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“บริการท่ีเป็นเลิศ 
ดา้นอุตุนิยมวทิยาและแผน่ดินไหว
อยา่งทัว่ถึง และเตือนภยั ถูกตอ้ง 
ทนัเวลา ตรงตามความตอ้งการ” 
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หน้า ข 

 
ค าน า 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องนโยบายของการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายและ
ทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายในข้างต้น กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นภายใต้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) กรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ   
เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้ และ
บริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย าและทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดอีกด้วย      
โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน   
- ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
- ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  
- ภาคผนวก  
ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทาง   

ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ อีกท้ังจะเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
ส านักงานเลขานุการกรม 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ธันวาคม 2560 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

วิสัยทัศน์ 
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตาม

ความต้องการ” 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึง
ระดับต าบล 

3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพ่ือรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ค่านิยมองค์กร : ESIES 

 Expertise on Meteorology : เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา 
 Standardization : มาตรฐานสากล  
 Integration : บูรณาการ  
 Early Warning : เตือนภัย ทันเหตุการณ์   
 Service Mind : พึงพอใจด้วยจิตบริการ 

 
ภารกิจหลัก 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
เล่ม 134 ตอนที่ 103 ก (5 ตุลาคม 2560) หน้า 23 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการ
บิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า 
และทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็น
การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เอกชน และหน่วยงานของรัฐ 
จากภัยธรรมชาติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล 

 



                                                                                                    แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

  

หน้า 2 

 
3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ โดยระบบและ

เทคนิคที่ทันสมัย 
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน 

มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 
5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับประชาชน 

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนด้านอุตุนิยมวิทยาและ     

แผ่นดินไหว 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

การแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 
1. ส านักงานเลขานุการกรม 
2. กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
3. กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
4. กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
5. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
6. กองพยากรณ์อากาศ 
7. กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
8. กองสื่อสาร 
9. กองอุตุนิยมวิทยาการบิน 
10. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
11. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
12. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
13. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
14. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

นอกจากนี้ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในกรม 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการ
บริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองพยากรณ์อากาศ 

 กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 กองสื่อสาร 

 กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โครงสร้างภายในตามค าสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 447/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้ข้าราชการสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและค าสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 581/2560 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบอ านาจให้
ข้าราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  

 
 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้เช่ียวชาญ 

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ 

 กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ
อากาศ 

 กองอุตุนิยมวิทยาการบิน 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(ศน.) 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศล.) 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(ศบ.) 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก (ศอ.) 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก (ศต.) 

 กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 

 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 กรมอุตุนิยมวิทยาได้น าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) นโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) กรมอุตุนิยมวิทยาและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของ
กรมอุตุนิยมวิทยาและก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   

 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี         
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 เป้าหมาย 
  1. ความม่ันคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ    
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน       
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
 1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   

 2. ความม่ังคั่ง    
  2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้

สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
  2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค  และระดับโลก  
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
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  2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น    
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรม
อุตุนิยมวิทยาในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.2 
การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ การพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และการเตือนภัย และข้อ 5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและ
ปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12      
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้ เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข     
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
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 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่
ยั่งยืน (SDGs)  
 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์  ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
  3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
  4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 
  6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค 
และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย   
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความ
พร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที ่2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าและบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้
มีประสิทธิภาพ  
  ตัวชี้วัด 2.2 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล
ระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 เป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณะลดลง 
  ตัวชี้วัด 5.1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน โดย
มีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่างบูรณาการทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วน

ต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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3. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้ล าดับ
ความส าคัญเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน ก าหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือ 
เสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 3 นโยบาย มุ่งการเสริมสร้างฐานรากความมั่นคงและเสริมสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 12 นโยบาย 
มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึงการลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาความม่ันคงอย่างรอบด้าน มี
ความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอ้ือต่อก ารรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมายส าคัญ คือ การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น 
ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก ทั้งนี้ โดยให้ความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการก าหนดเจ้าภาพหรือหน่วยรับผิดชอบให้ชัดเจน การขยายเครือข่ายภาคี
ด้านความมั่นคงและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม การบริหารจัดการนโยบายในทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในการก าหนดให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ เป็น
กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติการหรือแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
 กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจที่สนับสนุนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ ข้อ 13.4 พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้า
ระวังและเตรียมพร้อมด้านภัย พิบัติที่ทันสมัย พร้อมระบบส ารองที่สามารถเอ้ือต่อการเตือนภัยล่วงหน้าอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้

ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ 
และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยกรมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจกิจที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายรัฐบาลในนโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน
ทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาลซึ่งน้ าความ
เสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกรโดยระดมความคิดเพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่น
เหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผลส่วน
ภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้
กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุดซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

 

5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ส านักงบประมาณ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอ่ืน สามารถน ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และส านักงบประมาณใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นการวางรากฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาว ส าหรับยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่า
ด าเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

การจัดท าค าของบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยา จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  

5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
• ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า มีการบริหารจัดการลุ่มน้ าอย่างสมดุล 

ตัวชี้วัด 
• มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างบูรณาการ 25 ลุ่มน้ า 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.4.6 จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ า การศึกษาวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล ติดตาม
ประเมินผล ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 

  5.6 การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
• ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวัง และพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศของโลก 
ตัวชี้วัด 
• พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง และพ้ืนที่เศรษฐกิจในแต่ละ
พ้ืนที่เสี่ยงได้รับการป้องกันเพ่ิมขึ้น 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.6.5 พัฒนาระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพยากรณ์เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุน
การป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสาธารณภัย และอุบัติภัยทาง
ถนน ตลอดจนการฟื้นฟู บูรณะ ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

5.6.6 สนับสนุนการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.8 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5.8.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าแลการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ 5.1 – 5.6 
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6. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand” ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบ
แผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะการบริการภาครัฐหรือบริการ
สาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) 

 

7. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ด้าน เพ่ือขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “ผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ภายใน 5 ปี” โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

 

8. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.  

2561-2564 โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ด้าน ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนสนับสนุนในยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัย ด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภูมิอากาศ (Climate Change)   

 

9. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง 
ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้ และบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย าและทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดอีกด้วย  โดยแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการตรวจ การเฝ้าระวัง การพยากรณ์อากาศ 
และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ร่วมถึง
ความร่วมมือที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 
ให้มีความเข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

วิสัยทัศน์ 
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตาม

ความต้องการ” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึง
ระดับต าบล 

3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพ่ือรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นย า    
ทันเหตุการณ ์

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
3. ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถน าข้อมูล ข่าวสาร ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวไปใช้

ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพ่ือลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

เป้าหมายในการให้บริการ 
ระดับกระทรวง 
ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยจากสภาวะอากาศได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ (ร้อยละ85) 
2. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ร้อยละ 73) 
3. ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน (ร้อยละ 85) 

ระดับหน่วยงาน 
ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อง แม่นย า 

ทันเวลา ได้อย่างทั่งถึง 
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 ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ (ร้อยละ 85) 
 2. ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีเกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน (ร้อยละ 85) 
 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการด้านอุตุนิยมวิทยา 
(ร้อยละ 85) 
 4. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น (ร้อยละ 75) 

5. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ร้อยละ 73) 
6. ร้อยละของการประกาศเตือนภัยจากสภาวะอากาศที่ทันเหตุการณ์ (ร้อยละ 100) 
 

กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 1,870.4335 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรร จ านวน 1,436.7560 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 433.6775 ล้านบาท หรือคิดเห็นร้อยละ 30.18 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แบ่งงบประมาณออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ       
2.แผนงานพื้นฐาน 3.แผนงานยุทธศาสตร์ 4.แผนงานบูรณาการ รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 :  กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2560 2561 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 362.7211 384.5294 21.8083 6.01 
 - เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 357.6650 380.4329 22.7679 6.37 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1.3646 2.1254 0.7608 55.75 
 - งบด าเนินงาน 3.6915 1.9711 (1.7204) (46.60) 
2. แผนงานพื้นฐาน 597.0119 449.7698 (147.2421) (29.40) 

 - งบด าเนินงาน 272.5732 315.5841 43.0109 15.78 
 - งบลงทุน 316.1092 119.7486 (196.3606) (62.12) 
 - งบเงินอุดหนุน 7.8795 8.7323 0.8528 10.82 
 - งบรายจ่ายอื่น 0.4500 5.7048 5.2548 1,167.73 
3. แผนงานยุทธศาสตร์ 170.8566 896.0254 725.1688 424.43 
 - งบลงทุน 170.8566 896.0254 725.1688 424.43 
4. แผนงานบูรณาการ 306.1664 140.1089 (166.0575) (54.24) 
 - งบลงทุน 306.1664 138.0766 (168.0898) (54.24) 
- งบรายจ่ายอื่น - 2.0323 2.0323 100 

