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คำนำ 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562           
ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ       
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

สำหรับแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บริหารและบุคลากร ใช้ในการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยใช้แนวทางจากแผนปฏิบัติราชการ      
กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 -2565 เป็นแผนในการแปลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2565) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565 เป็นต้น 

บัดนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และ
เพ่ือให้แผนการปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่กำหนดไว้ สำนักงานเลขานุการกรมโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาจะนำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามระบบ
รายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป 

 
กลุม่ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

สำนักงานเลขานุการกรม 
พฤศจิกายน 2565 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562           
ที ่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ         
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

กรมอุตุนิยมวิทยา มีการดำเนินการทบทวน ปรับปรุงและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการรายปี มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นโยบายจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติ
ราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ มีการระบุความสอดคล้องเชื ่อมโยงภารกิจของ          
กรมอุตุนิยมวิทยา ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับ แผนต่างๆ ในระดับ 1, 2 และ 3 
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เกิดการผลักดันและบูรณาการนโยบาย รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ต่อไป 
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ข้อมูลพื้นฐานของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

 
 
 

ภารกิจ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

เล่ม 134 ตอนที่ 103 ก (5 ตุลาคม 2560) หน้า 23 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการ
บิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ 
และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็น
การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ 
จากภัยธรรมชาติ โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล 
3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ โดยระบบและเทคนิคที่

ทันสมัย 
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน มลภาวะ 

และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 
5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับประชาชน และ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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Self development  
พัฒนาตนเอง หมายถึง ใฝ่หาความรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

On target  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ทำงานให้
แล้วเสร็จตามกำหนดทำงานให้
เกิดผลดีแก่องค์กร 

Service mind 
มีจิตบริการ หมายถึง การให้บรกิารที่ดี 
และมีคุณภาพ ดว้ยความเต็มใจ 

Moral  
มีคุณธรม จริยธรรม หมายถึง มีความซื ่อสัตย์
สุจริต และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
 

Active  
กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน หมายถึง 
มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตัง้ไว้ 

Responsibility  
มีความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออก
ถึงความเอาใจใส่ มุ่งมั่นต่อบทบาท และมี
ความรับผิดชอบในหน้าที ่

Team work ทำงานเป็นทีม หมายถึง      
กลุ่มบุคคลที่มีการทำงานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์
กันระหวา่งสมาชิกในกลุ่มเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายเดียวกัน อย่างมีประสิทธภิาพ 
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หมายเหต ุ: ตามคำสัง่กรมอตุนุยิมวทิยาที ่146/2564 

 

 

 

 ▪ กลุ่มตรวจสอบภายใน ▪ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 

 ▪ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ▪ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ▪ ผู้เชี่ยวชาญ ▪ ศูนยอ์ุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 ▪ กลุ่มการเจ้าหนา้ท่ี ▪ ศูนยอ์ุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 ▪ กองพยากรณ์อากาศ ▪ ศูนยอ์ุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันออก 

 ▪ สำนักงานเลขานุการกรม ▪ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 
  

▪ กองพัฒนาอุตุนยิมวิทยา ▪ กองเฝ้าระวังแผน่ดินไหว ▪ กองเครื่องมืออุตนุิยมวิทยา 

▪ กองส่ือสาร ▪ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ▪ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 

ผู้บรหิารและหนว่นงานภายในกรมอตุุนยิมวทิยา 



ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่

สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 แผนปฏิบัติราชการ 
กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคงประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่อ งมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์
ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”โดยมองกลับไป
ที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่ หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต 
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ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้าง
พื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที ่ให้
ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรั ฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิ
บาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็น
ตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอยา่ง
แท้จริง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้าง
จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชดัเจน 
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มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือ
ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอํานวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ใน 6 ยุทธศาสตร์ข้างต้น กรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้อง
กับทุกยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์หลักที่กรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติดา้น
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือ
นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และ
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งใน
การกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอยา่ง
แท้จริง สำหรับการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยานั ้นมีแผนการที ่จะวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มี
ประสิทธิภาพ เน้นการปรับระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และ
การเตือนภัย ตลอดจนป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และ
หน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ  

สำหรับยุทธศาสตร์รองนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึ ดหลัก “ภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้ เพื่อลดเอกสารที่ไม่จำเป็น มีช่องทางการให้บริการที่ สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู ่ความเป็นเลิศ เพื ่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งประชาชนและภาคธุรกิจโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง มีการพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยระบบ Digital Service อย่าง เหมาะสม จัดทำฐานข้อมูลงานบริการให้ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึง บริการได้ง่าย สะดวก หลายรูปแบบ เช่น การให้บริการ ณ 
จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ การให้บริการ ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ การให้บริการผ่านโปรแกรมประยุกต์
บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล ขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอีกด้วย 
 

