม่มีผลกระทบต่อ สทอภ.
ความถี่ S-Band ต้นฉบับ ระยะที่ 4 - - ไม่มีผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคา
(Monitoring & Control System)
โดยบริษัทฯ ให้เหตุผลว่างบประมาณที่
(จารุณี /สปท.)
สทอภ. ตั้งไว้ต่าเกินไปไม่สามารถเข้าร่วม
การจั ดจ้ างได้ สทอภ. จึ ง ได้ ป ระกาศ
ยกเลิ ก การประมู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
- - ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้ขอ
อนุมัติใช้เงินนวัตกรรมเพื่อการจัดจ้างทา
อุปกรณ์รบั -ส่งสัญญาณย่านความถี่ SBand (S-Band Feed) (เพิ่มเติม) มติที่
ประชุม ให้ปรับแก้เอกสารโครงการฯ
และได้รับอนุมัติเงินเพิ่มเติมจานวน
680,000 บาท ในการประชุมครั้งที่
3/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม
2558
- - ดาเนินการเปิดประมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 และได้ผู้ชนะ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ทั้งนี้ ได้ขอ
อนุมัติปรับแผนการดาเนินงานให้แล้ว
เสร็จ มิ.ย. 59
กาหนดแล้วเสร็จ
ขยายเวลาถึงเดือน มิ.ย. 59
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สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน
ผลกระทบต่อ สทอภ.
8. แผนงานจัดหาข้อมูลดาวเทียมสารวจ สาเหตุ
ไม่มีผลกระทบต่อ สทอภ.
โลก (สปภ.)
- รอเบิกจ่ายเงินให้เจ้าของดาวเทียมและ
รอการชาระภาษีโดย ฝกค.
- เป็นการสัง่ ซื้อแบบสั่งถ่ายใหม่ของ
ลูกค้า ซึ่งที่ถ่ายไปยังมีเมฆมากไม่ตรงกับ
ข้อตกลงของลูกค้า จึงต้องรอถ่ายใหม่
กาหนดแล้วเสร็จ
- สาหรับการเบิกจ่ายและการชาระภาษี
คาดว่าภายในสิ้ นเดือนธันวาคม 2558
ทั้งนี้ ขึ้นกับ ฝกค.
- คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ไม่ เ กิ น เดื อ น
พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูล
ที่ จ ะได้ จ ากการถ่ า ยใหม่ ตรงตาม
ข้อตกลงของลูกค้าหรือไม่
9. แผนงานบริหารจัดการ ส่งเสริมการ สาเหตุ
พัฒนานวัตกรรม และสร้างความ
ล่ าช้ าในการจั ด จ้ า งเนื่ อ งจากทาง
ต่อเนื่องการปฏิบัติการดาวเทียม (สปท.) AIRBUS ขอแก้ ไขข้ อสั ญ ญาจากเดิ ม
หลายข้อซึ่ ง ทาง สทอภ. เห็ นว่าเป็ น
ข้อเสียเปรียบ จึงต้องประสานระหว่าง
หน่วยปฏิบัติ - ฝกส. และ AIRBUS เพื่อ
ปรั บ แก้ สั ญ ญาหลายครั้ ง ในช่ ว งปี ง บ
2557 จนได้ข้อยุติและสามารถทาเรื่อง
ขออนุมัติจัดจ้างในเดือนตุลาคม

เ ป็ น สั ญ ญ า เ ชิ ง
Corrective
and
Consulting กรณีระบบ
เกิดปํญหา ในปี 2557 ไม่
มีผลกระทบเนื่องจากไม่
เกิ ด ปั ญ หาที่ น อกเหนื อ
ก า ร จั ด ก า ร ข อ ง
เจ้ า หน้ า ที่ / System
Admin (สั ญญาฯได้ถู ก
ปรับลดเนื้องาน/เนื้อเงิน
กาหนดแล้วเสร็จ
จากปีก่อนแล้วตามความ
ดาเนินการแล้วเสร็จ สัญญาเริ่มวันที่ 23 จาเป็น)
พฤศจิกายน 2558 (300 วัน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 2 แผนงาน/โครงการ (2โครงการ) ไม่แล้วเสร็จ
ชื่อโครงการ
1. โครงการความร่วมมือในการพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศใน
การจัดทาแผนทีม่ าตราส่วนใหญ่ ร่วมกับ
Survey of India (SOI) (ธนยศ/สผภ.)

สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน ผลกระทบต่อ สทอภ.
สาเหตุ
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทาง SOI เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน สทอภ.
ผู้บ ริห าร ท าให้ขาดการประสาน
งานและไม่ มี ผู้ ตั ด สิ น ใจในการ
กาหนดนโยบายในการดาเนินงาน
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะที่ 4 (บุษบา/สปภ.)

สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน ผลกระทบต่อ สทอภ.
กาหนดแล้วเสร็จ
สผภ. ได้ขออนุมัติปรับแผนการดาเนิน
โครงการในปี 2558 และขออนุมัติดาเนิน
โครงการต่อในปี 2559
สาเหตุ
ไม่มีผลกระทบต่อ
1.ความล่าช้าจากการปรับเปลี่ยน
สทอภ.
แผนงานและแนวทางโครงการซึ่ง
ดาเนินงานส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ 4
เดือน ตั้งแต่เริม่ จนถึงช่วงเดือน
มีนาคม 2558
2.มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางของ
โครงการทาให้ เจ้าหน้าที่ต้องมา
เริ่มต้นเสมือนนับ หนึ่งใหม่อีก ใน
ส่วนของ “การเปลี่ยนให้โครงการนี้
ดาเนินการตาม การกาหนดพื้นที่
70,0000 ไร่ ของ สศช.” ซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วงเดือนมีนาคม 2558
3.โครงการนี้สลับซับซ้อนในแนวทาง
หรือ Conceptual Design ที่
ออกแบบและไม่มีข้อยุติโดยรวดเร็ว
ปรากฏอยู่ในช่วง เม.ย. ต่อ พ.ค.
2558
กาหนดแล้วเสร็จ
ขอขยายระยะเวลาการดาเนินการ
เป็น มี.ค. 59

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 2 แผนงานไม่แล้วเสร็จ
ชื่อโครงการ
สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน ผลกระทบต่อ สทอภ.
1. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศ สาเหตุ
ไม่มีผลกระทบต่อ
และภูมิสารสนเทศ (ปราณปริยา/สพอ.)
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับ สทอภ.
เวลาการเรี ย น การสอน เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับ AEC ทาให้กาหนดการ
เดิ ม ตรงกั บ ช่ ว งเวลาปิ ด เทอมของ
มหาวิทยาลัย สพอ. จึงเลื่อนการจัด
ประ ชุ ม เพื่ อ ให้ อ าจา รย์ แล ะ
นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
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สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน ผลกระทบต่อ สทอภ.