รวม 1,436.75601 1,870.4335 433.6775 30.18 
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แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 

1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
ผลผลิตที่ 1 ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

2. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
โครงการที่ 1 โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน 

  กิจกรรม : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โครงการที่ 2 โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) 

กิจกรรม : 1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ  ระบบวินด์เชียร์ 
(LLWAS) ที่ทา่อากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต 

             2. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ  ระบบวินด์เชียร์ 
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น 
โครงการที่ 3 โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 

กิจกรรม : 1. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศ
ยานน่านนครและท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 

             2. จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศ
ยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานตรัง 
โครงการที่ 4 โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System) 

กิจกรรม : จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Warning System) ที่
สนามบินทั่วประเทศ 
โครงการที่ 5 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 

กิจกรรม : จัดหาพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตาม
มาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO) 
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 

กิจกรรม : ก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler ชนิด  
S-Band พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
โครงการที่ 7 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนะมิ 

กิจกรรม : จัดหาพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
และสึนะมิ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอุตนุิยมวิทยา 
ตารางท่ี 2 :  แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการให้บริการ
และคุณภาพของข้อมูล
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว 

1.1 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการให้บริการ 
1.2 พัฒนาระบบตรวจวัดอากาศ แผ่นดินไหว 
และสื่อสารให้มีความถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล 
1.3 ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว 
1.4 มีศูนย์บริการข้อมูลในพื้นที่ 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว* 

ร้อยละ 85 

2. จ านวนหน่วยงานที่น าข้อมูลสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ 5 หน่วยงาน 
3. จ านวนรูปแบบการให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาหรือเพ่ิมขึ้นมาใหม่ในแต่ละปี 

2 รูปแบบ 

4. ร้อยละการจัดท าและให้บริการรวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชัน ร้อยละ 50 
5. จ านวนชุดข้อมูล dataset ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาค
ธุรกิจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2 ชุด 

6. ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศ ร้อยละ 85 
7. จ านวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ ISO 
9001:2015 

2 หน่วยงาน 

8. ร้อยละของข้อมูลตรวจวัดที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 98.7 
9. ร้อยละของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีความพร้อมในการใช้งานตาม
เกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 98 

10. ร้อยละของสถานีฝนอ าเภอที่ปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมใช้งานได้
ตามแผน 

ร้อยละ 75 

11. ร้อยละสถานีที่ได้รับการต่อยอดข่าวพยากรณ์อากาศในพ้ืนที่  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางด้านการตรวจ การเฝ้า
ระวัง การพยากรณ์อากาศ 
และการเตือนภัยธรรมชาติ
ล่วงหน้า 

2.1 การพยากรณ์อากาศและประกาศเตือน
ภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง รวดเร็ว
ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
2.2 การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและเตือนภัยสินา
มิให้ทันเหตุการณ์ 
2.3 การพยากรณ์อากาศด้านการบินได้
มาตรฐานสากล 
2.4 การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศมีความ
ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 

1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือน
ภัยจากสภาวะอากาศ* 

ร้อยละ 85 

2. ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้ง
เตือน* 

ร้อยละ 85 

3. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น* ร้อยละ 75 
4. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง* ร้อยละ 73 
5. ร้อยละของการประกาศเตือนภัยจากสภาวะอากาศที่ทันเหตุการณ์* ร้อยละ 100 
6. ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง 
ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 98 

7. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

ร้อยละ 74 

8. ร้อยละความถูกต้องรูปแบบข่าวและทันเวลาของข่าวพยากรณ์อากาศ
การบิน 

ร้อยละ 92 

9. จ านวนผลผลิตที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีน ามา
เผยแพร่และประยุกต์ใช้ 

2 เรื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา ส่งเสริม และ
บูรณาการ งานวิชาการ 
งานวิจัย นวัตกรรม ร่วมถึง
ความร่วมมือที่เก่ียวข้อง 

3.1 พัฒนางานวิชาการให้มีความก้าวหน้า 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม 
3.3 สนับสนุนการน างานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ 
งานวิจัย 

ร้อยละ 25 

2. จ านวนของผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 2 เรื่อง 

 
 
 



                                                                                                    แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

  

หน้า 16 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือภาค
ประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 

4.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
4.2 เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน
พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