แผนระดับ 2 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนทั้งสิ้น 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง (2) การ
ต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอด



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                    8 

ช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) 
พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) ก าร
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

สำหรับแผนแม่บทที่กรมอุตุนิยมวิทยาถือเป็นแผนแม่บทหลักนั้น คือ แผนแม่บท 18 การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เน้น
หลักของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการ
รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้งหมด 5 แผนย่อย ดังนี้ 1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2) การสร้างการเติบโต
อย่างยั ่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3) การสร้างการเติบโตอย่างยั ่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 4) การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 5) การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ  

แผนแม่บทรองที่กรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้อง คือ แผนแม่บท 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
เนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยขาดการคำนึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ำ และการใช้น้ำเพ่ือการผลิตและอุปโภคอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประกอบกับการบริหารจัดการน้ำทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาวะน้ำแล้งหรือน้ำท่วมยังขาดกลไกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีที่ เกี่ยวข้องในการแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเสียหายจำนวนมากต่อภาคการผลิตและ
ประชาชน รวมถึงระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
รวมทั้งการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศดังนั้น แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ จึงมุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางพัฒนา
ระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผล ในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน โดยมี
แนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย 3 แผน  ดังนี้ 1) การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ 2) การเพ่ิม
ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับ
ระดับสากล 3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ และแผนแม่บท 20 การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มี
ข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ประกอบไปด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้ 1) การพัฒนาบริการประชาชน 2) การบริหาร
จัดการการเงินการคลัง 3) การปรับสมดุลภาครัฐ 4)การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และ 5) การสร้างและ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศนั้น ต้องดําเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีด้วยกัน 11+2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 
ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 12) ด้าน
การศึกษา 13) ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) 

สำหรับกรมอุตุนิยมวิทยามีความเกี ่ยวข้องในแผนปฏิรูปหลัก คือ แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 6
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประเด็นปฏิรูป 6 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ทรัพยากรทางบก ประกอบด้วย 
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร่ มีประเด็นปฏิรูปหลักจำนวน 3 เรื่อง ประเด็นปฏิรูป
ย่อย จำนวน 14 เรื ่อง 2) ทรัพยากรน้ำ มีประเด็นหลัก 5 เรื ่อง ประเด็นปฏิรูปย่อยจำนวน 11 เรื ่อง 3) 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีประเด็นหลัก 13 เรื่อง 4) ความหลากหลายทางชีวภาพ มีประเด็นหลัก 6 เรื่อง 
ประเด็นปฏิรูปย่อย จำนวน 8 เรื่อง 5) สิ่งแวดล้อม มีประเด็นหลัก 3 เรื่อง ประเด็นปฏิรูปย่อย จำนวน 20 เรื่อง 
และ 6) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นหลัก 8 เรื ่อง ประเด็นปฏิรูปย่อ  
จำนวน 3 เรื่อง รวมทั้งสิ้น มีประเด็นปฏิรูปหลัก 38 เรื่อง และประเด็นปฏิรูปย่อย จำนวน 56 เรื่อง โดยมีกรอบ
วงเงินงบประมาณในการดำเนินงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่สามารถประมาณการได้ จำนวน 
28580.48 ล้านบาท ส่วนแผนปฏิรูปรองที่กรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 2 การ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ (1) สร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized 
Public Service) (2) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ ์สูง (High Performance Public Service) (3) พัฒนา
กำลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมนำการพัฒนาประเทศ 
(Highly Competent Public Officials) (4) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้
มีความรู้ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ (5) เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริตบนหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายรวมอันเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย (1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล (2) 
โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
ทำงานเพื่อประชาชนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (3) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความ
โปร่งใส ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
(4) ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดึงดูด และรักษาไว้ซึ่งกำลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม
จริยธรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และ (5) ภาครัฐมีวัฒนรรมต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอำนาจและอิทธิพล  
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห ่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  12 (พ.ศ. 2560-2565) สำหร ับใช ้ เป ็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี   
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) มีหลักการที่สำคัญ คือ  
  1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหต ุสมผล ม ีความพอประมาณ และม ีระบบภ ูม ิค ุ ้มก ันและการบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงท ี ่ ดี   
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์  
  2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู ้ มีความรู ้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที ่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
  3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 
“ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4. ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
  5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเตบิโต 
จากการเพิม่ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
  สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับกรม
อุตุนิยมวิทยาในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่
ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในประเด็นความเปลี่ยนแปลงของบริบทความ
มั่นคงภายในประเทศ ได้กล่าวถึง ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มจำนวนของประชากรโลก รวมถึงการ
พัฒนาประเทศท่ีเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักนำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล 
ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์จนนำไปสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย ภาวะแห้งแล้ง น้ ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล
หลาก ดินถล่ม สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล หลุมยุบ รวมถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เพิ่มมากขึ้น โดยภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อไทยในภาพรวมมากที่สุด ได้แก่ อุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น
บ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากข้ึน ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และการเตรียมความพร้อมในลักษณะที่สามารถบริหารจัดการวิกฤตการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้น
การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟู สถานการณ์ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับรุนแรง
มากขึ้น ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อจัดการกับภัยพิบัติ  โดยจากที่กล่าวข้างต้น มีความ
เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกรมอุตุนิยมวิทยา ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญในการกำหนดกรอบ
แนวคิดการดำเนินงานให้ยึดโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายที่ ๑๑ : รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๖  เพื่อให้การจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความม่ันคงความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัว
ของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี ่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์  และนโยบายที่ 12 : 
เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร โดยภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้องกับแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 2 แผน ประกอบด้วย (1) ข้อ ๑๘ การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ รองรับ
นโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร กลยุทธ์ (2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคามที่เกิดจากภัยทางน้ำ อันได้แก่ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน 
และสิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้ำ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และ ข้อ 19 การรักษาความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ (๖) ส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนและโลก เพ่ือเป็นภาคี 
ด้านการรักษา การเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาผลกระทบด้าน
ระบบนเิวศ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมใน
การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น หมอกควันจากไฟป่า การก่อสร้างเข่ือนใน
แนวแม่นำ้สายหลักท่ีไหลผ่านระหว่างประเทศ และขยะทะเล เป็นต้น 
 