กาหนดแล้วเสร็จ
วันที่ 5 ก.พ. 2559
2. กิ จ กรรมการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ภู มิ สาเหตุ
ไม่มีผลกระทบต่อ
สารสนเทศสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพ
เนื่องจากต้องมี การสารวจความ สทอภ.
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (เอกราช/สพอ.)
ต้อ งการจากผู้ดู แลศูน ย์ ก ารเรีย นรู้
ชุ ม ชน ถึ ง การปรั บ ปรุ ง /ซ่ อ มแซม
และต้องอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้ า ง จึ ง ต้ อ งท าให้ มี ค วามล่ า ช้ า
แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปตรวจ
รั บ การซ่ อ มแซมการปรั บ ปรุ ง ชุ ด
นิทรรศการกึ่งถาวรจะแล้วเสร็จวันที่
28 พ.ย. 2558
กาหนดแล้วเสร็จ
วันที่ 28 พ.ย. 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 1 แผนงานไม่แล้วเสร็จ
ชื่อโครงการ
1.แผนงานส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
และบริการเชิงรุก (จิราวรรณ/สพธ.)

สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน
สาเหตุ
เนื่องจากสมาคมประกันวินาศภัย
ไทย ขอเลื่อนการจัดงานการสัมมนา
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศกับธุรกิจ
ประกั นภั ย ร่ว มกั บ สมาคมประกั น
วิ น าศภั ย ไทย เป็ น เดื อ นธั น วาคม
2558

ผลกระทบต่อ สทอภ.
ไม่ มี ผ ลกระทบ การ
สั ม ม น า เ ป็ น เ พี ย ง
กิ จ ก ร ร ม ห นึ่ ง ที่
ด า เ นิ น ก า ร ร่ วม กั บ
สมาคมฯ กิ จ กรรมใน
ส่วนอื่นๆ ได้ดาเนินการ
คู่ขนานกันไป

กาหนดแล้วเสร็จ
ธันวาคม 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มี 2 โครงการไม่แล้วเสร็จ
ชื่อโครงการ
1. โครงการศึกษาความเป็นไปการจัดทา
ระบบให้บริการแผนที่ฐานการเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN
CONNECTIVITY) (ศิริกุล/สปภ.)

สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน ผลกระทบต่อ สทอภ.
สาเหตุ
ไม่มีผลกระทบต่อ
เนื่องจากปรับ แผนงานจากการจ้าง สทอภ.
เ ห ม า ที่ ป รึ ก ษ า ฯ ม า เ ป็ น ก า ร
ดาเนินการเอง
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สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน ผลกระทบต่อ สทอภ.
กาหนดแล้วเสร็จ
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้
- ส่ง first draft 16 พ.ย. 58
- ส่ง final draft 23 พ.ย. 58
2. โครงการแผนที่วัฒนธรรมอาเซียนเฉลิม สาเหตุ
ไม่มีผลกระทบต่อ
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1. เนื่องจากมีการขยายงานเพิ่มจาก สทอภ.
ที่กาหนดไว้ 1 เล่ม เป็น 2 เล่ม โดย
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลอง
เล่มแรกเป็น Atlas และเล่ม 2 เป็น
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน2558
เรื่องของคุณค่าตามข้อตกลงที่ทากับ
(ปานวาด/สปภ.)
ฝ่ายอินเดีย
2. มี ก ารขยายเนื้ อ หาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
สน อง พ ระ รา ชด า ริ ข อ งส มเ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ ท รงมอบ
ข้ อ สั ง เกตให้ ค ณะกรรมการศึ ก ษา
เพิ่มเติมใน 4 ประเด็น คือ
2.1ศึ ก ษาร่ อ งรอยโบราณสถานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ พระพุ ท ธศาสนา ที่
ปรากฏบนภาพดาวเทียมทั้ง Optical
และ Radar
2.2 สภาพภูมิประเทศที่มีอิทธิพลต่อ
การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นั้นๆ
2.3 ความเชื่อมโยงพื้นที่โดยรอบ ทั้ง
ความสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง พื้ น ที่ แ ละชาติ
พันธุ์ โดยให้เน้นการวิเคราะห์ในเชิง
พื้ น ที่ ม า ก ก ว่ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
โบราณวัตถุ โบราณคดี และให้ศึกษา
รวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ใน
พื้นที่จ ริง ประกอบกั บข้อมูล อ้างอิง
อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตรวจสอบ
เทียบเคียง
2.4 ควรเพิ่ม แหล่ง โบราณสถานใน
ประเทศไทยที่มีร่องรอยหรือหลักฐาน
ของพระพุท ธศาสนาที่ เ ด่น ชัด เช่ น
แ ห ล่ ง เ ส ม า หิ น ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กาหนดแล้วเสร็จ
กาหนดแผนแล้วเสร็จ มี.ค. 59
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 มี 1 โครงการ ไม่แล้วเสร็จ
ชื่อโครงการ
1. โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐานอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
(จตุรงค์/สอร.))

สาเหตุที่ดาเนินการไม่เสร็จตามแผน ผลกระทบต่อ สทอภ.
สาเหตุ
เนื่องจากมีก ารเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ดาเนิน การให้มี ความเหมาะสมกั บ
การใช้ง านและให้เ ร่ง เตรียมพิธีเ ปิด
อาคาร สภ.
กาหนดแล้วเสร็จ
งบประมาณ ปี2559

1

เอกสารแนบ 2.
รายงานผลตามตัวชี้วัด พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
--------------------------รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย
แผน
ผล
ผลการดาเนินงาน
ผลผลิตที่ 1 การบริการข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
1. จานวนการบริการข้อมูล
13,000 17,144 - การให้บริการข้อมูลดาวเทียมไทยโชต
ดาวเทียมและภูมสิ ารสนเทศ (รายการ) (รายการ)
จานวน 9,881 รายการ
- การให้บริการข้อมูลดาวเทียมทั่วไป
จานวน 6,333 รายการ
- การให้บริการข้อมูล ดาวเทียมรายละเอียดสูง
จานวน 930 รายการ
ผลผลิตที่ 2 การจัดทาและพัฒนาภูมิสารสนเทศ
1. จานวนเรื่องด้านการประยุกต์
25
31
1. Spatial Based Analysis for High Risk Erosion Area Along the Coast of
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
(เรือ่ ง) (เรือ่ ง)
Thailand (สปภ.)
2. การจาแนกพื้นที่ป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตโดยวิธีการเชิงวัตถุแบบ
เงื่อนไขหลายหลักเกณฑ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้าและ
สิ่งแวดล้อม (สปภ.)
3. An Application of Satellite Images and Coastal Radar System for Oil Spill
Monitoring ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand-Japan Microwave 2014
(สปภ.)
4. Spatial-based Analysis for Coastal Risk Area Change along the Coast of
Thailand (สปภ.)
5. Study of Sediment Dispersion Using the THAICHOTE Satellite during
Thailand’s 2011 Flood Disaster (สปภ.)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
สปภ.