1. จ านวนครั้งของกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 

5 ครั้ง 

2. จ านวนครั้งของการออกให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา 

2 ครั้ง 

3. จ านวนเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 

1 เครือข่าย 

4. ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นของแต่ละเครือข่าย ร้อยละ 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร 

5.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
5.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย 

1. ร้อยละของจ านวนบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ตามข้อก าหนด WMO 

ร้อยละ 70 

2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร 2 หลักสูตร 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

ร้อยละ ≥50 

4. ร้อยละของการด าเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 60 
5. ร้อยละการด าเนินการตามแผนผาสุกและผูกพันขององค์กร ร้อยละ 60 
6. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ระดับ 5 
7. ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร 

ระดับ 5 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 
กรมอุตุนิยมวิทยา มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. การติดตามผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ซึ่งได้เริ่มด าเนินการติดตามในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ก าหนด ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป และน าเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ตของกรมอุตุนิยมวิทยา  

2. การติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอในวาระการประชุม
ผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทราบ
เป็นรายเดือน  

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณรายปีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ได้เห็นชอบตามส านักงบประมาณเสนอมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณรายปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561 คือ  

1. ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ 96.00 
2. ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าร้อยละ 98.36 
3. ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ 88.00 
 

ตารางท่ี 3 : แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รวมทั้งปี 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 1 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 2 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 3 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 4 
(ร้อยละ) 

- ภาพรวม 96.00 30.29 22.00 22.00 21.71 

- รายจ่ายประจ า 98.36 33.00 22.00 22.00 21.36 

- รายจ่ายลงทุน 88.00 21.11 22.00 22.00 22.89 
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ภาคผนวก 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนตามพรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 1,153.8506 ล้านบาท โดยจ าแนกเป็น 3 แผนงาน คือ 1. แผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 119.7486 ล้านบาท 
2. แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 896.0254 ล้านบาท และ 3.แผนงานบูรณาการ จ านวน 138.0766 ล้านบาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 : แสดงรายการงบลงทุนจ าแนกตามแผนงาน 

รายการงบลงทุน จ านวน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1. แผนงานพื้นฐาน  119,748,600 
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  119,748,600 
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์  42,337,000 
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน   678,000 
(1) ครุภัณฑ์ส านักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 20 รายการ 678,000 
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 
กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

1 เครื่อง 18,000 

(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

1 เครื่อง 30,000 

(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี 
(กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสีชัง) ต าบลท่าเทวงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง  
จังหวัดชลบุร ี  

1 เครื่อง 30,000 

(1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  

1 เครื่อง 30,000 

(1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 
ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

1 เครื่อง 30,000 

(1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี 
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

1 เครื่อง 30,000 

(1.7) เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี 
ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

1 เครื่อง 30,000 

(1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอยุธยา 

1 เครื่อง 30,000 
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รายการงบลงทุน จ านวน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี 
(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม) ต าบลบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี   

1 เครื่อง 30,000 

(1.10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี 
(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี) ต าบลกบินทร์บุรี อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี  

1 เครื่อง 30,000 

(1.11) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

1 เครื่อง 30,000 

(1.12) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี 
(กลุ่มงานอากาศเกษตรพลิ้ว) ต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

1 เครื่อง 30,000 

(1.13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ 
(กลุ่มงานตรวจอากาศชั้นบน) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร   

1 เครื่อง 30,000 

(1.14) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

2 เครื่อง 60,000 

(1.15) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีตรวจอากาศเรดาร์สทิง
พระ ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

2 เครื่อง 60,000 

(1.16) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ 
(เฉลิมพระเกียรติ) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

1 เครื่อง 30,000 

(1.17) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี 
(พัทยา) ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

1 เครื่อง 30,000 

(1.18) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยีู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ 
(กลุ่มงานอากาศเกษตรบางนา) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

1 เครื่อง 30,000 

(1.19) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่  
ต าบลนาจักร อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
 

2 เครื่อง 60,000 
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รายการงบลงทุน จ านวน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

(1.20) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 
(กลุ่มงานอากาศเกษตรห้วยโป่ง) ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

1 เครื่อง 30,000 

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  33,549,000 
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 40 รายการ 32,261,000 
(1.1) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 65 กิโลวัตต์ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

2 คัน 1,568,000 

(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

1 คัน 787,000 

(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

1 คัน 787,000 

(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวล าภู 
ต าบลล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู  

1 คัน 787,000 

(1.5) รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ 
(กลุ่มงานอากาศเกษตรหนองพลับ) ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