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา

ผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศคือ 
"มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21" โดยรัฐบาลได้กำหนด นโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายหลัก 12 ด้าน คือ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
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3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิกาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
โดยกรมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจที ่เกี ่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลในนโยบายหลักที ่ 10 การฟื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในเรื่องที่ 3 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล และเรื่องที่ 5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนั้นยังมีนโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่าง  ๆ 
นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุง
ให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเร่งด่วนในเรื่องที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการ

รองรับภัยแล้งและอุทกภัย โดยจะดำเนินการในช่วงก่อนเกิดภัย 

แผนระดับ 3 
1. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็นการ

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

2. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการกระทรวง

ดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามีเกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ คือประชาชน ภาครัฐ และเอกชน
ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศและการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน 

3. แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และ
ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้ 
และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำและทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
โดยแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นฐานองค์กร 
2. ยุทธศาสตร์ด้านองค์กรสมรรถนะสูง  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพยากรณ์ท่ีละเอียดแม่นยำ  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน 

4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
สำนักงบประมาณ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่น สามารถนำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และสำนักงบประมาณใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาว สำหรับยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่า
ดำเนินการภาครัฐ ดังนี้ 



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                    14 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การจัดทำคำของบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยา มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี 2 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 2) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” 

  
พันธกิจ 

1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
2. พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  และการเปลี ่ยนแปลงสภาพ       

ภูมิอากาศ 
3. เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม 
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ 
 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงพัฒนาระบบตรวจสอบให้มีความถูกต้องและควบคุมระบบสารสนเทศให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

2. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศรุนแรง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยา และการแจ้งเตือนภัยจาก

สภาวะอากาศแก่ประชาชน รวมถึงสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ ทัน
เหตุการณ ์

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
3. ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูล ข่าวสาร ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวไปใช้ประโยชน์

ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพ่ือลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

เป้าหมายในการให้บริการ 
ระดับกระทรวง : ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจาก
สภาวะอากาศ และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน (ร้อยละ 82) 
3. ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 99) 
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ระดับหน่วยงาน : ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อง 
แม่นยำ ทันเวลา ได้อย่างทั่งถึง 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน (ร้อยละ 82) 
3. ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 99) 
 

กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,761.2943 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร จำนวน 1,838.7768  ล้านบาท ลดลง 77.4825 ล้านบาท หรือคิดเห็นร้อยละ 
4.21 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แบ่งงบประมาณออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
4. แผนงานบูรณาการ (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) 

 

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน 

แผนงาน ปีงบประมาณ เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 
2564 2565   

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 433.4201 419.8610 (13.5500) (3.13) 
 - เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ 427.8428 413.8389 (14.0000) (3.27) 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4.9459 5.0307 0.0800 1.61 
 - งบดำเนินงาน 0.6314 0.9914 0.3600 57.02 
2. แผนงานพื้นฐานฯ 363.0223 256.9851 (106.0300) (29.21) 
 - งบดำเนินงาน 213.0456 192.0938 (20.9518) (9.83) 
 - งบลงทุน 142.3824 56.4732 (85.9000) (60.33) 
 - งบเงินอุดหนุน 7.5943 8.4181 0.8200 10.79 