สปภ./สผภ./
สวภ./สพอ./
ฝพภ.

2

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ผลการดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่ ่าไม้ อาเภอตากใบ นราธิวาส (สปภ.)
สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันจากข้อมูล MODIS พื้นที่เผาไหม้จากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม LANDSAT-8 ประจาปี 2558 (สปภ.)
การเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่ ่าไม้ อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (สปภ.)
แบบจาลองการคาดการณ์พื้นที่เลี่ยงเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน (สปภ.)
การติดตามกลุ่มฝนรายวัน ราย 7 วัน และ 15 วัน ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (สปภ.)
การใช้เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นทีป่ ระสบภัยแล้ง (พื้นทีเ่ สี่ยงภัย
ซ้าซาก) (สปภ.)
การพัฒนาระบบต้นแบบสาหรับการตรวจสอบคุณภาพทางราบและเพิ่มคุณภาพเชิงสีของ
ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชติที่ใช้คอมพิวเตอร์ (สผภ.)
จัดหา ปรับปรุง และผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้ทันสมัย (ชั้นข้อมูลชุมชนเมือง/
เส้นทางคมนาคม/ชั้นข้อมูลพื้นทีป่ ่า) (สผภ.)
ระบบบริการ GISTDA Tile Services (GTS) (สผภ.)
ระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกันของ สทอภ. (สผภ.)
ศักยภาพในการให้บริการงานภาคสนามและอุปกรณ์ด้านการประยุกต์และจัดทาข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (สผภ.)
RICE FIELD MONITORING USING INTRINSIC IMAGES DECOMPOSED FROM
FIELD SERVER IMAGERY (สวภ.)
RICE CROP PHENOLOGY USING TEXTURE ANALYSIS ON TIME - SERIES
IMAGES OBTAINED FROM STILL CAMERA (สวภ.)
EVALUATION OF UNCERTAINTY IN CLASSIFICATION ACCURACY (สวภ.)
การประเมินความผันแปรระยะพัฒนาการของข้าว จากภาพถ่ายในระบบ Field server
(สวภ.)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

3

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล
21.
22.
23.
24.

ผลการดาเนินงาน
YANGON SURFACE DISPLACEMENT AS DETECTED BY INSAR TIME SERIES
ANALYSIS (สวภ.)
การตรวจหาปริมาณคาร์บอนกักเก็บของป่าไม้ต่างชนิดจากภาพดาวเทียมในภาคเหนือ
ตอนบนภาคเหนือตอนบน (สพอ.)
ผลของเนื้อดินและขนาดอนุภาคดินที่มีต่อค่าการสะท้อนรังสีของดิน (Soil Spec) (สพอ.)
ผลของเทคนิคและรายละเอียดข้อมูล DEM ที่มีต่อการจัดทาข้อมูลเส้นทางไหลของน้า
(สพอ.)

25. การวิเคราะห์เชิงวัตถุภาพเพือ่ จาแนกพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม
ไทยโชตบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ (สพอ.)
26. การจัดทาแผนทีร่ ายแปลงด้านการเกษตรจากข้อมูลดาวเทียม อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
(สพอ.)
27. การพัฒนาแบบจาลองการเกิดน้าท่วมในชุมชนเมืองหาดใหญ่ โดยใช้ HEC-RAS 2 มิติ
(สพอ.)
28. การใช้เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศประเมินผลผลิตปาล์มน้ามันในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง
(สพอ.)
29. แผนที่ออนไลน์สาหรับการพัฒนาระบบบริหารภูมิสารสนเทศระดับจังหวัด เพือ่ สนับสนุน
โครงการพัฒนาภูมสิ ารสนเทศระดับตาบล (ฝพภ.)
30. พัฒนาระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geoinformatics Infrastructure Services : NGIS Map Portal)
เพื่อให้บริการแผนที่ในรูปแบบ WMS (ฝพภ.)
31. แนวทางการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายแผนทีจ่ ากการสารวจระยะไกลทางอากาศและ
ดาวเทียม (Road Map) (ฝพภ.)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

4

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย
แผน
ผล
ผลการดาเนินงาน
ผลผลิตที่ 3 การพัฒนากาลังคนด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
1. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4,500 6,696 - ฝึกอบรมและถ่ายทอด จานวน 41 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วม 1,920 คน
สัมมนาและประชุมวิชาการ
(คน)
(คน) - ค่ายเยาวชน/ค่ายนักภูมิศาสตร์/การแข่งขันโครงงานวิจัย/การจัดกิจกรรมต่างๆ
จานวน 11 กิจกรรม มีผเู้ ข้าร่วม 2,363 คน
- ประชุม / ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ / สัมมนา / บรรยายพิเศษ
จานวน 200 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วม 2,413 คน

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
สพอ.

5

เอกสารแนบ 3
รายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผน
ผล
ผลการดาเนินงาน
30
30
กาลังคน วทน. ที่ได้รับการสนับสนุนทุนให้เข้าสูร่ ะบบวิจัย หรือส่งเสริมให้ทาวิจัย
(คน)
(คน)
และพัฒนา จานวน 30 คน

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนกาลังคน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ได้รบั การส่งเสริมให้ทาวิจยั และ
พัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนกิจกรรม/
15
22
หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ
(กิจกรรม/ (กิจกรรม/
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
หลักสูตร) หลักสูตร)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ รองรับ
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
การปฏิบัตงิ านหรือการนาไปพัฒนา
ต่อยอด
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนผลงานทีเ่ กิดจาก
10
10
ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน
(ผลงาน) (ผลงาน)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
ฝบว.

กิจกรรม/หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การปฏิบัติงานหรือการนาไป
พัฒนาต่อยอด จานวน 22 กิจกรรม

สพอ.

1. มรดกโลกในอาเซียน โรงเรียนโยธินบูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
2. ทฤษฎีใหม่ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
3. ปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลของประเทศไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จ.เชียงใหม่
4. Know Floods No Floods โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
5. เส้นทางอาเซียนสู่อนาคต โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย
6. แผ่นดินไหว ภัยพิบัติที่เชียงราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย
7. แผ่นดินไหวในประเทศไทย โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม จ.กาแพงเพชร
8. ภัยธรรมชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
จ.อุทัยธานี

สพอ.