1 คัน 787,000 

(1.6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช (กลุ่มงานอากาศ
เกษตรบางจาก) ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1 คัน 787,000 

(1.7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยา
อุทกกบินทร์บุรี) ต าบลกบินทร์บุรี อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

1 คัน 787,000 

(1.8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

1 คัน 787,000 
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แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (กลุ่มงานอากาศเกษตร
ตากฟ้า) ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  
(1.9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแคบ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต าบลบ่อยาง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

1 คัน 787,000 

(1.10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี  
(กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์) ต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 คัน 787,000 

(1.11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง  
ต าบลบางริ้น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

1 คัน 787,000 

(1.12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม  
ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

1 คัน 787,000 

(1.13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด   
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

1 คัน 787,000 

(1.14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง ต าบลล าป า 
อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  

1 คัน 787,000 

(1.15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร  
ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  

1 คัน 787,000 

(1.16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี  
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

1 คัน 787,000 

(1.17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  

1 คัน 787,000 
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ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ต าบลโคกหล่อ 
อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
(1.18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี 
(กลุ่มงานอากาศเกษตรอุบลราชธานี) ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี  

1 คัน 787,000 

(1.19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา 
(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย) อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

1 คัน 787,000 

(1.20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี  
(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง) ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 คัน 787,000 

(1.21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช 
(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกฉวาง) ต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1 คัน 787,000 

(1.22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา (กลุ่มงาน
อากาศเกษตรคอหงส์) ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

1 คัน 787,000 

(1.23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงเพชร  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร   

1 คัน 787,000 

(1.24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ต าบลวัด
ใหม่ อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

1 คัน 787,000 

(1.25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   

1 คัน 787,000 
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(1.26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรอืก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท  
ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

1 คัน 787,000 

(1.27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาล าพูน  
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  

1 คัน 787,000 

(1.28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา  
ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1 คัน 787,000 

(1.29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี  
ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี  

1 คัน 787,000 

(1.30) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  
ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   

1 คัน 787,000 

(1.31) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี  
ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

1 คัน 787,000 

(1.32) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์  
ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  

1 คัน 787,000 

(1.33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด  
(กลุ่มงานอากาศเกษตรร้อยเอ็ด) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

1 คัน 787,000 

(1.34) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี 
 (กลุ่มงานตรวจอากาศทองผาภูมิ) ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ  

1 คัน 787,000 
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จังหวัดกาญจนบุรี  
(1.35) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์  
(กลุ่มงานอากาศเกษตรสุรินทร์) ต าบลคอโค อ าเภอเมืองสุรินทร์   
จังหวัดสุรินทร์  

1 คัน 787,000 

(1.36) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร (กลุ่มงาน
อากาศเกษตรสวี)  ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร   

1 คัน 787,000 

(1.37) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง (กลุ่มงาน
อากาศเกษตรห้วยโป่ง) ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

1 คัน 787,000 

(1.38) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา  
(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง) ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง 
 จังหวัดนครราชสีมา  

1 คัน 787,000 

(1.39) รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว 
 ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

1 คัน 787,000 

(1.40) รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวตัต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ  
ต าบลหนองครก อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  

1 คัน 787,000 

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

1 คัน 1,288,000 

1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   2,600,000 
(1) ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ส านกัตรวจและเฝ้า
ระวังสภาวะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  

1 ระบบ 2,600,000 

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  4,260,000 
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายส าหรับภายในอาคาร 50 ปี 
และบริเวณโดยรอบกรมอุุตุนิยมวิทยา (41 กล้อง) กรมอุตุนิยมวิทยา  

1 ระบบ 4,260,000 
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แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   1,250,000 
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 6 รายการ 1,250,000 
(1.1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

1 เครื่อง 500,000 

(1.2) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ที่สถานีเรดาร์
ตรวจอากาศชุมพร ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

1 เครื่อง 150,000 

(1.3) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ที่สถานีเรดาร์
ตรวจอากาศระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

1 เครื่อง 150,000 

(1.4) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ที่สถานีเรดาร์
ตรวจอากาศสทิงพระ ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

1 เครื่อง 150,000 

(1.5) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ที่สถานีเรดาร์
ตรวจอากาศวิเชียรบุรี ต าบลท่าโรง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  

1 เครื่อง 150,000 

(1.6) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ที่สถานีเรดาร์
ตรวจอากาศล าพูน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  

1 เครื่อง 150,000 

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   77,411,600 
1.1.2.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่มรีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 30 รายการ 36,957,500 
(1.1) อาคารที่ท าการสถานีอุตุนิยมวิทยาอ านาจเจริญ พร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
จังหวัดอ านาจเจริญ  

1 แห่ง 9,449,600 

(1.2) อาคารที่ท าการสถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (เข่ือนภูมิพล) ต าบลสามเงา 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

1 หลัง 2,708,700 

(1.3) อาคารที่ท าการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
ฉะเชิงเทรา ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1 หลัง 2,706,100 

(1.4) อาคารที่ท าการสถานีตรวจอากาศ 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี 
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

1 หลัง 2,706,100 

(1.5) บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ  
(ระดับ 7-8) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี  
ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

1 หลัง 1,488,000 

(1.6) บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ  
(ระดับ 7-8) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
สมุทรปราการ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

1 หลัง 1,488,000 

(1.7) บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ 
 (ระดับ 7-8) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี 
ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  

1 หลัง 1,488,000 

(1.8) บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ  
(ระดับ 7-8) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงเพชร 

1 หลัง 1,488,000 
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ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
(1.9) บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ  
(ระดับ 7-8) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง  
ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  

1 หลัง 1,488,000 

(1.10) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเข็ม  
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสีชัง)  
ต าบลท่าเทววงษ์ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  

1 หลัง 1,150,900 

(1.11) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเข็ม  
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ  

1 หลัง 1,150,900 

(1.12) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเข็ม  
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี  

1 หลัง 1,150,900 

(1.13) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเข็ม  
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต าบลน้ าซึม อ าเภอเมืองอุทัยธานี  
จังหวัดอุทัยธานี  

2 หลัง 2,301,800 

(1.14) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเข็ม  
ที่สถานอุีตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง) 
ต าบลอิปัน อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1 หลัง 1,150,900 

(1.15) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเข็ม  
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1 หลัง 1,150,900 

(1.16) บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเข็ม  
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

1 หลัง 1,150,900 

(1.17) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี 
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

1 หลัง 200,000 

(1.18) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท 
ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

1 หลัง 200,000 

(1.19) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
ปราจีนบุรี ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

1 หลัง 200,000 

(1.20) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
พระนครศรีอยุธยา ต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

1 หลัง 200,000 

(1.21) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี 
ต าบลวัดใหม ่อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
 

1 หลัง 200,000 
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(1.22) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
สระแก้ว ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

1 หลัง 200,000 

(1.23) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
เพชรบุรี ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

1 หลัง 200,000 

(1.24) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี 
ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

1 หลัง 200,000 

(1.25) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
กาญจนบุรี ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

1 หลัง 200,000 

(1.26) โรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 ตารางเมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 
ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง   

1 หลัง 200,000 

(1.27) ติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา ต าบลลาด
กระเทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา   

1 ระบบ 200,000 

(1.28) ติดตั้งระบบประปา ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา ต าบลลาด
กระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1 ระบบ 150,000 

(1.29) รั้วคอนกรีตบล็อก ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต าบลน้ าซึม 
อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  

1 แห่ง 185,000 

(1.30) เสาธง สูง 12 เมตร ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต าบลน้ าซึม 
อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

1 ต้น 96,800 

(2) อาคารที่ท าการสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  

1 แห่ง 10,536,500 

(3) อาคารชุดที่พักอาศัย คสล. 3 ชั้น ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี  

1 หลัง 10,395,000 

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค   19,522,600 
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า10 ล้านบาท 1 รายการ 7,872,800 
(1.1) ปรับปรุงระบบท่อน้ าประปาภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ  
ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

1 ระบบ 7,872,800 

(2) ปรับปรุงระบบประปา อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

1 ระบบ 11,649,800 

2. แผนงานยุทธศาสตร์  896,025,400 
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  896,025,400 
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์  896,025,400 
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  802,258,000 
 (1) โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน 
      - เครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณทั้งสิ้น 
339,725,000 บาท  

 
1 ระบบ 

 
269,725,000 
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(ปี 2560 = 70,000,000 บาท, ปี 2561 = 269,725,000 บาท) 
 (2) โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)  131,917,000 
     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่า
อากาศยานขอนแก่น ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองของแก่น จังหวัด
ขอนแก่น งบประมาณทั้งสิ้น 73,425,000 บาท  
(ปี 2561 = 14,685,000 บาท, ปี 2562 ผูกพัน = 58,740,000 บาท) 