 - งบรายจ่ายอื่น - - - - 
3. แผนงานยุทธศาสตร์ฯ 843.7381 875.4470 31.7089 3.75 
 - งบลงทุน 843.7381 875.4470 31.7089 3.75 
4. แผนงานบูรณาการฯ 193.5963 209.0012 15.4049 7.95 
 - งบลงทุน 193.5963 209.0012 15.4049 7.95 
 - งบรายจ่ายอื่น 5.0000 - (5.0000) (100) 

รวม 1,838.7768 1,761.2943 (77.4825) (4.21) 



รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพื้นฐานองค์กร 
 

เป้าประสงค์ (1) : บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีวัฒนธรรมในการทำงานแบบมืออาชีพ 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับทุนองค์กร 
ตัวชี้วัด : - 
แผนงาน/ โครงการ  

- แผนสร้างค่านิยมหลัก และมโนทศัน์ในกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
เป้าประสงค์ (2) : บุคลากรกรมอตุุนิยมวิทยา มสีมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับทุนองค์กร 
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หน่วยรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
1. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน

ตามแผนบคุลากร 
ร้อยละ 85 65 70 75 80 85 ลก. (กจ.) 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- การดำเนินงานตามแผนพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
- การดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 
(1) ดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ี
(2) พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะบคุลากร 
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
(4) ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้เปน็ปัจจุบัน 
(5) ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
(6) เผยแพร่ข้อมลูดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล 
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(7)  จัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
(8)  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสรา้งความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาประจำปี 

 
 
 
 
 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนบุคลากร 
1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ

ของบุคลากร 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             ลก. (กจ.)  

   กิจกรรม 1     
   กิจกรรม 2    
   กิจกรรม 3    
   กิจกรรม 4    
      กิจกรรม 5      
           กิจกรรม 6     
   กิจกรรม 7    
   กิจกรรม 8    
  แผนการใช้

จ่าย 
            -   

2. การดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการ
ดำเนินงาน 

             ลก. (กจ.)  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                    19 

เป้าประสงค์ (3) : อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก มีปริมาณเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้งานได้ 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับทุนองค์กร 
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หน่วยรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
1. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 82 62 67 72 77 82 ตอ. 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจข้อมูลอตุุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมตัิ  
- โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัตเิพื่อการพยากรณอ์ุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภยั 

 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

(1) คณะกรรมการจัดหาระบบตรวจอากาศผิวพ้ืนอัตโนมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจดัซื้อจดัจ้าง 
(2) ดำเนินการทบทวนคณุสมบัติเฉพาะ (TOR) 
(3) ประกาศพิจารณ์ TOR 
(4) ตอบคำถามผลพิจารณ์ TOR 
(5) ประกาศเชญิชวน 
(6) พิจารณผล 
(7) ติดตั้งระบบตรวจวัด 
(8) ตรวจรับงาน 
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แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
1. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ตรวจข้อมูลอุตุนยิมวิทยาระดับอำเภอให้เป็น
ระบบอัตโนมัต ิ

แผนการ
ดำเนินงาน 

             ตอ.  

   กิจกรรม 1            
    กิจกรรม 2           
      กิจกรรม 3          
      กิจกรรม 4          
         กิจกรรม 5        
          กิจกรรม 6       
            กิจกรรม 7    
             กิจกรรม 8    
  แผนการใช้

จ่าย 
        92.3475     92.3475    

2. โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับนำ้
อัตโนมัติเพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทก
และเตือนภัย 

แผนการ
ดำเนินงาน 

             พน.  

   กิจกรรม 1              
    กิจกรรม 2             
      กิจกรรม 3 และ 4          
         กิจกรรม 5        
          กิจกรรม 6       
  แผนการใช้

จ่าย 
        5.0345    5.0345   
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เป้าประสงค์ (4) : มีกฎหมาย กำกับดูแลออกการออกคำพยากรณอ์ากาศและกำหนดมาตรฐานเครื่องมือท่ีใช้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้ไดม้าตรฐานสากล 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับทุนองค์กร 
 
แผนงาน/ โครงการ  

- แผนยกร่างพระราชบัญญัตเิพื่อการอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ... 
 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 
  
 
เป้าประสงค์ (5) : มีระบบสำรองในการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับทุนองค์กร 
ตัวชี้วัด : - 
แผนงาน/ โครงการ  

- แผนการพัฒนาระบบสำรองป้องกันความเสีย่ง 
 
 
เป้าประสงค์ (6) : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอุตุนยิมวิทยาของประเทศ 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับทุนองค์กร 
ตัวชี้วัด : - 
 
เป้าประสงค์ (7) : องค์กรมีความยืดหยุ่นคล่องตัวพร้อมรบัการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับทุนองค์กร 
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หน่วยรับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม

แผน Digital Transform 
ระดับ 5 1 2 3 4 5 บด. 
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แผนงาน/ โครงการ  