6

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล

ผลการดาเนินงาน
9. ป่าบุ่ง ป่าทาม ผืนป่าที่ทรงคุณค่าแห่งลุ่มน้าสงครามตอนล่าง โรงเรียนโพนงาม
ศึกษา จ.สกลนคร
10. ต้นกล้าเรนเจอร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จ.สงขลา
100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความรู้ความ
(ร้อยละ) ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
80
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (ร้อยละ)
และนวัตกรรม ทีม่ ีความรู้ความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพิม่ มากขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 5 จานวนบทความที่ตีพิมพ์
22
22
1. Genetic Algorithm for Multi-objective p-Median problem
ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
(บทความ) (บทความ) โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
นานาชาติต่อบุคลากรวิจยั
2. To the interface and beyond, Putting the “mmm” back into MMI
โดย นายรวิช สัจจะศิริ (ร่วมกับ TERMA ตาม MOU)
3. Development of mission planning tool including optimization
module
โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
4. Optimal Online Station-Keeping Strategy for Communication
Satellite in Geosynchronous Orbit
โดย นายพรเทพ นวกิจกนก
5. High-Fidelity Orbit Propagator for Precise Antenna Pointing in LEO
Satellite Operation
โดย นายพรเทพ นวกิจกนก
6. RSSI/IMU Sensor Fusion-Based Localization Using Unscented
Kalman Filter

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

สพอ.

ฝบว.

7

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล

ผลการดาเนินงาน
โดย นายประกาศิต อุดมธนะธีระ
7. RSSI/IMU Sensor Fusion-Based Localization Using Unscented
Kalman Filter
โดย นายประกาศิต อุดมธนะธีระ
8. ASSESSMENT OF CLOUD AREA USING FIELD SERVER AND IMAGE
PROCESSING
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
9. YANGON SURFACE DISPLACEMENT AS DETECTED BY INSAR TIME
SERIES ANALYSIS
โดย ดร.อนุเผ่า อบแพทย์
10. RICE FIELD MONITORING USING INTRINSIC IMAGES DECOMPOSED
FROM FIELD SERVER IMAGERY
โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
11. RICE CROP PHENOLOGY USING TEXTURE ANALYSIS ON TIME SERIES IMAGES OBTAINED FROM STILL CAMERA
โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์
12. EVALUATION OF UNCERTAINTY IN CLASSIFICATION ACCURACY
โดย ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์
13. THE EVOLUTION OF GISTDA SATELLITE OPERATION CENTER โดยนาย
วสันชัย วงศ์สันติวนิช
14. Srestasathiern,P., Rakwatin. P., 2014, Oil palm tree detection with
high resolution multi-spectral imagery
15. Panwadee Tangpattanakul, Nicolas Jozefowiez, Pierre Lopez, A

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

8

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล

ผลการดาเนินงาน
multi-objective local search heuristic for scheduling Earth
observations taken by an agile satellite,
16. Tangpattanakul, P., Jozefowiez, N., and Lopez, P., “Biased Random
Key Genetic Algorithm for Multi-user Earth Observation Scheduling”,
In S. Fidanova (eds.),
17. Nelson, A., Setiyono, T., Rala, A., et al., 2014, Towards an
Operational SAR-Based Rice Monitoring System in Asia:
18. A Decade of Changing Net Radiation over a Large Lake : Remote
Sensing Approach for Water - atmosphere Parameterizations
โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร
19. Satellite-based Flooded Area and Depth Prediction
โดย ดร.สิริพร กมลธรรม
20. A comparison of Radarsat-2 and MODIS vegetation indices for rice
crop phenology in Thailand
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
21. Testing and Verification process in the development and
implementation of new Satellite Control System for THAICHOTE
satellite
โดย นายเจรานนท์ พลายด้วง
22. Genetic Algorithm and Local Search Comparison for Solving Biobjective p-Median Problem
โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

9

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 6 จานวนผลงานวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ภาคการผลิต เกษตร บริการและภาค
สังคม/ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 7 จานวนสถาน
ประกอบการ/ชุมชนที่นาผลงานวิจยั
และพัฒนาไปใช้ประโยชน์

แผน
4
(เรือ่ ง)

ผล
4
(เรือ่ ง)

15

16

ผลการดาเนินงาน
1. ระเบียบวิธีประเมินพื้นที่เผาไหม้ (burnt scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8
ด้วยค่า Normalize burnt ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟป่า
2. ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ลักษณะการไหลเวียนกระแสน้าและรูปแบบคลื่นโดยใช้
ระบบเรดาร์ชายฝัง่ บริเวณอ่าวไทย
3. ระเบียบวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรูปแปลงที่ดินทากินทับซ้อนด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ศึกษาเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี
4. การจัดทาฐานข้อมูลระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)
จังหวัดจันทบุรี (พื้นทีม่ ะขามโมเดล จังหวัดจันทบุร)ี
- ระเบียบวิธีประเมินพื้นที่เผาไหม้ (burnt scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8
ด้วยค่า Normalize burnt ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟป่า
1. อบต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
2. อบต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
3. อบต.สันกลาง อ.ป่าตอง จ.เชียงใหม่
4. อบต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
5. อบต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลาปาง
- ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ลักษณะการไหลเวียนกระแสน้าและรูปแบบคลื่นโดยใช้
ระบบเรดาร์ชายฝัง่ บริเวณอ่าวไทย
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ระเบียบวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรูปแปลงที่ดินทากินทับซ้อนด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ศึกษาเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี
1. อาเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
ฝบว.

ฝบว.
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รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล

ผลการดาเนินงาน

2. อาเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส
3. อาเภอยี่งอ จ.นราธิวาส
4. อาเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส
5. อาเภอระแงะ จ.นราธิวาส
6. อาเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส
7. อาเภอกะพ้อ จ.ปัตตานี
- การจัดทาฐานข้อมูลระบบบริการภูมสิ ารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) จังหวัด
จันทบุรี (พื้นทีม่ ะขามโมเดล จังหวัดจันทบุรี)
1. อ.มะขาม จ.จันทบุรี
17,144 - การให้บริการข้อมูลดาวเทียมไทยโชต จานวน 9,881 รายการ
(รายการ) - การให้บริการข้อมูลดาวเทียมทั่วไป จานวน 6,333 รายการ
- การให้บริการข้อมูล ดาวเทียมรายละเอียดสูง จานวน 930 รายการ

ตัวชี้วัดที่ 8 จานวนการบริการ
13,000
วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและ
(รายการ)
บริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนเรือ่ งที่นา
500
560
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศไป (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง)
ใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 10 จานวนโครงการความ
6
6
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(กิจกรรม) (กิจกรรม)
และนวัตกรรม ระหว่างประเทศทีม่ ี
กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดย
มีแผนปฏิบัตกิ ารรองรับและมีการ
ติดตามและประเมินผล

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

สปภ.

มีการนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศไปใช้ประโยชน์ จานวน 560 เรื่อง

สปภ.

1. ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. กับ CRESDA, สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลดาวเทียม ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือ STEP
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม ไทย-จีน ครั้งที่ 2 ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือ STEP ระหว่างวันที่ 1 - 3 มี.ค. 58 ณ จังหวัดเชียงใหม่
- จัดทาเอกสาร Remote Sensing Satellite Data Service Platform Working
Group Report 2014-2015 เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการร่วม ไทย-จีน

สยศ.
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รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล

ผลการดาเนินงาน
- จัดทาแผนกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง สทอภ.และ CRESDA ประจาปี 2558
(2015 Working Plan)
2. ความร่วมมือภายใต้กรอบ SCOSA
- เข้าร่วมประชุมคณะทางาน วท. เพือ่ เตรียมการจัดการประชุม ASEAN COST
ครั้งที่ 69 จานวน 4 ครั้ง
- จัดทาประเด็นเสนอเป็นวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณาให้ ASEAN
Secretariat
- เป็นเจ้าภาพจัดประชุม SCOSA ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 58 ณ
จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมการประชุมและผูส้ ังเกตการณ์รวม 23 คน จาก 9 ประเทศ
- ร่วมกับ วท. จัดการประชุม COST 69 ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค. 58 ณ จังหวัด
ภูเก็ต โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
- จัดส่งเอกสารรายงานการประชุม SCOSA ครั้งที่ 26 รวมถึงสรุปมติทสี่ าคัญ เพือ่
เวียนแจ้งประเทศสมาชิก SCOSA
3. ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) ด้านการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดาวเทียมสารวจโลก
- จัดทาระบบต้นแบบ ระบบติดตามพื้นทีเ่ พาะปลูกข้าวใน สปป.ลาว โดยใช้ข้อมูล
ดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง
- จัดทาระบบต้นแบบ GISTDA Terminal ภาคภาษาลาว เพื่อให้บุคคลากรของ
สปป.ลาวได้ทดลองดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียมไทยโชต ในพื้นที่ สปป.ลาว
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เข้าร่วมรับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการใช้
ดาวเทียมสารวจโลก ณ ประเทศไทย
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเทคโนโลยีดาวเทียมสารวจโลก เพื่อการ
แปรตีความภาพถ่ายจากข้อมูลดาวเทียม สาหรับการติดตามพื้นที่ปลูกข้าว ณ

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
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รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล

ผลการดาเนินงาน
ประเทศ สปป.ลาว
4. ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. กับประเทศจีน ด้านระบบดาวเทียมนาทาง GNSS
- จัดการอบรมในหัวข้อ GNSS Technology and Its applications เพื่อการ
ถ่ายทอดการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี GNSS ให้กบั บุคคลากรของ สทอภ. โดย
ทั้งนี้ Prof. Shi Chuang ผู้อานวยการศูนย์ GNSS Research Center
มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ได้ให้ความอนุเคราะห์ สทอภ. เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
“BeiDou / GNSS Technologies and Applications” และ “GNSS CORS
Network Design and Establishment” รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อทดลอง
การรับและประมวลผลสัญญาณจากกลุม่ ดาวเทียมระบบ GNSS ในประเทศไทย
5. ความร่วมมือระหว่าง สทอภ. กับประเทศสมาชิกอาเซียนในหัวข้อ ASEAN
Virtual Constellation
- จัดทารายงานสรุปความคืบหน้าการดาเนินการด้าน ASEAN Virtual
Constellation
6. ความร่วมมือ สทอภ. และมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารรรัฐประชาชนจีน
- การเปิดอาคารศูนย์ภูมสิ ารสนเทศสิรินธร (สภ.) ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2558
- จัดทา work plan กิจกรรมความร่วมมือ สาหรับปี พ.ศ. 2558 ดาเนินการแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ระหว่างการประชุม Board of Directors ครั้งที่ 7
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- สทอภ. และ ม.อูฮ่ ั่น ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมหัวข้อ “GNSS technology and its
applications” เมื่อระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558 ณ สทอภ. (บางเขน)
โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ สทอภ. เข้าร่วมประมาณ 25 คน หลักสูตร
ดังกล่าวครอบคลุมเนื้อหาด้านเทคโนโลยี GNSS พื้นฐาน เทคโนโลยีสถานีต้นแบบ

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
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รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล

ผลการดาเนินงาน
Continuously Operating Reference Station (CORS) สาหรับใช้ทดสอบและ
ปรับแก้ค่าความแม่นยาในการกาหนดพิกัดจากระบบดาวเทียมนาทางเป่ยโต๋วการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเป๋ยโต่วของจีน รวมไปถึง software สาหรับใช้
ติดตาม/ ตรวจสอบ สัญญาณดาวเทียมเป๋ยโต่ว
- เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี GNSS/ BeiDouจากม.
อู่ฮั่น ได้เดินทางมาติดตั้งPANDA softwareและ PANDA receiversสาหรับใช้รับ/
ติดตาม/ ตรวจสอบ สัญญาณดาวเทียมเป๋ยโต่วณ สทอภ. บางเขน และ SKP ซึ่ง
สทอภ. มีแผนในการใช้ประโยชน์จาก PANDA software และ receiver ดังกล่าว
ในการดาเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนา รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี GNSS
และรวบรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสาหรับจัดตัง้ เป็น BeiDou/ GNSS Innovation
Center ต่อไป

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
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เอกสารแนบ 4
รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนผลงานวิจัยและ
พัฒนา ที่ผปู้ ระกอบการหรือชุมชน
นาไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการ
นาแนวทางกลางสาหรับคานวณหา
มูลค่าเพิม่ จากผลงานวิจัยและพัฒนา
ที่มีให้แก่เศรษฐกิจไปใช้
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนบทความที่ตีพมิ พ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติต่อบุคลากรวิจัย

รายงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ วท. และสป.วท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผน
ผล
ผลการดาเนินงาน
3
4
1. ระเบียบวิธีประเมินพื้นที่เผาไหม้ (burnt scar) จากภาพดาวเทียม Landsat-8
(เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) ด้วยค่า Normalize burnt ratio เพื่อใช้บริหารจัดการไฟป่า
2. ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ลักษณะการไหลเวียนกระแสน้าและรูปแบบคลื่นโดยใช้
ระบบเรดาร์ชายฝัง่ บริเวณอ่าวไทย
3. ระเบียบวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลรูปแปลงที่ดินทากินทับซ้อนด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ศึกษาเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี
4. การจัดทาฐานข้อมูลระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro) จังหวัด
จันทบุรี (พื้นทีม่ ะขามโมเดล จังหวัดจันทบุรี)
5
5
สทอภ. ดาเนินการการนาแนวทางกลางสาหรับคานวณหามูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัย
และพัฒนาที่มีให้แก่เศรษฐกิจไปใช้ โดยเลือก “ระบบต้นแบบแผนที่และแบบจาลอง
การประเมินพื้นทีเ่ สี่ยงภัยจากน้าท่วม เพื่อการรับประกันวินาศภัย (Flood Risk
Assessment Mapping” โดยผลการคานวณเท่ากับ 156,565,104 บาท
22
22
1. Genetic Algorithm for Multi-objective p-Median problem
(บทความ) (บทความ) โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
2. To the interface and beyond, Putting the “mmm” back into MMI
โดย นายรวิช สัจจะศิริ (ร่วมกับ TERMA ตาม MOU)
3. Development of mission planning tool including optimization module
โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
4. Optimal Online Station-Keeping Strategy for Communication Satellite
in Geosynchronous Orbit
โดย นายพรเทพ นวกิจกนก

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ
ฝบว.

