
 

 

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดอืน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
  1. แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง  
   การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ดังนี้  
   1.1 งบดำเนินงาน ได้ร ับงบประมาณ ทั ้งส ิ ้น 47 ,445,200 บาท ใช้จ ่ายจำนวน 
25,027,174.30 บาท ลงนามในสัญญา 7 ,438,105.90 บาท คงเหลือ 14,979,919.80  บาท คิดเป็น    
ร้อยละ 31.57 ของงบดำเนินงานในแผนงานพื้นฐาน และเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1-2 พบว่างบดำเนินงานมีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เสนอไว้ร้อยละ 
36.87 ในรายการ อาทิ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ เป็นต้น 
   1.2 งบลงทุน  ในรายการ ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมจำนวนทั้งสิ้น 113,493,300 
บาท ใช้ไป 26,899,434.61 บาท ลงนามในสัญญา (PO) 29,129,216.30 บาท คงเหลือ 57,464,649.09 
บาท ดังนี้ 
 
 

 
 

 

    
 
 
 



 

 

 
แผนงาน/โครงการ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 

1. โครงการปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2. รถจักรยานยนต์ทดแทน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สอ.)       
    3.1.1 รถบรรทุกทดแทน 13,664,000 บาท 
    3.1.2 หลังคาไฟเบอร์ของรถบรรทุก 518,400 
บาท 
(ดำเนินการโดยวิธี e-bidding มีการปรับแก้ไข 
TOR และยกเลิกประกาศจัดซื้อครั้งแรก ประกวด
ราคาครั้งใหม่ใน พ.ค. 64 คาดว่าจะลงนามสัญญา
ใน มิ.ย. 64 และคาดว่าจะส่งมอบได้ประมาณ ก.ย. 
64) 

- เปลี่ยนแปลงรายการเป็นการจัดซื้อรถบรรทุก 
13,664,000 บาท และหลังคา 7 หลัง ๆ ละ 
32,400 บาท เป็นเงิน 226,800 บาท รวมเป็น
เงิน 13,890,800 บาท ตามความเมาะสมในพ้ืนที่ 
- มีปัญหาเรื่องกำหนด TOR เมื่อประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง มีการทักท้วงจากผู้ค้า ทำให้ต้องปรับ
คุณลักษณะ TOR ใหม่อีกครั้ง 

4. รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ลงนามในสัญญาแล้ว 
5. ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (สข.) 
จำนวน 34 หน่วย ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ อำเภอ
มวกเหล็ก สระบุรี วงเงิน 610,000 บาท  
(ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ประกวดราคา ม.ค. 64 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16 มี.ค. 64) 

สอ. กำลังติดต่อกับบริษัทผู้รับจ้างเกี่ยวกับวงเงิน
ค้ำประกัน 18,180 บาท เพื่อจัดทำบันทึกนำ
เรียน ผบ. ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ สัญญาจะมีผล
ตั้งแต่ 22 เม.ย. 64 
  

6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (ส.11) วงเงิน  
24,111,000 บาท  
    1.3.1 ปรับปรุงระบบทางการสื่อสารวิทยุความถี่ HF 
สัญญาณดิจิทัล ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง นครปฐม  
8,037,000 บาท  
    1.3.2 ปรับปรุงระบบทางการสื่อสารวิทยุความถี่ 
HF สัญญาณดิจิทัล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง 
8,037,000 บาท 
    1.3.3 ปรับปรุงระบบทางการสื่อสารวิทยุความถี่ 
HF สัญญาณดิจิทัล ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ 
อุบลราชธานี 8,037,000 บาท 

 
- ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการคัดเลือกจัดจ้างพิจารณาผลการ
เสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ใน  
พ.ค. 64 
- ความล่าช้าเนื่องจากเครื่องมือมีปัญหาเรื่อง
ราคากลาง  ซึ่งเป็นเครื่องมือเฉพาะ  

1.4 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (สอ.) 
   1.4.1 อาคารสำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
69,869,700 บาท 
   1.4.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 26,755,200 บาท 
 

- เป็นค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานได้รับ
งบประมาณ ปี 2562 (งบผูกพัน) 
- การก่อสร้างดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ลงนาม
ในสัญญา มี.ค.63 และได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 ปัจจุบันได้ส่งมอบงานแล้ว 5 
งวด เบิกเงินแล้ว 41,891,733.25 บาท  
- ค่าควบคุมงาน ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก 
ปัจจุบันส่งมอบงานแล้ว 4 งวด เบิกเงินแล้ว 
3,333,333.32 บาท 



 

 

   1.3 งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. ทั้งสิ้น 5,866,400 บาท ประกอบด้วย 
รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยของสถาบันการข่าวกรอง (สข.) 
งบประมาณทั้งสิ ้น 5,570,000 บาท ใช้ไปจำนวน  2,212,177.41  บาท คงเหลือ 3,357,822.59 บาท 
และรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ศทส.) งบประมาณทั้งสิ้น 
296,400 บาท ใช้จ่ายจำนวน  104,404.00 บาท ลงนามในสัญญา  25,012.50 บาท และเม่ือเปรียบเทียบ
กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1-2 พบว่าการใช้จ่ายทั้งสองรายการเป็นไปตามแผน โดยมีผล
การใช้จ่ายงบประมาณท้ังสิ้นใกล้เคียงกับแผนที่เสนอไว้ 
 
  2. แผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความ
พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ระบบงานข่าวกรอง แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 2,399,000 บาท ยังไม่มีการ
ดำเนินการเบิกจ่ายและลงนามในสัญญา (PO)  
 

แผนงาน/โครงการ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
2.1 โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการคัดกรอง
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนวัตกรรมชั้นสูง (ศขป.) วงเงิน 
2,399,000 บาท  
      2.1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือ
นำมาใช้สร้างระบบจำลองของระบบ OSC วงเงิน 1,424,000 
บาท 
      2.1.2 จัดจ้างระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและย้าย
โปรแกรมชุดคำสั่งระบบ OSC และพัฒนาเจ้าหน้าที่ สขช. 
วงเงิน 975,000 บาท 

 
 
 
- อยู่ระหว่างร่างสัญญาระบบจำลองของ
ระบบ OSC และคาดว่าจะมีการลงนามใน
สัญญา ปลายเดือน เม.ย. 64 
- อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูล  

 
 

****************************************** 
 
 

สำนักอำนวยการ 
ส่วนแผนงานและงบประมาณ 

มีนาคม 2564 
 
 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