- แผน Digital Transform 
 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

 
เป้าประสงค์ (8) : องค์กรมีความโปร่งใส ซื่อสตัย์ รับผิดชอบและบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับทุนองค์กร 
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของระดับคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ร้อยละ 90 0-
1.99 

20-
39.99 

40-
59.99 

60-
79.99 

80-
100 

ลก. (กจ.) 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการพัฒนาระบบคณุธรรมและความโปร่งใสของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Digital Transform 
 การดำเนินงานตามแผน Digital Transform               บด.  
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(2) ประชุมคณะกรรมการด้านคณุธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 
(3) จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผล 
(4) ดำเนินการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
(5) สำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจประเมินและประกาศผลคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
1. โครงการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของ

กรมอุตุนิยมวิทยา 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             ลก. (กจ.)  

    กิจกรรม 1             
      กิจกรรม 2          
         กิจกรรม 3        
         กิจกรรม 4       
            กิจกรรม 5    
  แผนการใช้

จ่าย 
            -   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ (1) : ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO 9001) หรือผ่านการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
กลยุทธ์ : สร้างเสรมิการปฏิบัติงาน รูปแบบใหม่ให้ทันสมยัได้ มาตรฐานสากล  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. จำนวนงานอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จำนวน 2 - - 1 - 2 ศูนย์ฯ 

2. ผลการประเมินภาพรวม PMQA  คะแนน 350 230 260 290 320 350 พร. 
 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการพัฒนาระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001 
 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 
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แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

รวม
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนงานอุตุนยิมวิทยาและแผ่นดินไหวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 แผนการ

ดำเนินงาน 
             ศูนย์ฯ  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   

ตัวชี้วัดที่ 2 : ผลการประเมินภาพรวม PMQA 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 
 

แผนการ
ดำเนินงาน 

             พร.  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   
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เป้าประสงค์ (2) : รูปแบบการบริหารจัดการและระบบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง พัฒนาตามมาตรฐานสากล (ICAO, ISO 9001, กพท.) รวมทั้งมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
กลยุทธ์ : สร้างเสรมิการปฏิบัติงาน รูปแบบใหม่ให้ทันสมยัได้ มาตรฐานสากล  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักของความสำเรจ็
การแก้ไข/ ปรับปรุง การดำเนินงานตาม
ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน 

ร้อยละ 100 80 85 90 95 100 กบ. ศูนย์ฯ 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- การปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการตามความเห็นของผูต้รวจประเมิน (ICAO, ISO 9001, กพท.) 
 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

  
 
 
 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ำหนักของความสำเร็จการแก้ไข/ ปรับปรุง การดำเนินงานตามความเห็นของผู้ตรวจประเมิน 
1. การปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการตามความเห็น

ของผู้ตรวจประเมิน (ICAO, ISO 9001, กพท.) 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             กบ. ศูนย์ฯ  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   
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เป้าประสงค์ (3) : มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนานาชาติ 
กลยุทธ์ : สร้างเสรมิการปฏิบัติงาน รูปแบบใหม่ให้ทันสมยัได้ มาตรฐานสากล  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. จำนวนกิจกรรมภายใต้แผนงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

จำนวน 4 - 1 2 3 4 พน. (วท.) 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/ ฝึกอบรม/ 
ศึกษา/ ดูงาน ณ ต่างประเทศ 

จำนวน 60 40 45 50 55 60 พน. (วท.) 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศภายใต้กรอบต่าง ๆ 
 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 
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เป้าประสงค์ (4) : ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ : สร้างเสรมิการปฏิบัติงาน รูปแบบใหม่ให้ทันสมยัได้ มาตรฐานสากล  
ตัวชี้วัด  : - 
 
แผนงาน/ โครงการ  

- แผนพัฒนานวัตกรรมในองค์กร 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

รวม
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนกจิกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ

ต่าง ๆ 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             พน. (วท.)  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   

ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนผู้เข้ารว่มประชุม/ ฝึกอบรม/ ศึกษา/ ดูงาน ณ ตา่งประเทศ 
1. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ

ต่าง ๆ 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             พน. (วท.)  

  แผนการใช้
จ่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ 

เป้าประสงค์ (1) : ระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจแผ่นดินไหว ระบบสื่อสาร ท่ีทันสมัย มีความแม่นยำและมีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจแผ่นดินไหว ระบบสือ่สารที่มีมาตรฐานและทันสมัย  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินโครงการที่สำคัญ 

ระดับ 5 60 65 70 75 80 คม. 

2. ร้อยละของข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 
ทันเวลา  

ร้อยละ 98.50 90.50 92.50 94.50 96.50 98.50 ตอ. 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิ (LLWAS) 
- โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมตัิ (AWOS) 
- โครงการก่อสร้างหอเรดารแ์ละติดตั้งเครื่องเรดารต์รวจอากาศ 
- โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization 
- โครงการทบทวนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจอากาศ 

 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

- ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของโครงการที่สำคญัตามงวดงานในสัญญา 
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แผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมาย
เหต ุ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ต
.
ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจแผ่นดินไหว ระบบสื่อสาร 
1. โครงการจัดหา

เครื่องมือตรวจอากาศ
อัตโนมัติ (LLWAS) 

แผนการ
ดำเนินงาน 

             คม.  