ฝบว.

ฝบว.

15

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ
5. High-Fidelity Orbit Propagator for Precise Antenna Pointing in LEO
Satellite Operation
โดย นายพรเทพ นวกิจกนก
6. RSSI/IMU Sensor Fusion-Based Localization Using Unscented Kalman
Filter
โดย นายประกาศิต อุดมธนะธีระ
7. RSSI/IMU Sensor Fusion-Based Localization Using Unscented Kalman
Filter
โดย นายประกาศิต อุดมธนะธีระ
8. ASSESSMENT OF CLOUD AREA USING FIELD SERVER AND IMAGE
PROCESSING
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
9. YANGON SURFACE DISPLACEMENT AS DETECTED BY INSAR TIME SERIES
ANALYSIS
โดย ดร.อนุเผ่า อบแพทย์
10. RICE FIELD MONITORING USING INTRINSIC IMAGES DECOMPOSED
FROM FIELD SERVER IMAGERY
โดย ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร
11. RICE CROP PHENOLOGY USING TEXTURE ANALYSIS ON TIME - SERIES
IMAGES OBTAINED FROM STILL CAMERA
โดย ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์
12. EVALUATION OF UNCERTAINTY IN CLASSIFICATION ACCURACY
โดย ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์

16

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

แผน

ผล

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ
13. THE EVOLUTION OF GISTDA SATELLITE OPERATION CENTER โดยนาย
วสันชัย วงศ์สันติวนิช
14. Srestasathiern,P., Rakwatin. P., 2014, Oil palm tree detection with
high resolution multi-spectral imagery
15. Panwadee Tangpattanakul, Nicolas Jozefowiez, Pierre Lopez, A multiobjective local search heuristic for scheduling Earth observations taken
by an agile satellite,
16. Tangpattanakul, P., Jozefowiez, N., and Lopez, P., “Biased Random
Key Genetic Algorithm for Multi-user Earth Observation Scheduling”, In S.
Fidanova (eds.),
17. Nelson, A., Setiyono, T., Rala, A., et al., 2014, Towards an Operational
SAR-Based Rice Monitoring System in Asia:
18. A Decade of Changing Net Radiation over a Large Lake : Remote
Sensing Approach for Water - atmosphere Parameterizations
โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร
19. Satellite-based Flooded Area and Depth Prediction
โดย ดร.สิริพร กมลธรรม
20. A comparison of Radarsat-2 and MODIS vegetation indices for rice
crop phenology in Thailand
โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน
21. Testing and Verification process in the development and
implementation of new Satellite Control System for THAICHOTE satellite
โดย นายเจรานนท์ พลายด้วง

17

รายการตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละเฉลี่ยของการใช้
ศักยภาพของหน่วยงานในสังกัด

แผน

ผล

-

157
(ชั่วโมง)

ผลการดาเนินงาน
22. Genetic Algorithm and Local Search Comparison for Solving Biobjective p-Median Problem
โดย ดร.พันธ์วดี ตั้งพัฒนากูล
ศักยภาพการให้บริการถ่ายภาพด้วยดาวเทียมไทยโชต จานวน 157 ชั่วโมง

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ

สปท.

1

เอกสารแนบ 5
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของ สทอภ. ประจาปีงบประมาณ 2558
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
สถานะ
(ร้อยละ)
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 การพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/การ
15
บริการทีเ่ กิดจากการใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดผลงานทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
1.1.1 การพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/
(10)
ระดับ 5
ระดับ 5
(มีผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/การ (มีผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/การบริการด้าน
การบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ที่เกิด
บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ
เทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกับ
จากการใช้ประโยชน์และต่อยอดผลงาน
ร่วมกับผู้ประกอบการ ที่
ผู้ประกอบการ ที่พร้อมนาไป
ทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
พร้อมนาไปดาเนินการต่อได้ ดาเนินการต่อได้ จานวน 1 ชิน้ )
(สวภ./สอร.)
จานวน 1 ชิน้ )



ระดับ 5

ระดับ 5



1.1.2 การพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/
การบริการด้านภูมิสารสนเทศ ที่เกิดจาก
การใช้ประโยชน์และต่อยอดผลงานทาง
วิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
(สวภ./สอร.)

(5)

1.2 จานวนจังหวัดที่นาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อกาหนดเขตการเพาะปลูก
บนฐานข้อมูลพืชเกษตรรายแปลงที่
เชื่อมโยงกับข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
กาหนดพื้นทีก่ ารเกษตรไปใช้ประโยชน์
(สปภ.)
1.3 ระดับความสาเร็จของการสนับสนุน
การจัดการพื้นที่ป่า และที่ดินทากินของ
เกษตรกร ด้วยแผนที่ทที่ ันสมัยจาก
เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจ (สผภ.)
1.4 ร้อยละของผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
(สพอ.)
1.5 จานวนหน่วยงานที่นามาตรฐานกลาง
ภูมิสารสนเทศของประเทศ ไปใช้ประโยชน์
(ฝพภ.)

10

ระดับ 5
(5 จังหวัด)

ระดับ 1
(6 จังหวัด)



15

ระดับ 5
(100 กรณี)

ระดับ 5
(200 กรณี)



10

ระดับ 5
(ร้อยละ 88)

ระดับ 5
(ร้อยละ 88.10)



10

ระดับ 5
(5 หน่วยงาน)

ระดับ 5
(7 หน่วยงาน)



(มีผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/การ (มีผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/การบริการด้าน
บริการด้านภูมิสารสนเทศ ภูมสิ ารสนเทศ ร่วมกับผู้ประกอบการ
ร่วมกับผู้ประกอบการ ที่
ที่พร้อมนาไปดาเนินการต่อได้
พร้อมนาไปดาเนินการต่อ
จานวน 1 ชิน้ )
ได้ จานวน 1 ชิน้ )

2

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

สถานะ

ระดับ 5
(ร้อยละ 90)

ระดับ 4.85
(ร้อยละ 87.40)



ระดับ 5
(ร้อยละ 100)
ระดับ 5

ระดับ 4.96
(ร้อยละ 99.24)
ระดับ 5

(ผู้ปฏิบัติงานมีความพึง
พอใจต่อกระบวนงาน
เบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ 70 ขึ้นไป)

(ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนงานเบิกจ่ายและจัดซื้อ
จัดจ้าง ร้อยละ 89)




4

ระดับ 5
(ร้อยละ 47)
(165.06 ล้านบาท)

ระดับ 1
(ร้อยละ 25.41)
(89.27 ล้านบาท)



10

ระดับ 5
(ระดับ 5)

ระดับ 4.9
(ระดับ 4.9)



5

ระดับ 5
(ระดับ 5)
ระดับ 5
(ระดับ 5)

N/A

-

ระดับ 5
(ระดับ 5)



4.6439



มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ระดับความสาเร็จของการสารวจ
10
ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ
(สพธ.)
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการ
3
ใช้จ่ายเงิน (สยศ.)
3.2 ระดับความสาเร็จของการเพิม่
4
ประสิทธิภาพกระบวนงานเบิกจ่าย
และจัดซื้อจัดจ้าง (สบห.)