1 ระบบ 14,685,000 

     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่า
อากาศยานเชียงใหม่ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณท้ังสิ้น 73,616,000 บาท  
(ปี 2560 = 15,000,000 บาท, ปี 2561 = 58,616,000 บาท) 

1 ระบบ 58,616,000 

     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)  ที่ท่า
อากาศยานภูเก็ต ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
ทั้งสิ้น 73,616,000 บาท  
(ปี 2560 = 15,000,000 บาท, ปี 2561 = 58,616,000 บาท) 

1 ระบบ 58,616,000 

 (3) โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)  67,992,000 
     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ กองเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  

2 ชุด 21,000,000 

     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทีท่่าอากาศยานน่านนคร 
ต าบลผาสิงห์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณทั้งสิ้น 
39,160,000 บาท  
(ปี 2561 = 7,832,000 บาท, ปี 2562 ผูกพัน = 31,328,000 บาท) 

1 ระบบ 7,832,000 

     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
ต าบลหนองพอก อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณท้ังสิ้น 
39,160,000 บาท 
(ปี 2561 = 7,832,000 บาท, ปี 2562 ผูกพัน = 31,328,000 บาท) 

1 ระบบ 7,832,000 

     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณทั้งสิ้น 
39,160,000 บาท  
(ปี 2561 = 7,832,000 บาท, ปี 2562 ผูกพัน = 31,328,000 บาท) 

1 ระบบ 7,832,000 

     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่สอด 
ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก งบประมาณท้ังสิ้น 
39,160,000 บาท  
(ปี 2561 = 7,832,000 บาท, ปี 2562 ผูกพัน = 31,328,000 บาท) 

1 ระบบ 7,832,000 

     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
ต าบลร่อนทอง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณท้ังสิ้น 39,160,000 
บาท (ปี 2561 = 7,832,000 บาท, ปี 2562 ผูกพัน = 31,328,000 บาท) 

1 ระบบ 7,832,000 
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     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานตรัง  
ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง งบประมาณท้ังสิ้น 
39,160,000 บาท 1 ระบบ 
(ปี 2561 = 7,832,000 บาท, ปี 2562 ผูกพัน = 31,328,000 บาท) 

1 ระบบ 7,832,000 

(4) โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System) 
     - ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Warning System) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 342,650,000 บาท  
(ปี 2561 = 68,530,000 บาท, ปี 2562 ผูกพัน = 274,120,000 บาท) 

 
1 ระบบ 

 
68,530,000 

(5) โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 
     - เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler (ชนิด S-Band)  
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณทั้งสิ้น 
313,280,000 บาท (ปี 2561 = 62,656,000 บาท, ปี 2562 ผูกพัน = 
250,624,000 บาท) 

 
1 ระบบ 

 
62,656,000 

(6) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
และสึนามิ 
     - ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ  
แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณท้ังสิ้น 
504,399,600 บาท (ปี 2559 = 110,000,000 บาท, ปี 2560 = 
192,639,600 บาท ปี 2561 = 201,760,000 บาท) 

 
 

1 ระบบ 

 
 

201,760,000 

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  93,445,400 
(1) โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 
    - ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO) ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณท้ังสิ้น 274,170,000 บาท (ปี 2560 = 54,856,400 บาท, ปี 
2561 = 93,445,400 บาท ปี 2562 ผูกพัน = 98,868,000 บาท) 

 
1 ระบบ 

 
93,445,400 

3. แผนงานบูรณาการ  138,076,600 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  138,076,600 
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์  138,076,600 
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  138,076,600 
(1) โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
      - เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอ
เรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ต าบลหัวหิน  

 
 

1 เครื่อง 

 
 

120,076,600 
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อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณท้ังสิ้น 151,276,600 
บาท (ปี 2560 = 31,200,000 บาท, ปี 2561 = 120,076,600 บาท) 
(2) โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization  18,000,000 
      - ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization  
ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศภูเก็ต ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณท้ังสิ้น 45,000,000 บาท (ปี 2561 = 9,000,000 บาท,  
ปี 2562 ผูกพัน= 36,000,000 บาท) 

1 เครื่อง 9,000,000 

      - ปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization  
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาล าพูน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 
 จังหวัดล าพูน 1 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 45,000,000 บาท (ปี 2561 = 
9,000,000 บาท, ปี 2562 ผูกพัน= 36,000,000 บาท) 

1 เครื่อง 9,000,000 

 



  

 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
4353 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 