  แผนการใช้จ่าย         33.0594  65.5838    98.6432   
2. โครงการจัดหา

เครื่องมือตรวจอากาศ
อัตโนมัติ (AWOS) 

แผนการ
ดำเนินงาน 

             คม.  

  แผนการใช้จ่าย     30.7158 90.7605      7.4308 128.9000   
3. โครงการก่อสร้างหอ

เรดาร์และติดต้ังเครื่อง
เรดาร์ตรวจอากาศ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

             คม.  

  แผนการใช้จ่าย        55.8096     55.8096   
4. โครงการปรับปรุง

เครื่องเรดาร์ตรวจ
อากาศแบบ Dual 
Polarization 

แผนการ
ดำเนินงาน 

             คม.  

  แผนการใช้จ่าย       55.8096 55.8096     111.6192   
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของข้อมูลที่ครบถว้นถูกต้อง ทันเวลา 
1. โครงการทบทวนและ

เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการตรวจ
อากาศ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

             ตอ.  

  แผนการใช้จ่าย                
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เป้าประสงค์ (2) : การพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง ทันเวลา ครอบคลุมและละเอียดทั่วถึงทุกพื้นที่ 
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจแผ่นดินไหว ระบบสือ่สารที่มีมาตรฐานและทันสมัย  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์
อากาศระยะปานกลาง 

ร้อยละ 79 73 75 77 79 80 พอ. 

2. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์
อากาศการบิน 

ร้อยละ 80 74 76 78 80 82 กบ. 

3. ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าว
แผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้อง ตาม
เกณฑ์และมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

ร้อยละ 99 91 93 95 97 99 ฝผ. 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการจดัหาเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจวัดลมชัน้บน   
- โครงการปรับปรุงสถานตีรวจวดัแผ่นดินไหว ระยะที่ 1 และ 2 

 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

- ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานของโครงการที่สำคญัตามงวดงานในสัญญา 
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แผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

รวม
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนาและจัดหาระบบ/ เทคโนโลยีชั้นสูงที่ภารกจิด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
1. ร้อยละความถูกต้องของ

การพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง 

แผนการ
ดำเนินงาน 

             พอ. ตัวชี้วัด
กระทรวง 

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความถกูต้องของขา่วพยากรณ์อากาศการบิน 
1. โครงการจัดหาเครื่องวัด

ลมเฉือน (Lidar) และ
เครื่องมือตรวจวัดลมชั้น
บน   

แผนการ
ดำเนินงาน 

             กบ. ตัวชี้วัด
กระทรวง 

  แผนการใช้
จ่าย 

241.9240 117.4020      27.2850   9.0950  395.7060   

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถกูตอ้ง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. โครงการปรับปรุงสถานี

ตรวจวัดแผ่นดินไหว 
ระยะที่ 1 และ 2 

แผนการ
ดำเนินงาน 

             ฝผ. ตัวชี้วัด
กระทรวง 

  แผนการใช้
จ่าย 

30.2500            30.2500   
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เป้าประสงค์ (3) : มีศูนย์/ สถาบันวิจัย ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
กลยุทธ์ : สร้างกลไกเพื่อผลักดันให้เกิดศูนย/์ สถาบันวิจยั ด้านอุตุนยิมวิทยาและแผ่นดินไหว 
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขอ้มูล
ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 บด. 

 
แผนงาน/ โครงการ  

-  
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 
 - 

เป้าประสงค์ (4) : งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่สนับสนุนต่อภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ : ส่งเสริม/ พัฒนา งานวิจยัและนวัตกรรมด้านอุตุนยิมวิทยาและแผ่นดินไหว 
 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. จำนวนงานวิจัย/ นวัตกรรมด้าน
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวท่ีนำไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

เรื่อง/
ช้ินงาน 

5 1 2 3 4 5 พน./ฝผ. 