3.3 สัดส่วนรายได้ขององค์การมหาชน
เทียบกับงบดาเนินงานที่ได้รบั
(หน่วย : ร้อยละ) (สพธ.)
มิติที่ 4 มิติด้านการกากับดูแลกิจการ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแล
กิจการและการพัฒนาองค์การ
(สบห./สยศ./สตส./ฝลค.)
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน (สบห.)
4.3 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
(สยศ.)
รวม

4
100

สาหรับการให้คะแนนกาหนดเกณฑ์เป็น 5 ระดับ จากน้อยไปหามาก คือ 1 2 3 4 5 โดยแต่ละระดับมี
ความหมายดังนี้
ระดับ 1 ควรปรับปรุง 
ระดับ 2 พอใช้

ระดับ 3 ดี

ระดับ 4 ดีมาก

ระดับ 5 ดีเยี่ยม

N/A หมายถึง ดาเนินการประเมินโดยสานักงาน ปปช.

3

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1. การควบคุมภายใน
1.1 การจัดทารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบ คตง. ข้อ 6
1.2 การจัดทารายงานการเร่งรัด
ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีฯ
1.3 การจัดทารายงานติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 2558
1.4 การจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. การตรวจสอบ
2.1 การตรวจสอบการเงินและการ
บัญชีเงินรายได้ตามระเบียบ
สทอภ.
2.2 การสอบทานงบการเงินของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2.3 การตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้าง
2.3.1 สทอภ.(ส่วนกลาง)
2.3.2 สอร.
2.3.3 สปท.
2.4 การตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2.5 การตรวจสอบการดาเนินงาน
2.5.1 สบห.
2.5.2 สพอ.
2.5.3 สปท.
2.5.4 สอร.
2.5.5 สปภ.
2.6 การตรวจสอบเงินสดย่อย
2.6.1 สทอภ.(ส่วนกลาง)
2.6.2 สอร.
2.7 การตรวจสอบการดาเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง สทอภ. กับ
มหาวิทยาลัย
2.8 การตรวจสอบการเงินและ
บัญชีทุน
2.9 การตรวจสอบเงินยืมทดรอง
จ่าย
2.10 การตรวจสอบโครงการตาม
แผนงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วย

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย ผลงาน ผู้รับ
(ต.ค. – ธ.ค. 57) (ม.ค. – มี.ค. 58) (เม.ย. – มิ.ย. 58) (ก.ค. – ก.ย. 58) ทัง้ ปี
4
ผิด
ไตรมาส ชอบ
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน
สตส.
ครั้ง
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
ครั้ง

1

1

1

1

1

1

-

-

3

3

ครั้ง

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

ครั้ง

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

ครั้ง

1

1

1

-

1

1

1

2

4

4

ครั้ง

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

-

-

-

-

1
1
-

1
1
-

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
-

-

1
-

1
-

1
1
-

1
1
-

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

-

-

-

-

1

1

1
-

1
-

1
1

1
1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

1

ครั้ง

1

1

1

1

1

-

1

2

4

4

ครั้ง

-

-

1

1

-

-

1

1

2

2

ครั้ง

-

-

1

-

-

-

1

1

2

1

สตส.

4
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
3. ระบบการบริหารความเสี่ยง
3.1 ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน
3.2 ประชุมและรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3.3 รายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหาร
3.4 ทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
3.5 จัดทาแผนปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร
4. ระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศ
4.1 การดูแลและบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP)
4.2 การดูแลและบริหารจัดการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4.3 การดูแลและบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และ
ระบบประชุมทางไกล (Video
Conference)
4.4 การดูแลและบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลการเพื่อการ
ปฏิบัติงาน (MIS)
4.5 การเผยแพร่ข้อมูลและบริหาร
จัดการระบบเว็บไซต์ของ สทอภ.
5. ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล
5.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการและสาขาอืน่
ที่เกี่ยวข้อง
5.2 การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ
5.3 จัดอบรมสัมมนาเพื่อการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
หลักธรรมภิบาล

หน่วย

ครั้ง

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย ผลงาน ผู้รับ
(ต.ค. – ธ.ค. 57) (ม.ค. – มี.ค. 58) (เม.ย. – มิ.ย. 58) (ก.ค. – ก.ย. 58) ทัง้ ปี
4
ผิด
ไตรมาส
ชอบ
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน
สยศ.
1
1
1
1
1
1
1
4
3

ครั้ง

1

1

1

1

1

1

1

4

3

ครั้ง

1

1

1

1

1

1

1

4

3

ครั้ง

-

-

-

-

1

1

-

1

1

ครั้ง

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

สบห.
ครั้ง

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

ครั้ง

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

ครั้ง

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

ครั้ง

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

ครั้ง

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12
สบห.

คน

-

1,068

50

120

250

94

300

-

600

1,282

คน

-

-

-

1

30

15

30

-

60

16

ครั้ง

1

3

1

1

2

-

1

-

3

4

5
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
5.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
GISTDA และสร้างความสัมพันธ์
และการทางานเป็นทีม

หน่วย

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เป้าหมาย ผลงาน ผู้รับ
(ต.ค. – ธ.ค. 57) (ม.ค. – มี.ค. 58) (เม.ย. – มิ.ย. 58) (ก.ค. – ก.ย. 58) ทัง้ ปี
4
ผิด
ไตรมาส
ชอบ
เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน เป้าหมาย ผลงาน
ครั้ง
1
1
1
1
1
1
3
3
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เอกสารแนบ 6
รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบกลางและงบเงินกู้
1. งบเบิกจ่ายแทนกัน รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณา
การ ได้รับงบประมาณผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ขณะนี้อยู่
ระหว่างขอขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ

1) กิ จ กรรมภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การ
อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ และขอขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงิน
ติด ตามเฝ้ า ระวัง โซนการเกษตรของ งบประมาณ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้
ประเทศในฤดูเพาะปลูกพ.ศ. 2557
1. กรณีมีหนีผ้ ูกพัน - ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณภาพดาวเทียม วงเงิน
(ธัชชัย - สปภ.)
2,128,741.60 บาท
2. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน - ค่าซื้อข้อมูลแผนที่จากกรมแผนที่ทหาร ซึ่งทา
เรื่องขอซื้อไปแล้ว แต่ต้องรอใบเสนอราคาตอบกลับมาเพื่อทาเรื่อง
ต่อไป วงเงิน 109,439.56 บาท
2) โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศกลาง
อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ และ ขอขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงิน
เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรและ งบประมาณ จนถึง 31 มีนาคม 2559 กรณีมีหนี้ผูกพันแล้ว ดังนี้
การจั ด การพื้ น ที่ ข องประเทศตาม 1. จัดจ้างการพัฒนาระบบ GI Forest Mobile จานวน 320,000 บาท
ศักยภาพ (Zoning)
จ้างบริษัท ยี่สิบสาม สตูดิโอ จากัด ระยะเวลาดาเนินโครงการ 120
(เวียรเธียร - ฝพภ.)
วัน
2. จัด จ้างโยกย้า ย และปรั บ ปรุ ง ระบบสืบ ค้นข้ อมู ล ภูมิ ส ารสนเทศ
(National Geospatial Catalogue) จานวน 535,000 บาท จ้าง
บริษัท ไดเวอร์ซิชั่น จากัด ระยะเวลาดาเนินโครงการ 180 วัน
3. โครงการจ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร จานวน
2,400,000 บาท จ้างบริษัท อินเตอร์ เซตรีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น
จากัด ระยะเวลาดาเนินโครงการ 180 วัน
4. จัดจ้างสารวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนจากการปลูก
ข้าวเป็นอ้อยของเกษตรกร จานวน 730,000 บาท จ้างที่ป รึก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ โดย ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลาดาเนินโครงการ 120 วัน
5. จัดจ้างสารวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนจากการปลูก
ข้าวเป็นอ้อยของเกษตรกร ในจัง หวัดพิษณุโ ลกและจัง หวัดพิจิตร
จ านวน 700,000 บาท จ้ า งที่ ป รึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ระยะเวลาดาเนินโครงการ 120 วัน
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ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ

3) กิจกรรมการจัดทาแผนที่การใช้ที่ดิน
อยู่ระหว่างดาเนินโครงการและขอขยายระยะเวลาเก็ บรักษาเงิน
ในเขตป่า ไม้ ในปัจ จุ บันเพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณ จนถึง 30 เมษายน 2559 กรณีมีหนี้ผูกพันแล้ว ดังนี้
คาสั่ง คสช. ที่ 66/2557
1. จ้างเหมาจัดทาแผนที่การใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ในปัจจุบันโดยจัดจ้าง
(ยรรยง - สผภ.)
บุคคลดาเนินการ เป็นเงินทั้ ง สิ้น 501,600 บาท (ระยะเวลา 6
เดือน) ผูกพันสัญญาเรี ยบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิก จ่ายได้ทั้ งหมด
ภายใน เมษายน 2559
2. จัดหาข้อมูลดาวเทียมความละเอียด 5 เมตร หรือดีกว่า บริเวณเขา
ใหญ่-ดงพญาเย็น – สะแกราช จานวนเงินทั้งสิ้น 427,180.38 บาท
(ค่ า ข้ อ มู ล ที่ ไม่ ไ ด้ รั บ สั ญ ญาณเอง) คาดว่ า จะเบิ ก จ่า ยได้ ภ ายใน
พฤศจิกายน 2558
3. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ
จานวน 430,000 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายธันวาคม 2558
4. จัดหาภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขจากกรมแผนที่ทหาร บริเวณแก่ง
กระจาน จานวนเงิน 288,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการประสาน
กรมแผนที่ทหาร คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในตุลาคม 2558
2. งบกลาง เงินสารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 1 โครงการ ดาเนินการได้ตามแผน
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินโครงการ

1) โครงการสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ภู มิ 1. สารวจพื้นทีเ่ พาะปลูกยางพาราและจาแนกช่วงอายุของยางพาราทั่ว
ประเทศแบ่งตามภูมิภาค โดยวิธีการจัดจ้างศูนย์ภูมิภาค ทั่ว 5
สารสนเทศด้วยภาพถ่ายดาวเทียมใน
ภูมิภาค (วงเงิน 5,100,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว 2,550,000 บาท
การตรวจสอบสิท ธิ์ของเกษตรกรที่ มี
2. สารวจพื้นที่เพาะปลูกยางพาราและจาแนกช่วงอายุของยางพารา ใน
พื้นที่สวนยางเปิดกรีดเกินกว่า 15 ไร่
พื้ นที่ ภ าคกลาง จ านวน 7 จั ง หวั ด ประกอบด้ วย กาญจนบุ รี
(ปราณปริยา-สพอ.)
นครปฐม ปทุ ม ธานี ประจวบคีรี ขัน ธ์ เพชรบุรี ราชบุ รี และ
สุพรรณบุรี (วงเงิน 800,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว 481,333.60 บาท
3. งบดาเนินการเพื่อตรวจสอบการแปลพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ
(วงเงิน 560,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว 239,894.20 บาท
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3. โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.
2558 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าระยะเร่งด่วน แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แผนงานรองพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ จานวน 1 โครงการ ดาเนินการได้ตามแผน
ชื่อโครงการ
ผลการดาเนินโครงการ
1) โครงการระบบผลิ ตแผนที่ ก ลาง 1. ค่าภาพถ่ายดาวเที ยม (วงเงิน 17,500,000 บาท) เบิก จ่ายแล้ว
ออนไลน์ (ธัชชัย - สปภ.)
5,178,741.18 บาท
งบปี 58 จานวน 19,993,800 บาท
- ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม Radarsat-2
งบปี 59 จานวน 48,000,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมรับสัญญาณดาวเทียม Pleiades
งบปี 60 จานวน 27,000,000 บาท
- ค่าภาษีดาวเทียม
- ค่าจัดซื้อข้อมูลแผนที่จากกรมแผนที่ทหาร
2. จัดทา/จัดจ้าง ชั้ นข้อมู ล (วงเงิน 2,000,000 บาท) เบิกจ่ายแล้ว
36,800.00 บาท
- การปรับปรุงและจัดทาข้อมูลเส้นทางน้าในระบบภูมิสารสนเทศ
- การจัดทาส่วนประมวลข้อมูลกระแสน้าผิวหน้าสุทธิจากกระแสน้า
รายชั่วโมงจากระบบเรดาห์ชายฝั่ง
- ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ เช่ น ค่ า ตอบแทน นั ก ศึ ก ษาสหกิ จ เดิ น ทาง
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
3. จัดซื้อครุภัณฑ์ (วงเงิน 493,800 บาท)