แผนงาน/ โครงการ  
- แผนส่งเสริม/ พฒันางานวิจยั วชิาการ องค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านอุตุนิยมวิทยา 
- โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมของสถานีตรวจวัดแผ่นดนิไหว   
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กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนงานวิจัย/ นวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
1. แผนส่งเสริม/ พัฒนางานวิจัย วิชาการ องค์

ความรู้และนวัตกรรม ด้านอุตุนยิมวิทยา 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             พน.  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   

2. โครงการศึกษาวิจยัการประเมินผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมของสถานีตรวจวัด
แผ่นดินไหว   

แผนการ
ดำเนินงาน 

             ฝผ.  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าประสงค์ (1) : ประชาชนมีความตระหนักรู้และพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนขอองสภาพอากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ : เพิ่มบทบาทและการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ตอบสนองความต้องการของสังคม  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของจำนวนผลผลติที่เพิ่มขึน้ของ
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ  3 4 5 6 7 ศล. 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาด้านการเกษตร 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

 
 
 
 
 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของจำนวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
1. โครงการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาด้าน

การเกษตร 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             ศูนย์ฯ  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   
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เป้าประสงค์ (2) : มีการบริหารจัดการงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยทางธรรมชาติของประเทศในแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ : เพิ่มบทบาทและการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ตอบสนองความต้องการของสังคม  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 พอ./กบ./บด./
ตอ./ฝผ. 

2. ระดับของการดำเนินงานตามแผนการใช้
ประโยชน์ข้อมลูอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 คณะทำงานฯ 

3. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารจัดการภัยจากพายุหมุน
เขตร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 พอ. 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- แผนการบริหารจัดการและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวทิยา 
- แผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนยิมวิทยาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนการบริหารจัดการภัยจากพายุหมุนเขตร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 
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แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
1. แผนการบริหารจัดการและพัฒนาขอ้มูล

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             พอ./กบ./

บด./ตอ./
ฝผ. 

 

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับของการดำเนินงานตามแผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพือ่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสงัคม 
1. แผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนยิมวิทยา

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(จ้างที่ปรึกษาเพือ่ประมาณการมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในภารกิจกรมอุตุนิยมวิทยา) 

แผนการ
ดำเนินงาน 

             คณะทำงานฯ  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการภยัจากพายุหมุนเขตร้อนที่ส่งผลกระทบตอ่ประเทศไทย 
1. แผนการบริหารจัดการภัยจากพายหุมุนเขต

ร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             พอ.  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   
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เป้าประสงค์ (3) : ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
กลยุทธ์ : เพิ่มบทบาทและการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ตอบสนองความต้องการของสังคม  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ระดับความสำเร็จของปรับปรุงเวบ็ไซต์
กรมอุตุนิยมวิทยา 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 บด. 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการปรับปรุงเวบ็ไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

 
 
 
 
 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของปรบัปรุงเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 
1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวทิยา แผนการ

ดำเนินงาน 
             บด.  

  แผนการใช้
จ่าย 
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เป้าประสงค์ (4) : มีบริการสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ : เพิ่มบทบาทและการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ตอบสนองความต้องการของสังคม  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแผนท่ี
สารสนเทศภมูิอากาศดิจิทลั (Digital 
Climate Atlas) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 พน. 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการพัฒนาแผนที่สารสนเทศภูมิอากาศดิจิทัล (Digital Climate Atlas) 
 

กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 
 

 
 
 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

รวม
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแผนที่สารสนเทศภูมิอากาศดิจิทลั (Digital Climate Atlas) 
1. โครงการพัฒนาแผนที่สารสนเทศภูมิอากาศ

ดิจิทัล (Digital Climate Atlas) 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             พน.  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน 

เป้าประสงค์ (1) : ประชาชนเช่ือมั่นในข่าวพยากรณ์ และเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างบริการที่แตกต่างตามความต้องการ  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของการ
พยากรณ์อากาศและการเตือนภัย
ธรรมชาต ิ

ร้อยละ 89.50 83.50 85 86.50 88 89.50 พอ. 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกรมอุตุนิยมวทิยา 
กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

 
 
 
 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติ 
1. โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกรม

อุตุนิยมวิทยา 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             พอ.  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   
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เป้าประสงค์ (2) : บริการได้ครอบคลุม และตรงตามความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างบริการที่แตกต่างตามความต้องการ  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. จำนวนบริการทีส่ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการเฉพาะกลุม่ 

จำนวน
บริการ 

15 11 12 13 14 15 ศูนย์ฯ 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการวางแผนเกษตรกรรมในพื้นที่  
- โครงการจัดทำแผนพฒันาความร่วมมือ/บริการ เพื่อการใช้ประโยชน์ดา้นอุตุนยิมวิทยาและแผน่ดินไหวในระดบัท้องถิ่น 

กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเฉพาะกลุ่ม 
1. โครงการเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการวางแผน

เกษตรกรรมในพื้นที่ 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             ศูนย์ฯ  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   

2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาความร่วมมือ/บริการ เพื่อ
การใช้ประโยชน์ดา้นอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวใน
ระดับท้องถิ่น 

แผนการ
ดำเนินงาน 

               

  แผนการใช้
จ่าย 

            - ศูนย์ฯ  
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เป้าประสงค์ (3) : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างบริการที่แตกต่างตามความต้องการ  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85 65 70 75 80 85 พอ./ศูนย์ฯ 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- โครงการสำรวจความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ และความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม

งบประมาณ 
(ล้านบาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
1. โครงการสำรวจความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ และความ

ต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             พอ./ศูนย์ฯ  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   
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เป้าประสงค์ (4) : มีช่องทางและบริการที่สร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
กลยุทธ์ : เสรมิสร้างบริการที่แตกต่างตามความต้องการ  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน หน่วย
รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 

1. ร้อยละของระดับความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 5 25 20 15 10 5 บด. 

2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
บริการข้อมลูระหว่างหน่วยงานแบบเปิด 
(Open Data and API) ตามขอบเขตที่
กำหนด 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 บด. 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การการให้บริการข้อมลูข่าวสารผา่น
ช่องทางที่กำหนด 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 คณะทำงานฯ 

4. จำนวนบริการทีไ่ด้รับการสร้างสรรค์จน
เกิดความแตกต่างและสามารถตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุ่ม 

จำนวน 1 - - - - 1 ลก. 

 
แผนงาน/ โครงการ  

- แผนพัฒนาระบบบริการดิจิทัลอตุนุิยมวิทยา 
- โครงการพัฒนาระบบริการข้อมลูระหว่างหน่วยงานแบบเปิด (Open Data and API) 
- โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่กำหนด 
- แผนประชาสัมพันธ ์

กิจกรรม/ ขั้นตอน การดำเนินงาน 
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แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 

แผนการ
ดำเนินงาน/ 
แผนการใช้

จ่าย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

รวม
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของระดับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
1. แผนพัฒนาระบบบรกิารดิจิทัลอุตุนยิมวทิยา 

(โครงการบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยารูปแบบใหม่) 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             บด.  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   

ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพฒันาระบบบริการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานแบบเปิด (Open Data and API) ตามขอบเขตที่กำหนด 
1. โครงการพัฒนาระบบริการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

แบบเปิด (Open Data and API) 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             บด.  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   

ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการการให้บริการข้อมูลขา่วสารผ่านช่องทางที่กำหนด 
 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการข้อมูลขา่วสารผา่นช่องทางที่กำหนด 
แผนการ

ดำเนินงาน 
             คณะทำงานฯ  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -   

ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนบริการที่ได้รับการสร้างสรรค์จนเกิดความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุม่ 
 แผนประชาสัมพันธ ์ แผนการ

ดำเนินงาน 
             ลก.  

  แผนการใช้
จ่าย 

            -ภพ   



ส่วนที่ 4 การตดิตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล 
กรมอุตุนิยมวิทยา มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลไกในการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
1. การติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย

มีการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลลัพธ์
การดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่กำหนด    
ในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป และนำเผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ต/ระบบอินทราเน็ตของ
กรมอุตุนิยมวิทยา  

2. การติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบเป็นรายเดือน  

3. การติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลและ
มาตรการของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ดังนั ้น เพื ่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาส ที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 
เป้าหมายการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

(ร้อยละ) 
ไตรมาสที่ 2 

(ร้อยละ) 
ไตรมาสที่ 3 

(ร้อยละ) 
ไตรมาสที่ 4 

(ร้อยละ) 

- ภาพรวม 32.00 54.00 77.00 100.00 

- รายจ่ายประจำ 36.00 57.00 80.00 100.00 

- รายจ่ายลงทุน 20.00 45.00 65.00 100.00 
 
 ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนกการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้างต้น ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว 
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เป้าหมาย : เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก เป้าหมาย : สร้างความม่ันคงด้านน ้าและบริหาร

และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ จัดการทรัพยากรน ้าทั งน ้าผิวดิน 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และน ้าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี วัด : แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับ ตัวชี วัด : ลุ่มน ้าส้าคัญของประเทศ ๒๕ ลุ่มน ้า 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

รายสาขาท่ีจ้าเป็น เช่น การจัดการน ้า อย่างสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น ้า

เกษตร สาธารณสุข และป่าไม้ กับปริมาณน ้าต้นทุน และมีการแปลงไป

สู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม

แนวทาง : แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวทาง : ส่งเสริมการบริหารจัดการน ้าทั งระบบ แหล่งน ้าชุมชน และทะเล 

ข้อ 5.1 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ข้อ 5.2 การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ

ข้อ 5.4 การด้าเนินภารกิจพื นฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เป้าประสงค์ : ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ 

และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน

ตัวชี วัด 1. ร้อยละความถูกต้อง ของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

2. ร้อยละความถูกต้อง ของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน

3. ร้อยละของความส้าเร็จ ในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ     

 พ.ศ. 2565

ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ฉบับท่ี 12

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี

แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ

การเติบโตอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ข้อ 3.2 : มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ

เป้าหมาย : ระดับการรับมือกับพิบัติภัยด้านน ้า เพ่ิมขึ นเป้าหมาย : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ประเด็นปฏิรูป : ทรัพยากรน้้า

การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน




