


งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
5,413,361,900                6,786,258,300                

51,926,400 54,240,300 

เป็นผูน้าํและผลกัดนัการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0

1. เสนอนโยบาย แผนระดบัชาต ิและกฎหมายว่าดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
ดา้นสถติ ิดา้นอตุนิุยมวทิยา รวมท ัง้ดา้นความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์

2. พฒันาและบรหิารจดัการโครงขา่ยสือ่สารโทรคมนาคม เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศ

3. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม การวจิยัและพฒันา รวมท ัง้การพฒันา
กาํลงัคนดา้นดจิทิลั เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและยกระดบัคุณภาพ
ชวีติของประชาชน

4. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการยกระดบัการทาํงานของหน่วยงานภาครฐั
สู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั

5. บรหิารจดัการระบบสถติขิองประเทศ เพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจ รวมท ัง้ส่งเสรมิและพฒันา
การอตุนิุยมวทิยาใหม้ปีระสทิธภิาพ ทนัต่อเหตกุารณ์

6. กาํกบัดูแลและตดิตาม ประเมนิผลตามนโยบาย แผนระดบัชาต ิและกฎหมายว่าดว้ยการพฒันา
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ดา้นสถติ ิดา้นอตุนิุยมวทิยา รวมท ัง้ดา้นความม ัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร์
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3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนเขา้ถงึขอ้มลูและบริการทีเ่ทา่เทยีม โดยผ่าน
โ ี่ ่ ึ ี ี ื่ ่ ใ   - ตวัชี้วดั : รอ้ยละของค่าบริการอนิเทอรเ์น็ตประจาํ
ทีค่วามเร็วสูงต่อรายไดม้วลรวมประชาชาตต่ิอหวั 
(Fixed-broadbandprices (% GNI pc))

ไมเ่กนิรอ้ยละ 3

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ในการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต เพิม่ขึ้นจากปีฐาน
รอ้ยละ

2

(2) ผลสมัฤทธิ์ : มลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึ้นและประชาชน
ี ี ี่ ี ึ้ ใ ้ โ โ ี    - ตวัชี้วดั : มลูค่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์พิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไ ้
รอ้ยละ 10

70

(3) ผลสมัฤทธิ์ : ภาครฐัมกีารปรบัตวั โดยนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช ้
ในการปรบัรูปแบบการทาํงาน สง่ผลต่อการใหบ้ริการทีร่วดเร็ว
และมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

    - ตวัชี้วดั : จาํนวนบริการอจัฉริยะ (Smart Service) ที่
กระทรวงฯ ใหบ้ริการประชาชน หน่วยงานภาครฐั และภาคธุรกจิ
ทีเ่พิม่ขึ้นหรือต่อยอดจากเดมิ   ไมน่อ้ยกวา่

บริการ 3

    - ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ใหเ้กดิประโยชน์

รอ้ยละ

(4) ผลสมัฤทธิ์ : กาํลงัคน มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั ที่
สามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม

- ตวัชี้วดั : จาํนวนกาํลงัคนดา้นดจิทิลัทีเ่พิม่ขึ้นต่อปี คน 1,000
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
สรา้งความสามารถในการ
แข่งขนั

การเกษตร ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ
แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

        16.2738

อตุสาหกรรมและบรกิาร
แห่งอนาคต

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ
แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันา
อตุสาหกรรมและบรกิารแห่ง
อนาคต

        15.1596

การท่องเทีย่ว ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ
แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

        82.6786

พื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยู่อจัฉรยิะ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

        48.6716

โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโล
จสิตกิส ์และดจิทิลั

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ
แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

       182.3805

ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุรติประพฤตมิิ
ชอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

       149.2293

4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณและแผนงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ
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ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

        94.4901

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานและ
ระบบโลจสิตกิส์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

       838.7069

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

       332.1231

ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอื
ระหว่างประเทศเพือ่การ
พฒันา

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

        54.7628

ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานและ
ระบบโลจสิตกิส์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

        73.4307

- แผนงานบูรณาการพฒันา
ผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล

        52.1336

เขตเศรษฐกจิพเิศษ ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพทนุ
มนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

        92.4845

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ
แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

       256.2071

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ
แข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

       410.9222

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

        72.9046

- แผนงานบคุลากรภาครฐั        150.4499
ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุรติประพฤตมิิ
ชอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานบคุลากรภาครฐั        183.8016

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานและ
ระบบโลจสิตกิส์

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั

        86.9627

- แผนงานบคุลากรภาครฐั        185.5491
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ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
พฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

การพฒันาการเรยีนรู ้ ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพทนุ
มนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันา
และเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทรพัยากรมนุษย์

- แผนงานบูรณาการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

        19.0020

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
สรา้งการเตบิโตบนคุณภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม

การเตบิโตอย่างย ัง่ยนื ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การ
พฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชวีติที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

- แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาวะภูมอิากาศ

       846.7381

- แผนงานบูรณาการบรหิาร
จดัการทรพัยากรนํา้

        81.0920

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม

       436.4996

- แผนงานบคุลากรภาครฐั        429.2295
ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
ปรบัสมดุลและพฒันาระบบ
การบรหิารจดัการภาครฐั

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการในภาครฐั การ
ป้องกนัการทจุรติประพฤตมิิ
ชอบและธรรมาภบิาลใน
สงัคมไทย

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
บรกิารประชาชนและการพฒันา
ประสทิธภิาพภาครฐั

       122.2051

- แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั

       834.5159

- แผนงานบคุลากรภาครฐั        637.6438

รวมทัง้สิ้น  6,786.2483     
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 5,465.2883    6,840.4986    8,385.4104    7,904.0328    4,651.2087    
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5,413.3619    6,786.2583    8,334.2128    7,852.8352    4,600.0111    
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 51.9264      54.2403      51.1976      51.1976      51.1976      
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 51.9264     54.2403     51.1976     51.1976     51.1976     
1. ประชาชนเขา้ถงึขอ้มูลและบรกิารที่เท่าเทียมโดยผ่าน
โครงข่ายที่ท ัว่ถงึและมีประสทิธภิาพ ดว้ยราคาที่เป็นธรรม
 และจา่ยได ้
  ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการจดัต ัง้
สถาบนั IoT 1 สถาบนั เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลัแห่ง
อนาคต

รอ้ยละ 40 60 80 100 100

  ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโรงเรยีน โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตาํบล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และ
ศูนยด์จิทิลัชมุชนมบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเขา้ถงึ

รอ้ยละ 70 100 100 100 100

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 500.6093      675.0588      430.7864      443.9817      128.3996      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
2. มูลค่าทางเศรษฐกจิเพิม่ข้ึนจากการนําเทคโนโลยี
ดิจทิลัมาใชใ้นการทําธุรกจิ
ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : มลูค่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์
เพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ไม่นอ้ย
กว่ารอ้ย
ละ

10 10 10 10 10

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจดจิทิลั
รายใหม่ (Digital Startup)

ราย 300 300 300 300 300

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นดจิทิลั (Digital Competitiveness ของ 
IMD) ดขีึ้นจากปีที่ผ่านมา

อนัดบั 2 1 1 1 1

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : กิจกรรมส่งเสรมิใหเ้กิดการลงทุน
ของอตุสาหกรรมใน Digital Park Thailand

คร ัง้ - 24 24 24 24

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบการ SMEs ที่
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัขบัเคลือ่นธุรกิจ

ราย - 20 20 20 20

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,183.7581    990.8871      1,627.2273    1,619.6250    1,052.5353    
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 30.0000        30.0000        30.0000        30.0000        30.0000        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 30.0000     30.0000     30.0000     30.0000     30.0000     
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึนจากการใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยดีิจทิลั

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 
งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละที่เพิม่ขึ้นของคนพกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งวยั ที่สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลูดา้นดจิทิลั

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากการ
ต่อยอดจากการขยายโครงสรา้งพื้นฐานดา้น
โทรคมนาคม

คน - 25,000 50,000 100,000 100,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเมอืงที่มกีารประยุกตใ์ช ้
เทคโนโลยดีจิทิลัในการพฒันาและตอบโจทยข์องเมอืง

เมอืง - 2 2 2 2

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชาชนที่มกีารใช ้
เทคโนโลยดีจิทิลัใหเ้กิดประโยชน์

รอ้ยละ 60 70 75 80 85

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.3756         16.2778        -                16.2778        -                
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
4. ภาครฐัมีการปรบัเปลี่ยนกระบวนการทํางาน/บรกิาร
ภาครฐัสูร่ะบบดิจทิลั
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนบรกิารอจัฉรยิะ (Smart 
Service) ที่กระทรวงฯ ใหบ้รกิารประชาชน หน่วยงาน
ภาครฐั และภาคธุรกิจที่เพิม่ขึ้นหรอืต่อยอดจากเดมิ

บรกิาร - 3 3 3 3

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนการใหบ้รกิารขอ้มลูสถติิ
ภาครฐัแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางดา้นสถติิ

คร ัง้ 425,000 430,000 435,000 440,000 445,000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 695.4151      1,717.3986    2,322.3145    2,687.8945    606.9945      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
5. ประชาชน ภาครฐั และเอกชน ไดร้บับรกิารขอ้มูล
ข่าวสารอตุุนิยมวทิยา การแจง้เตือนภยัจากสภาวะอากาศ
และการแจง้ข่าวแผ่นดินไหว ไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็
ทนัเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้งของข่าว
พยากรณอ์ากาศการบนิ

รอ้ยละ 76 78 80 80 80

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้งของการ
พยากรณอ์ากาศระยะปานกลาง

รอ้ยละ 75 77 79 80 80

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความสาํเรจ็ในการ
แจง้ข่าวแผ่นดนิไหวและสนึามถิกูตอ้ง ตามเกณฑแ์ละ
มาตรฐานการปฏบิตัิงาน

รอ้ยละ 98 99 99 99 99

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,394.9997    1,364.3397    1,606.7508    624.5426      254.5426      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
6. กาํลงัคน มีความรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยดีิจทิลั ที่
สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและ
สงัคม
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : กาํลงัคน มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้น
เทคโนโลยดีจิทิลั ที่สามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคม

คน - 1,000 1,000 2,000 2,000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                19.0020        403.0020      444.0020      465.0000      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
7. ทุกภาคสว่นมีความเช่ือม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีิจทิลั
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
กฎ/ประกาศ/ระเบยีบ/มาตรฐาน/ แนวปฏบิตัิที่เอื้อต่อ
การใชป้ระโยชนด์า้นเศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลั

เรื่อง 5 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของเรื่องที่
ใหบ้รกิารป้องกนัหรอืป้องปราม และอาํนวยความ
ยุติธรรมดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

รอ้ยละ 90 90 93 93 93

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการแจง้เตือนและ
ดาํเนินการเพือ่ระงบัหรอืป้องกนัการโจมตีที่อาจส่งผล
กระทบรุนแรงกบัระบบที่มกีารเฝ้าระวงัโดย ThaiCERT
ภายใน 1 ช ัว่โมงหลงัจากไดผ้ลการวเิคราะห์

รอ้ยละ 75 94 96 98 99

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ในการใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ต

เพิม่ขึ้น
จากปีฐาน
รอ้ยละ

2 2 2 2 2

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 139.4241      416.6204      288.4609      288.4609      288.4339      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 21.9264        24.2403        21.1976        21.1976        21.1976        
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 21.9264       24.2403       21.1976       21.1976       21.1976       
8. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั
เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,496.7800    1,586.6739    1,655.6709    1,728.0507    1,804.1052    
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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6. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - กลุม่งบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน
การแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ
เติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันา
ระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั

รายการค่า
ดําเนินการภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 6,786.2583        -                 3,379.3223        19.0020           -                 1,793.5692        1,594.3648        -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,586.6739        -                 519.8006          -                 -                 429.2295          637.6438          -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 4,481.1188        -                 2,241.1501        -                 -                 1,283.2477        956.7210          -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 718.4656          -                 618.3716          19.0020           -                 81.0920           -                 -               

ส่วนราชการ 5,040.0896        -                 1,652.1556        -                 -                 1,793.5692        1,594.3648        -               
1. สาํนักงานปลดักระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม

717.6682          -                 717.6682          -                 -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 183.8016          -                 183.8016          -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 533.8666          -                 533.8666          -                 -                 -                 -                 -               

2. กรมอตุุนิยมวทิยา 1,793.5692        -                 -                 -                 -                 1,793.5692        -                 -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 429.2295          -                 -                 -                 -                 429.2295          -                 -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 1,283.2477        -                 -                 -                 -                 1,283.2477        -                 -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 81.0920           -                 -                 -                 -                 81.0920           -                 -               

3. สาํนักงานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ

934.4874          -                 934.4874          -                 -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 51.4486           -                 51.4486           -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 883.0388          -                 883.0388          -                 -                 -                 -                 -               

4. สาํนักงานสถติิแห่งชาติ 1,594.3648        -                 -                 -                 -                 -                 1,594.3648        -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 637.6438          -                 -                 -                 -                 -                 637.6438          -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 956.7210          -                 -                 -                 -                 -                 956.7210          -               

หน่วยงานในกาํกบั 1,271.6503        -                 1,252.6483        19.0020           -                 -                 -                 -               
1. สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 1,271.6603        -                 1,252.6483        19.0020           -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 150.4499          -                 150.4499          -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 483.8268          -                 483.8268          -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 637.3736          -                 618.3716          19.0020           -                 -                 -                 -               

องคก์ารมหาชน 474.5184          -                 474.5184          -                 -                 -                 -                 -               
1. สาํนักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 474.5184          -                 474.5184          -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 134.1005          -                 134.1005          -                 -                 -                 -                 -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 340.4179          -                 340.4179          -                 -                 -                 -                 -               

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จาํแนกตามยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 6.6555 4.4220 4.4220 8.8440 -  
2. กรมอตุุนิยมวทิยา 927.8301 1,468.4292 370.0000 -  -  
3. สาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2.2428 2.2428 2.2428 2.2428 -  
4.
สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

482.7001 555.9203 524.5456 -  -  
5.
สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั

25.2253 25.2253 -  -  -  
รวมทัง้สิ้น 1,444.6538 2,056.2396 901.2104 11.0868 -  

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-   -   

เป็นองคก์รอจัฉรยิะดา้นพยากรณอ์ากาศ แผ่นดนิไหว และเตอืนภยัธรรมชาต ิเพือ่เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติ 
และความปลอดภยัของประชาชน

1. ตรวจ เฝ้าระวงั พยากรณอ์ากาศ ภมูอิากาศ และเตอืนภยัธรรมชาต ิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
ทีท่นัสมยั

2. เป็นศูนยข์อ้มลูและบรกิารดจิทิลัดา้นอตุนิุยมวทิยา และแผ่นดนิไหว

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
กรมอตุนิุยมวทิยา

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563
1,819,770,900                1,793,569,200                
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3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณอ์ากาศ
ระยะส ัน้

รอ้ยละ 88

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเรจ็ของการจดัทาํสือ่วดีทิศัน์ ระดบั 5

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของระดบัความเชื่อม ัน่
ของการแจง้เตอืนภยัจากสภาวะอากาศ

รอ้ยละ 85

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณอ์ากาศ
ระยะปานกลาง

(3) ผลสมัฤทธิ์ : 3. ประชาชนและทกุภาคส่วนสามารถ
นาํขอ้มลู ขา่วสารดา้นอตุนิุยมวทิยาและแผ่นดนิไหว
ไปใชป้ระโยชนใ์นการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืจาก
ภยัธรรมชาต ิเพือ่ลดความสูญเสยีในชวีติและทรพัยส์นิ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของความสาํเรจ็
ในการแจง้ขา่วแผ่นดนิไหวและสนึามิ
ถกูตอ้ง ตามเกณฑ ์และมาตรฐานการปฏบิตังิาน

รอ้ยละ 99

รอ้ยละ 77

(2) ผลสมัฤทธิ์ : 2. ประชาชนมคีวามเชื่อม ัน่
ในขา่วพยากรณอ์ากาศ และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ

ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
(1) ผลสมัฤทธิ์ : 1. ขา่วพยากรณอ์ากาศ
รายงานแผ่นดนิไหว และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ
มคีวามถกูตอ้ง แมน่ยาํทนัเหตกุารณ์

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปี 2563
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,819.7709     1,793.5692     2,059.0159     1,101.2195     757.2097        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,819.7709     1,793.5692     2,059.0159     1,101.2195     757.2097        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ประชาชน ภาครฐั และเอกชน ไดร้บั
ข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจง้เตือนภยั
ที่ถกูตอ้ง แม่นยาํ ทนัเวลา ไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้ง
ของการพยากรณอ์ากาศระยะปานกลาง

รอ้ยละ 75 77 79 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้ง
ของข่าวพยากรณอ์ากาศการบนิ

รอ้ยละ 76 78 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความสาํเรจ็
ในการแจง้ข่าวแผ่นดนิไหวและสนึาม ิถกูตอ้ง
ตามเกณฑ ์และมาตรฐานการปฏบิตัิงาน

รอ้ยละ 98 99 99 99 99

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,819.7709   1,793.5692     2,059.0159     1,101.2195     757.2097        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํแนกตามกลุม่งบประมาณรายจา่ย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566- จบ
แผนงานยุทธศาสตร์ 28 846.7381    1,144.0612  370.0000    -              -              

1. โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมอื
ตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS)

4 71.9575       188.9085      -                -                -                

2. โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมอื
ตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS)

10 95.5964       194.7267      -                -                -                

3. โครงการ : โครงการจดัหาระบบแจง้เตือน 
(Warning System)

1 125.6474      -                -                -                -                

4. โครงการ : โครงการก่อสรา้งหอเรดาร์
และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ

7 275.6224      259.9808      -                -                -                

5. โครงการ : โครงการปรบัปรุงสถานี
ตรวจวดัแผ่นดนิไหว

1 92.9144       130.4452      -                -                -                

6. โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องวดัลมเฉือน 
(Lidar) และเครื่องมอืตรวจลมช ัน้บน

5 185.0000      370.0000      370.0000      -                -                

แผนงานบูรณาการ 3 81.0920      324.3680    -              -              -              
1. โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

2 59.0920       236.3680      -                -                -                

2. โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบ
ตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์
อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

1 22.0000       88.0000       -                -                -                

รวมทัง้สิ้น 31 927.8301    1,468.4292  370.0000    -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  14 รายการ  เป็นเงนิ  554,060,700  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  14 รายการ  เป็นเงนิ  292,677,400  บาท

2. แผนงานบูรณาการ
1. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  81,092,000  บาท

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 429,229,500                  

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ

81,092,000                       

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ 846,738,100                     

เงนินอก 
งบประมาณ

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,283,247,700                
แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 436,509,600                     

81,092,000                   
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 428.2307      247.9427        1,108.1838     7.5987          1.6133          1,793.5692     
1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 428.2307      0.9988          -                 -                 -                 429.2295        
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโต
บนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

-               246.9439        180.3537        7.5987          1.6133          436.5096        

ผลผลติที่ 1 : ข่าวพยากรณอ์ากาศ
รายงานแผ่นดนิไหว และประกาศ
เตือนภยัธรรมชาติ

             -          246.9439        180.3537           7.5987           1.6133        436.5096

3. แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ

-               -                 846.7381        -                 -                 846.7381        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจ
อากาศอตัโนมตัิ (LLWAS)

             -                  -            71.9575                -                  -            71.9575

โครงการที่ 2 : โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจ
อากาศอตัโนมตัิ (AWOS)

             -                  -            95.5964                -                  -            95.5964

โครงการที่ 3 : โครงการจดัหาระบบ
แจง้เตือน (Warning System)

             -                  -          125.6474                -                  -          125.6474

โครงการที่ 4 : โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์
และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ

             -                  -          275.6224                -                  -          275.6224

โครงการที่ 5 : โครงการปรบัปรุงสถานี
ตรวจวดัแผ่นดนิไหว

             -                  -            92.9144                -                  -            92.9144

โครงการที่ 6 : โครงการจดัหาเครื่องวดั
ลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมอืตรวจลม
ช ัน้บน

             -                  -          185.0000                -                  -          185.0000

4. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน้ํา

-               -                 81.0920         -                 -                 81.0920         

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

             -                  -            59.0920                -                  -            59.0920

โครงการที่ 2 : โครงการปรบัปรุงระบบ
ตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์
อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

             -                  -            22.0000                -                  -            22.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ
บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
424.7712       429.2295       452.2651       476.6769         502.6671       
424.7712         429.2295         452.2651         476.6769         502.6671         
424.5042       428.2307       451.2663       475.6781         501.6683       

-                 -                 -                 -                   -                 
-                 -                 -                 -                   -                 
-                 -                 -                 -                   -                 
-                 -                 -                 -                   -                 

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           429,229,500

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบุคลากรภาครฐั 429,229,500 บาท
1. งบบคุลากร 428,230,700            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 420,706,200            บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 404,886,000            บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,820,200            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,524,500             บาท
2. งบดาํเนินงาน 998,800               บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 998,800               บาท
(1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 564,000                บาท
(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 80,400                 บาท
(3) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัค่าจา้งถงึข ัน้สูงของตาํแหน่ง 47,000                 บาท
(4) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 96,000                 บาท
(5) เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 202,500                บาท
(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,900                  บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
246.9439     180.3537     7.5987       1.6133       436.5096     
177.1519      173.0777      -                0.6086         350.8382      

69.7920        7.2760         7.5987         1.0047         85.6714        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครัง้ 298,541
( 238,572 )

512,627 512,627 512,627 512,627

รอ้ยละ 82
 ( 87.31 )

82 82 82 82

วนั 365 366 365 365 365
( 273 )

รอ้ยละ 100
( 53.68 )

100 100 100 100

เชงิคุณภาพ : ข่าวพยากรณอ์ากาศ และประกาศ
เตือนภยัธรรมชาติ มคีวามถกูตอ้ง
เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานตลอดปีงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : สามาถใชจ่้ายงบประมาณ
ในการดาํเนินงานภายใตว้งเงนิที่ไดร้บั

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

เชงิปรมิาณ : ข่าวพยากรณอ์ากาศ
รายงานแผ่นดนิไหวและประกาศเตือนภยัธรรมชาติ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ทาํการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุุนิยมวทิยา
และแผ่นดนิไหว
2. จดัทาํแผนที่อากาศและวเิคราะหเ์พือ่ออกคาํพยากรณอ์ากาศ

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม                     436,509,600
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว
และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ

                    436,509,600

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจ เฝ้าระวงั พยากรณ ์ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภยัธรรมชาติ
- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจ และเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหว
- เพือ่พฒันาระบบงานสนบัสนุนใหส้ามารถปฏบิตัิงานตามหลกัธรรมาภบิาล
- เพือ่พฒันาการบรกิารขอ้มลูอตุุนิยมวทิยาและแผ่นดนิไหวใหผู้ร้บับรกิารสามารถนาํไปประยุกต์
  ใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ไดท้ ัว่ถงึมากขึ้น
- เพือ่เพิม่ศกัยภาพบุคลากรดา้นอตุุนิยมวทิยา และผลกัดนัใหเ้กิดการวจิยั พฒันา งานวชิาการมากขึ้น
- เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ร่วมกบัหน่วยงานอตุุนิยมวทิยาท ัง้ในและต่างประเทศ รวมท ัง้สรา้งเครอืข่าย
  ดา้นอตุุนิยมวทิยาและแผ่นดนิไหว เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการปฏบิตัิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 440.6280     436.5096     254.5426      254.5426       254.5426     
ลา้นบาท 440.6280       436.5096       254.5426       254.5426       254.5426       
ลา้นบาท 290.6671    246.9439    246.9439     246.9439      246.9439    
ลา้นบาท 139.4839    180.3537    -               -               -              
ลา้นบาท 8.7273       7.5987       7.5987        7.5987         7.5987       
ลา้นบาท 1.7497       1.6133       -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว
และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ 436,509,600 บาท
1. งบดาํเนินงาน 246,943,600            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 201,263,700            บาท
(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,188,000            บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,594,900             บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000             บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,076,200             บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 4,210,900             บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 826,100                บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 129,421,800            บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,277,000             บาท
(9) ค่าใชจ่้ายในการบาํรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ 500,000                บาท
(10) วสัดสุาํนกังาน 3,867,100             บาท
(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,202,000             บาท
(12) วสัดกุ่อสรา้ง 191,600                บาท
(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 38,100                 บาท
(14) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,754,100             บาท
(15) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 35,955,500            บาท
(16) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,500,000             บาท
(17) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 364,400                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 45,680,200            บาท
(1) ค่าโทรศพัท์ 2,637,800             บาท
(2) ค่าประปา 1,586,400             บาท
(3) ค่าไปรษณีย์ 506,400                บาท
(4) ค่าไฟฟ้า 16,845,400            บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 24,104,200            บาท

2. งบลงทนุ 180,353,700            บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 180,353,700            บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 155,763,900            บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,117,000             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,697,000             บาท
รวม 10 รายการ (รวม 250 หน่วย)
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(2) ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวงัการทาํงานระบบคอมพวิเตอร์
และเครอืข่าย (Enterprise Monitoring System) ทีก่องสือ่สาร
กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 6,420,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 146,646,900            บาท
(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 85,521,900            บาท
รวม 11 รายการ (รวม 494 หน่วย)

(2) ชดุเครือ่งมอืสอบเทยีบ (Calibration Tools) ใชก้บัเครือ่งมอืตรวจอากาศ
อตัโนมตั ิAWOS และ LLWAS แบบเคลือ่นที ่กองเครือ่งมอือตุนุยิมวทิยา กรม
อตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,825,000              บาท
(3) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาอทุยัธาน ีตาํบล
นํา้ซมึ อาํเภอเมอืงอทุยัธาน ีจงัหวดัอทุยัธาน ี1 ชดุ 2,600,000              บาท
(4) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาสุพรรณบรุ ีตาํบล
ร ัว้ใหญ่ อาํเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 เครือ่ง 2,600,000              บาท
(5) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยา
สมทุรสงคราม ตาํบลบางแกว้ อาํเภอเมอืงสมทุรสงคราม
จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 ชดุ 2,600,000              บาท
(6) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยา
สมทุรปราการ ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชดุ 2,600,000              บาท
(7) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยากรงุเทพมหานคร 
(กลุม่งานตรวจอากาศเฉลมิพระเกยีรต)ิ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,600,000              บาท
(8) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาสงขลา
(กลุม่งานอตุนุยิมวทิยาอทุกสะเดา) ตาํบลท่าโพธิ์ อาํเภอสะเดา
จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 2,600,000              บาท
(9) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานเีรดารต์รวจอากาศสทงิพระ 
ตาํบลบ่อดาน อาํเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 2,600,000              บาท
(10) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยายโสธร  ตาํบล
ตาดทอง อาํเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 1 ชดุ 2,600,000              บาท
(11) เครือ่งมอืตรวจอากาศชัน้บน ระบบเรดโิอธโีอโดไลทอ์ตัโนมตัิ
ความถี ่1680 Mhz ศูนยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืงตอนบน ตาํบล
บา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ 25,000,000             บาท
(12) เครือ่งมอืตรวจอากาศชัน้บน ระบบเรดโิอธโีอโดไลทอ์ตัโนมตัิ
ระบบ 403 Mhz ทีศู่นยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน
ตาํบลบา้นเป็ด อาํเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชดุ 12,500,000             บาท
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(11) เครือ่งสอบเทยีบความชื้นสมัพทัธแ์บบดจิทิลัประจาํหอ้งสอบเทยีบ
กองเครือ่งมอือตุนุยิมวทิยา กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 
กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 3,183,200              บาท
(12) เครือ่งสอบเทยีบความกดอากาศดจิทิลั กองเครือ่งมอือตุนุยิมวทิยา
กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 3,199,300              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,589,800            บาท
2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 24,589,800             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 19,293,800             บาท
  รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) อาคารพกัอาศยั 6 ยูนติ สถานอีตุนุยิมวทิยายะลา (เบตง)
   ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 หลงั 5,296,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 7,598,700             บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,598,700             บาท

1) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารอตุนุยิมวทิยาโลก 5,963,700             บาท
2) ค่าสมาชกิคณะกรรมการไตฝุ้่ น 372,000                บาท
3) ค่าบาํรงุสมาชกิศูนยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,170,000             บาท
4) ค่าสมาชกิคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตรอ้น 93,000                 บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 1,613,300             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํระบบสนบัสนุนการพยากรณ์พายุฝนฟ้าคะนอง
เพือ่การบนิ 1 ระบบ 1,004,700              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโปรแกรมจาํลองการส ัน่สะเทอืนและระดบั
ความรนุแรงแผ่นดนิไหวแบบเวลาจรงิ 1 ระบบ 608,600                 บาท
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์: 

8.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              71.9575      -              -              71.9575      
-                30.7411        -                -                30.7411        

-                13.7388        -                -                13.7388        

-                13.7388        -                -                13.7388        

-                13.7388        -                -                13.7388        

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่
2. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี
3. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอดุรธานี
4. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

                  274,776,000
                  274,776,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ                     846,738,100
8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS)                       71,957,500

- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) เพือ่ใชใ้นกิจการ
  การบนิ การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สาํหรบัเฝ้าระวงัเตือนสภาวะอากาศ ณ จดุใกลท้างวิง่และบรเิวณสนามบนิ
  ใหร้วดเรว็ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจง้เตือนภยัในลกัษณะสภาพอากาศรา้ยไดท้นัท่วงท ีท ัง้ในสภาวะก่อนจะเกิดภยั
  และระหว่างเกิดภยั
- เพือ่การป้องกนัและลดความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติ ต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน
  ในการสญัจรทางอากาศที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในปจัจบุนั

- ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่
- ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
- ท่าอากาศยานอดุรธานี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา
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8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
99

 ( 99.85 )
99 99 - -

ลา้นบาท 83.4600      71.9575      188.9085      -               -              
ลา้นบาท 83.4600        71.9575        188.9085       -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท 83.4600      71.9575      188.9085     -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของข่าว METAR 
ที่รายงานทนัเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS) 71,957,500 บาท
1. งบลงทนุ 71,957,500            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 71,957,500            บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 71,957,500            บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 71,957,500            บาท
(1) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS)
ทีท่่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนอืคลอง อาํเภอเหนอืคลอง
จงัหวดักระบี ่1 ระบบ 30,741,100             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,910,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,741,100           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,042,900           บาท

(2) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS)
ทีท่่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี1 ระบบ 13,738,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,738,800           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 54,955,200           บาท

(3) เครือ่งมอืตรวจอากาศ อตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS)
ทีท่่าอากาศยานอดุรธาน ี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี
จงัหวดัอดุรธาน ี1 ระบบ 13,738,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,738,800           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 54,955,200           บาท

(4) เครือ่งมอืตรวจอากาศ อตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS)
ทีท่่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง
จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 13,738,800             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,738,800           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 54,955,200           บาท
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บาท
8.3.2.1   วตัถปุระสงค ์:

8.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS)

- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) เพือ่ใชใ้นกิจการการบนิ
  การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สาํหรบัเฝ้าระวงัเตือนสภาวะอากาศ ณ จดุใกลท้างวิง่และบรเิวณสนามบนิ
  ใหร้วดเรว็ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจง้เตือนภยัในลกัษณะสภาพอากาศรา้ยไดท้นัท่วงท ีท ัง้ในสภาวะ
  ที่ก่อนจะเกิดภยั และระหว่างเกิดภยั
- เพือ่การป้องกนัและลดความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติ ต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

- ท่าอากาศยานแพร่ ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่
- ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา
- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
- ท่าอากาศยานน่านนคร ตาํบลผาสงิห ์อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน
- ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ตาํบลหนองพอก อาํเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็
- ท่าอากาศยานเพชรบูรณ ์ตาํลบลานบ่า อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์
- ท่าอากาศยานนครราชสมีา ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดันครราชสมีา
- ท่าอากาศยานสกลนคร ตาํบลธาตุนาเวง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร
- ท่าอากาศยานนครพนม ตาํบลนาทราย อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม
- ท่าอากาศยานชมุพร ตาํบลชมุโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร

371,311,400
371,311,400
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8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-  142.6631 -  -  142.6631
-                88.4034        -                -                88.4034        

-                7.3830         -                -                7.3830         
-                7.3830         -                -                7.3830         

-                22.1490        -                -                22.1490        

-                17.3447        -                -                17.3447        

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 99
( 99.85 )

99 99 - -

ลา้นบาท 250.9323     95.5964 194.7267 -               -              
ลา้นบาท -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท 250.9323    95.5964 194.7267 -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ
ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของข่าว METAR ที่รายงาน
ทนัเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

2. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS)
่3. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS)

ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
4. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS)
ที่ท่าอากาศยานตาก ที่ท่าอากาศยานลาํปาง ที่ท่าอากาศยาน
นครศรธีรรมราช ที่ท่าอากาศยานนราธวิาส ที่ท่าอากาศยานหวัหนิ
ที่ท่าอากาศยานระนอง ที่ท่าอากาศยานเลย ที่ท่าอากาศยานสกลนคร
ที่ท่าอากาศยานนครพนม และที่ท่าอากาศยานชมุพร

5. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS)
ที่ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานรอ้ยเอด็

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS)
ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่
และท่าอากาศยานเบตง
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 95,596,400 บาท
1. งบลงทนุ 95,596,400            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 95,596,400            บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 95,596,400            บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 95,596,400            บาท
(1) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานแพร่
ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 ระบบ 13,778,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,778,900           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,688,900           บาท

(2) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานเบตง
ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 ระบบ 13,778,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,778,900           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,688,900           บาท

(3) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตาํบล
จองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ 13,778,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,778,900           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,688,900           บาท

(4) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานน่านนคร
ตาํบลผาสงิห ์อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน  1 ระบบ 8,672,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,995,700           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,491,300           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,672,400            บาท

(5) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานรอ้ยเอด็
ตาํบลหนองพอก อาํเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 1 ระบบ 8,672,300              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 37,995,700           บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,491,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,672,300            บาท

656



(6) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานนครราชสมีา  ตาํบล
ท่าชา้ง อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา  1 ระบบ 7,383,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000           บาท

(7) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานเพชรบูรณ์
ตาํบลลานบ่า อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ระบบ 7,383,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000           บาท

(8) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานสกลนคร
ตาํบลธาตนุาเวง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ระบบ 7,383,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000           บาท

(9) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานนครพนม
ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ระบบ 7,383,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000           บาท

(10) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานชมุพร
ตาํบลชมุโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 1 ระบบ 7,383,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000            บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000           บาท

657



บาท
8.3.3.1   วตัถปุระสงค ์: 

8.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2563)
8.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-  125.6474 -  -  125.6474
-                125.6474      -                -                125.6474      

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 85
 ( 99.44 )

85 - - -

ลา้นบาท 202.8426     125.6474     -               -               -              
ลา้นบาท 202.8426       125.6474       -                -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท 202.8426    125.6474    -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการเเจง้เตือน
การเกิดฝนฟ้าคะนองบรเิวณท่าอากาศยานทนัเวลา

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน

328,490,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาอปุกรณพ์รอ้มติดต ัง้ระบบแจง้เตือนฟ้าผ่า
(Warning System) ที่สนามบนิท ัว่ประเทศ

8.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการจดัหาระบบแจง้เตือน (Warning System) 125,647,400

เพือ่เป็นการพฒันาระบบแจง้เตือนภยัจากการเกิดฟ้าผ่าที่เจาะจงพื้นที่ใหส้ามารถครอบคลุมท ัง้ประเทศได ้
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรง กรมอตุุนิยมวทิยาจงึตอ้งพฒันา
ระบบเครอืข่ายพกิดัตาํแหน่งฟ้าแลบและระบบแจง้เตือนฟ้าผ่าที่มกีารใชง้านมานานใหส้ามารถครอบคลุม
พื้นที่การเฝ้าระวงัและแจง้เตือนภยัครอบคลุมท ัง้ประเทศเพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
มคีวามถกูตอ้งครอบคลุม รวดเรว็ ทนัเหตุการณ์

 ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

328,490,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัหาระบบแจง้เตือน (Warning System) 125,647,400 บาท
1. งบลงทนุ 125,647,400            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 125,647,400            บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 125,647,400            บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 125,647,400            บาท
(1) ระบบแจง้เตอืนฟ้าผ่า (Warning System) ทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมู ิตาํบล
ราชาเทวะ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 125,647,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 328,490,000          บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,530,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 134,312,600          บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 125,647,400          บาท
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บาท
8.3.4.1   วตัถปุระสงค ์: 

8.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              275.6224     -              -              275.6224     
-                95.2224        -                -                95.2224        

-                150.8540      -                -                150.8540      

-                29.5460        -                -                29.5460        3. ก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ
แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยง
ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาตาก (ดอยมเูซอ)

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ
แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยง
ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาแม่ฮ่องสอน และสถานีเรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่

8.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ                     275,622,400

- เพือ่พฒันาเครื่องเรดารต์รวจอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยการทดแทนเครื่องเรดารต์รวจอากาศเดมิ
  ที่ใชง้านมานานและเสือ่มสภาพ
- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศดว้ยเรดารส์าํหรบัการบรหิารจดัการและแจง้เตือน
  สภาพอากาศรา้ยที่เกิดขึ้นที่มผีลกระทบต่อการเดนิอากาศพื้นที่โดยรอบ

- สถานีเรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่ ตาํบลทุ่งตาํเสา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
- สถานีอตุุนิยมวทิยาแม่ฮ่องสอน ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
- สถานีเรดารต์รวจอากาศวเิชยีรบุร ีตาํบลท่าโรง อาํเภอวเิชยีรบุร ีจงัหวดัเพชรบูรณ์
- สถานีอตุุนิยมวทิยาชมุพร ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชมุพร
- สถานีอตุุนิยมวทิยาระยอง ตาํบลตะพง อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง
- สถานีเรดารต์รวจอากาศเขาเขยีว ตาํบลหนิต ัง้ อาํเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก
- สถานีอตุุนิยมวทิยาตาก (ดอยมเูซอ) ตาํบลแม่ทอ้ อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก

                  634,115,000

2. ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
4 เครื่อง ที่จงัหวดัระยอง จงัหวดัชมุพร จงัหวดัเพชรบูรณ์
และจงัหวดันครนายก

                  634,115,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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8.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 75
 ( 88.80 )

88 88 - -

ลา้นบาท 403.4618     275.6224     143.7598      -               -              
ลา้นบาท 403.4618       275.6224       143.7598       -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท 403.4618    275.6224    143.7598     -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความถกูตอ้ง
ของการพยากรณอ์ากาศระยะส ัน้

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
275,622,400 บาท

1. งบลงทนุ 275,622,400            บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 275,622,400            บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 275,622,400            บาท
1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 275,622,400            บาท

(1) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization
พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานเีรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่
ตาํบลทุ่งตาํเสา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครือ่ง 47,061,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000          บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,255,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 47,061,200           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 70,413,400           บาท

(2) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization
พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาแม่ฮ่องสอน
ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 เครือ่ง 48,161,200             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,800,000          บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,255,400           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,161,200           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,383,400           บาท

(3) ปรบัปรงุเครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
ทีส่ถานเีรดารต์รวจอากาศวเิชยีรบรุ ีตาํบลท่าโรง อาํเภอวเิชยีรบรุี
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ระบบ 34,507,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,174,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,507,500           บาท

(4) ปรบัปรงุเครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาชมุพร ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมอืงชมุพร
จงัหวดัชมุพร 1 ระบบ 34,454,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,121,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,454,000           บาท

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งหอเรดาร ์และติดตัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ
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(5) ปรบัปรงุเครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาระยอง ตาํบลตะพง อาํเภอเมอืงระยอง
จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 34,507,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 43,174,500           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,507,500           บาท

(6) ปรบัปรงุเครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
ทีส่ถานเีรดารต์รวจอากาศเขาเขยีว ตาํบลหนิตัง้ อาํเภอเมอืงนครนายก
จงัหวดันครนายก 1 ระบบ 47,385,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 59,385,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 47,385,000           บาท

(7) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization
พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาตาก (ดอยมเูซอ)  
ตาํบลแม่ทอ้ อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 เครือ่ง 29,546,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000          บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,184,000          บาท
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บาท
8.3.5.1   วตัถปุระสงค ์: 

8.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              92.9144      -              -              92.9144      
-                92.9144        -                -                92.9144        

8.3.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 99
 ( 99.28 )

99 99 - -

ลา้นบาท 60.0000      92.9144      130.4452      -               -              
ลา้นบาท 60.0000        92.9144        130.4452       -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท 60.0000      92.9144      130.4452     -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละการแจง้ข่าวแผ่นดนิไหว
ตามเกณฑแ์ละมาตรฐานเวลาการปฏบิตัิงาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดนิไหว ระยะที่ 1 และ 2
เพือ่ตรวจเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวและสนึามิ

8.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว                       92,914,400

- พฒันาระบบตรวจเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวและสนึามใิหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้นและมมีาตรฐานสามารถสนบัสนุน
  การป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตัิแผ่นดนิไหวและสนึามทิี่อาจเกิดในอนาคต
- เพือ่บูรณาการปรบัปรุงและเพิม่สมรรถนะในการปฏบิตัิงานตรวจวดั วเิคราะหเ์ฝ้าระวงัท ัง้แผ่นดนิไหว
  และสนึามใิหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพโดยมเีป้าหมายเพือ่ความปลอดภยั
  ของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เสีย่งท ัง้บนบก ชายฝัง่ รวมถงึเกาะในทะเลหรอืพื้นที่อื่นที่ไดร้บัผลกระทบ
- เพือ่ขยายพื้นที่การแจง้ข่าวแผ่นดนิไหวและสนึามทิ ัง้สองฝัง่ทะเลอนัดามนั และทะเลจนีใต ้
- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัทาํฐานขอ้มลูและแลกเปลีย่นขอ้มลูแผ่นดนิไหวในประเทศและนอกประเทศ
  ดว้ยความรวดเรว็และถกูตอ้งยิ่งขึ้น

- สถานีตรวจวดัแผ่นดนิไหว กรมอตุุนิยมวทิยาแขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
- สถานีเครอืข่ายตรวจวดัแผ่นดนิไหวและสนึามทิ ัว่ประเทศ

                  283,359,600
                  283,359,600
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว 92,914,400 บาท
1. งบลงทนุ 92,914,400            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 92,914,400            บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 92,914,400            บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 92,914,400            บาท
(1) ปรบัปรงุสถานตีรวจวดัแผ่นดนิไหวระยะที ่1 และ 2
เพือ่ตรวจเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวและสนึาม ิกรมอตุนุยิมวทิยา
แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 92,914,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 283,359,600          บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 92,914,400           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 130,445,200          บาท
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บาท
8.3.6.1   วตัถปุระสงค ์: 

8.3.6.2   สถานที่ดําเนินการ

8.3.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)
8.3.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการจดัหาเครื่องวดัลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชัน้บน                     185,000,000

- เพือ่เพิม่ศกัยภาพการตรวจวดัสภาพอากาศรา้ยที่มผีลกระทบต่อการเดนิอากาศในระยะประชดิสาํหรบั
  เครื่องบนิที่จะนาํเครื่องขึ้นและร่อนลงในระยะใกลส้นามบนิในแนวเสน้ทางบนิ (Glide Slope) ไดอ้ย่างรวดเรว็
  และทนัเหตุการณ ์ลดความเสีย่งต่อการเกิดอบุตัิเหตุต่อการทาํการบนิ
- เพือ่บูรณาการขอ้มลูร่วมกบัเครื่องมอืชนิดอื่น ๆ ของสนามบนิ เช่น ระบบตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS)
  หรอืระบบตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS) เพือ่การพยากรณแ์ละการเตือนภยัใหม้คีวามถกูตอ้งแม่นยาํ
  และทนัเหตุการณ์
- เพือ่พฒันาระบบตรวจวดัสภาพอากาศและการเตือนภยัสภาพอากาศรา้ยที่ระยะประชดิสนามบนิ เพือ่สนบัสนุน
  การบรหิารจดัการจราจรทางอากาศของสนามบนิที่มคีวามสาํคญัต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ

- ท่าอากาศยานดอนเมอืง แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร
- ท่าอากาศยานอบุลราชธานี ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาํบลคลองคลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา
- ท่าอากาศยานภเูก็ต ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต
- ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่

                  925,000,000
                  925,000,000
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8.3.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              185.0000     -              -              185.0000     
-                185.0000      -                -                185.0000      

8.3.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ - 78 78 78 -

ลา้นบาท -              185.0000     370.0000      370.0000       -              
ลา้นบาท -                185.0000       370.0000       370.0000       -                
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              185.0000    370.0000     370.0000      -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาเครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจ
ลมช ัน้บนระดบัต่าง ๆ

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้ง
ของการพยากรณอ์ากาศการบนิ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องวดัลมเฉือน (Lidar)
และเครื่องมือตรวจลมชัน้บน 185,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 185,000,000            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 185,000,000            บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 185,000,000            บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 185,000,000            บาท
(1) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดั
ลมชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง แขวงสนามบนิ
เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 37,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000          บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000           บาท

(2) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดั
ลมชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานอบุลราชธาน ีตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ระบบ 37,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000          บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000           บาท

(3) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจ
วดัลมชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาํบลคลองหลา
อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 37,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000          บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000           บาท

(4) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดั
ลมชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานภเูก็ต ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง
จงัหวดัภเูก็ต 1 ระบบ 37,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000          บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000           บาท
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(5) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดั
ลมชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานเชยีงใหม่ ตาํบลสุเทพ
อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ระบบ 37,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000          บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000           บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์: 

8.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2564)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              59.0920      -              -              59.0920      
-                59.0920        -                -                59.0920        

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ - 88 88 - -

ลา้นบาท 208.7789     59.0920      236.3680      -               -              
ลา้นบาท 208.7789       59.0920        236.3680       -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท 208.7789    59.0920      236.3680     -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความถกูตอ้ง
ของการพยากรณอ์ากาศระยะส ัน้

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน

1. ก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band 
ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยง ที่สถานีอตุุนิยมวทิยา
ระนอง และสถานีอตุุนิยมวทิยาตรงั

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  295,460,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                      81,092,000
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization                       59,092,000

- เพือ่พฒันาเครื่องเรดารต์รวจอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยการทดแทนเครื่องเรดารต์รวจอากาศเดมิ
  ที่ใชง้านมานานและเสือ่มสภาพ
- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศดว้ยเรดารส์าํหรบัการบรหิารจดัการและแจง้เตือน
  สภาพอากาศรา้ยที่เกิดขึ้้นที่มผีลกระทบต่อการเดนิอากาศพื้นที่โดยรอบ

- สถานีอตุุนิยมวทิยาระนอง ตาํบลบางริ้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง
- สถานีอตุุนิยมวทิยาตรงั ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั

                  295,460,000

8.4  แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
59,092,000 บาท

1. งบลงทนุ 59,092,000            บาท
1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 59,092,000            บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 59,092,000            บาท
1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 59,092,000            บาท

(1) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization
พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาระนอง
ตาํบลบางริ้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 เครือ่ง 29,546,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000          บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,184,000          บาท

(2) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization
พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาตรงั
ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครือ่ง 29,546,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000          บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,184,000          บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค ์: 

8.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2564)
8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              22.0000      -              -              22.0000      
-                22.0000        -                -                22.0000        

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระดบั - 5 5 - -

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ของการติดต ัง้
ระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิ เพือ่การพยากรณ์
อตุุนิยมวทิยาอทุก และเตือนภยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์

8.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบัน้ําอตัโนมตัิ
เพือ่การพยากรณ์อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

                      22,000,000

- เพือ่ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพเครื่องมอืตรวจวดัทดแทนของเดมิ และเพิม่สารประกอบดา้นอตุุนิยมวทิยา
  ตลอดจนการขยายเครอืข่ายการตรวจวดัขอ้มลูใหค้รอบคลุม การเตือนสภาวะอทุกภยัและการบรหิารจดัการนํา้
- เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการเฝ้าระวงัและติดตามการเปลีย่นแปลงสภาวะของระดบันํา้และปรมิาณนํา้ที่จะ
  ก่อใหเ้กิดนํา้ท่วมฉบัพลนั นํา้ลน้ตลิง่ และนํา้ป่าไหลหลาก 
- สามารถจาํลองการคาดหมายปรมิาณนํา้เพือ่สนบัสนุนการเตือนสภาวะอทุกภยัใหม้คีวามถกูตอ้ง แม่นยาํ
และสามารถแจง้เตือนประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็และทนัเหตุการณ์
- เพิม่ประสทิธภิาพระบบประมวลผลแบบเครอืข่าย เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูกบัประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถ
  เขา้ถงึและใชข้อ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ ท ัง้ดา้นวางแผนการจดัการและความปลอดภยั

ท ัว่ประเทศ

                  110,000,000
                  110,000,000
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เร่ิมตน้ - ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท -              22.0000      88.0000       -               -              
ลา้นบาท -                22.0000        88.0000        -                -                
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              22.0000      88.0000       -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              
ลา้นบาท -              -              -               -               -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบัน้ําอตัโนมตัิ
เพือ่การพยากรณ์อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั 22,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 22,000,000            บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,000,000            บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 22,000,000            บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 22,000,000            บาท
(1) ปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณ์อตุนุยิมวทิยาอทุก
และเตอืนภยั กองพฒันาอตุนุยิมวทิยา กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา
 กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 22,000,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000          บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000           บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 88,000,000           บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นทีไ่มม่รีะบบนํา้ประปา พื้นทีใ่นเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน

พื้นทีช่มุชนและเมอืงเศรษฐกจิสาํคญั และพื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรม

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักนายกรฐัมนตรี

1) สาํนักงานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 9 กระทรวง 18 หน่วยงาน

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนทัว่ประเทศ

แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา

งบประมาณ  ปี  2562 ปี  2563

56,367,418,000               

200,094,900                  

1. เพือ่ใหป้ระเทศมคีวามม ัน่คงดา้นนํา้เพิม่ขึ้น มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างเป็นระบบ

และย ัง่ยนื ทัง้นํา้บนดนิและนํา้ใตด้นิ

2. เพิม่ผลติภาพของนํา้ท ัง้ระบบในการใชน้ํา้อย่างประหยดัและสรา้งมลูค่าเพิม่จากการใชน้ํา้

โดยจดัทาํแผนบรรเทาอทุกภยัแบบบูรณาการ

3. จดัระบบการจดัการภยัพบิตัจิากนํา้ในภาวะวกิฤต ิเตอืนภยัอทุกภยัและภยัแลง้

เพือ่ลดความสูญเสยีและความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ

4. พฒันาแหลง่นํา้ท ัง้ในและนอกเขตชลประทานใหส้ามารถทาํเกษตรได ้จดัหาพฒันาแหลง่นํา้

ใหเ้พยีงพอต่อการเจรญิเตบิโตของเขตเมอืง เกษตร อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว

5. เพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พื้นทีป่่าตน้นํา้และแหลง่นํา้ธรรมชาต ิแหลง่กกัเกบ็นํา้

ระบบกระจายนํา้ และเชื่อมโยงโครงขา่ยลุม่นํา้ท ัง้ในและนอกเขตชลประทาน ปรบัปรุงทาง

พื้นทีร่องรบันํา้  จดัทาํผงัเมอืงและระบบป้องกนันํา้ท่วมชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

6. พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบบาํบดันํา้เสยี ตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

สนบัสนุนองคก์รลุม่นํา้ พฒันาระบบฐานขอ้มลู การประชาสมัพนัธ ์การตดิตามประเมนิผล

และการมส่ีวนร่วม

58,796,213,100               

203,904,100                  



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : มแีผนการบริหารจดัการทรพัยากรนํา้ครอบคลมุ

ทกุลุม่นํา้อย่างสมดุล

ลุม่นํา้ 25

- ตวัชี้วดั : พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนัระดบัความเค็ม ลา้นไร่ 0.14

- ตวัชี้วดั : จาํนวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูและป้องกนั

การชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้

ไร่ 24,350

- ตวัชี้วดั : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากนํา้ทว่มและอทุกภยัลดลง ไร่ 603,778

- ตวัชี้วดั : แหลง่นํา้ธรรมชาตไิดร้บัการฟ้ืนฟู พื้นทีไ่ดร้บั

การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เสยี

แหง่ 130

- ตวัชี้วดั : ปริมาตรการเก็บกกันํา้/ปริมาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น ลา้นลูกบาศกเ์มตร 334.4312

- ตวัชี้วดั : ครวัเรือนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหลง่นํา้ ครวัเรือน 62,771

- ตวัชี้วดั : จาํนวนครวัเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานคร

เขา้ถงึนํา้ประปา

ครวัเรือน 124,454

- ตวัชี้วดั : พื้นทีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่นํา้เพิม่ขึ้น ไร่ 345,387

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ในปี 2580 ภาคเกษตรและอตุสาหกรรม

มแีหลง่นํา้ตน้ทนุทีม่คีุณภาพเพือ่การจดัการอย่างสมดุล 

ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมนีํา้สะอาดเพือ่

อปุโภคบริโภค และสามารถลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้น

จากนํา้ทว่มและอทุกภยั

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

ผลสมัฤทธิ์

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั
หน่วยนบั คา่เป้าหมาย ปี 2563
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

   5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิและยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การเติบโตที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

เป้าหมายที่ 2 : การสรา้งความมัน่คงดา้นน ้ า และบรหิารทรพัยากรน ้ าผิวดินและน ้ าใตด้ิน ใหม้ีประสทิธิภาพ บริหารจดัการน า้ในระดบัลุ่มน า้ใหม้คีวามสมดุลระหว่างความ

ตอ้งการใชน้ า้ทุกกิจกรรมกบัปริมาณน า้ตน้ทุน เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนน า้ และลดจ านวนประชาชนที่ประสบปญัหาจากการขาดแคลนน า้ ควบคู่กบั 

การเพิม่ประสิทธิภาพการใชน้ า้ท ัง้ภาคการผลติและการบริโภค ป้องกนัและลดความเสียหายจากอุทกภยัและภยัแลง้ 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย  

2.1 : มรีะบบประปาหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้น  

2.2 : ลุ่มน า้ส  าคญัของประเทศ 25 ลุ่มน า้ มแีผนบริหารจดัการทรพัยากรน า้อย่างสมดุล ระหว่างความตอ้งการใชน้ า้กบัปริมาณน า้ตน้ทุน และมกีารแปลงไปสู่การปฏบิตัิ

ที่เป็นรูปธรรม 

2.3 : ประสิทธิภาพการใชน้ า้ในพื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้น  

2.4 : ประสิทธิภาพการใชน้ า้ท ัง้ภาคการผลติและการบริโภคเพิม่ขึ้น 

2.5 : พื้นที่และมลูค่าความเสียหายจากอุทกภยัและภยัแลง้มแีนวโนม้ลดลง 

2.6 : พื้นที่ชลประทานเพิม่ขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 

เป้าหมายที่ 3 : สรา้งคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน า้ส  าคญัของประเทศ  

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย  

3.2 : คุณภาพน า้ของแม่น า้สายหลกัที่อยู่ในเกณฑดี์เพิม่ขึ้น 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บา้นและ

ชุมชนเมอืงมนี า้สะอาดเพือ่

อุปโภคบริโภค จดัหาแหล่งน า้

ส  ารองในพื้นที่ขาดแคลน และมี

คุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

และประหยดัน า้ทุกภาคส่วน 

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทาน า้ท่วมและ

อุทกภยัในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ

ส าคญัและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายที่ 6 : บริหารจดัการ

ทรพัยากรน า้ครอบคลุมทุกลุ่มน า้

อย่างสมดุล 

 

เป้าหมายที่ 5 : พื้นที่ป่าตน้น า้ที่

เสื่อมโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟู 

รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง

พงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น า้  

และพื้นที่ลาดชนั 

 

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการน า้เสีย และฟ้ืนฟู

แหลง่น า้ธรรมชาติทัว่ประเทศใหม้คุีณภาพอยู่ใน

ระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการน าน า้เสียกลบัมาใช ้

ใหม่ และการจดัการน า้เพือ่รกัษาสมดุลของ 

ระบบนิเวศ 

เป้าหมายที่ 2 : การจดัการน า้ภาค

การเกษตรและอุตสาหกรรมอย่าง

สมดุล รวมถงึการเพิม่ผลติภาพ

การใชน้ า้ 

 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

1. ความม ัน่คงดา้นน า้ของประเทศเพิม่ขึ้น     

2. ผลติภาพของน า้ท ัง้ระบบเพิม่ขึ้นในการใชน้ า้อย่างประหยดัและ 

สรา้งมลูค่าเพิม่จากการใชน้ า้      

3. แม่น า้ล  าคลองและแหล่งน า้ธรรมชาติไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพ 

ใหม้รีะบบนิเวศที่ดี 

ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ  

ฉบบัที่ 12 

และแผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าติ 

 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของแผนงาน 

บูรณาการ 
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  5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ                                                                            

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า 

 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ              58,796.2131 ลา้นบาท 

 เงนินอกงบประมาณ จ านวน                 203.9041 ลา้นบาท 

 ภารกจิสนบัสนุน     935.0000 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บา้นและชุมชนเมอืงมนี า้สะอาดเพือ่อุปโภคบริโภค จดัหาแหล่งน า้ส  ารอง

ในพื้นที่ขาดแคลน และมคุีณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยดัน า้ทุกภาคส่วน 

ตวัชี้ วดัที ่1 : จ  านวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถึงน า้ประปา 124,545 ครวัเรอืน 

 

 

 

เป้าหมายที่ 2  : การจดัการน า้ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถงึการเพิม่ผลติภาพการใชน้ า้ 

ตวัชี้ วดัที ่1 : พื้นทีร่บัประโยชนจ์ากแหล่งน า้เพิม่ขึ้น 345,387 ไร่  

ตวัชี้ วดัที ่2 : ปรมิาตรการเก็บกกัน า้/ปริมาณน า้ตน้ทนุเพิ่มขึ้น 334.4312 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  

ตวัชี้ วดัที ่3 : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน า้ 62,771 ครวัเรอืน 

 

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา เพิม่ประสิทธิภาพ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหล่งน า้ ระบบกระจายน า้ และเช่ือมโยงวางระบบเครือข่ายน า้/ลุ่มน า้ ท ัง้ในและนอกเขตชลประทาน 

ตวัช้ีวดั  

1.  พื้นทีท่ี่รบัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน า้ผิวดนิและใตด้ินเพิ่มขึ้น 62,771 ไร่ 

2.  ปรบัปรุง/ก่อสรา้งแหล่งน า้พรอ้มระบบกระจายน า้ (ใหม่) เพิม่ขึ้น 880 แห่ง 

3.  พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 131,729 ไร่ 

4.  ปรมิาตรการเก็บกกัน า้/ปรมิาณน า้ตน้ทุนในเขตพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 186.38 ลา้น ลบ.ม. 

5.  ปรมิาณน า้เพิม่ขึ้นจากการพฒันาแหล่งน า้ในพื้นทีน่อกเขตชลประทาน 148.0512 ลา้น ลบ.ม. 

6.  พื้นทีไ่ดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึ้นจากการปรบัปรุงพื้นทีช่ลประทาน (เดิม) 907,810ไร่ 

7.  แหล่งน า้ในพื้นทีเ่กษตรน า้ฝน (นอกเขตชลประทาน) ไดร้บัการปรบัปรุงเพิม่ประสิทธิภาพ 53 แห่ง 

8.  

  

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานทรพัยากรน า้

แห่งชาติ 

แนวทางที่ 1.1 : จดัหา พฒันาแหล่งน า้ตน้ทุน เพิม่ประสิทธิภาพและ 

ขยายเขตระบบประปาเพือ่อุปโภคบริโภค 

ตวัช้ีวดั 

1. แหล่งน า้ส  ารองเพือ่ระบบประปา 11.36 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 11 แห่ง 

2. หมู่บา้นมีน า้สะอาดและไดม้าตรฐาน 650 แห่ง  

3. พฒันาระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกิจ 124,454 ครวัเรอืน 

 

 

 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการพฒันาคุณภาพน า้ประปาหมู่บา้น  

2. กรมทรพัยากรน ้ าบาดาล 

- โครงการส ารวจหาแหล่งน า้บาดาลในพื้นที่ศกัยภาพต า่  

- โครงการพฒันาน า้บาดาลระดบัลกึเพือ่แกไ้ขปญัหาคุณภาพน า้บาดาลกร่อยเค็ม  

กระทรวงสาธารณสุข 

1. กรมอนามยั 

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการน า้เพือ่การบรโิภค  

รฐัวิสาหกจิ 

1. การประปาสว่นภูมิภาค 

- โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพระบบประปาเมอืงและพื้นที่เศรษฐกิจ  

- โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพระบบประปาหมู่บา้น  

รวมงบประมาณรายจ่าย    1,322.6476     ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     203.9041     ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

2. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

- โครงการปฏิบตักิารฝนหลวง  

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมทรพัยากรน ้ า 

- โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งน า้และบรหิารจดัการน า้ 

- โครงการพฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบกระจายน า้  

2. กรมทรพัยากรน ้ าบาดาล 

- โครงการพฒันาน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย   33,655.4911   ลา้นบาท 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมชลประทาน 

- โครงการเพิม่ปริมาณน า้ในอ่างเก็บน า้เขือ่นแม่กวงอุดมธารา จงัหวดัเชียงใหม่  

- โครงการพฒันาลุ่มน า้ตาปี - พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

- โครงการเขือ่นทดน า้ผาจกุ จงัหวดัอุตรดิตถ ์

- โครงการอ่างเก็บน า้คลองหลวง จงัหวดัชลบรุี 

- โครงการหว้ยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัปราจีนบรุี 

- โครงการอ่างเก็บน า้หว้ยน า้รอีนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัอุตรดติถ์ 

- โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 

- โครงการจดัหาแหล่งน า้และเพิม่พื้นทีช่ลประทาน 

- โครงการอ่างเก็บน า้น า้ป้ีอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัพะเยา 

- โครงการประตูระบายน า้ศรสีองรกัอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 

- โครงการพฒันาลุ่มน า้หว้ยหลวงตอนล่าง จงัหวดัหนองคาย 

- โครงการอ่างเก็บน า้ล  าสะพงุ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัชยัภูมิ 

- โครงการประตูระบายน า้บา้นก่อพรอ้มระบบส่งน า้ จงัหวดัสกลนคร 

- โครงการอ่างเก็บน า้ล  าน า้ชี อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัชยัภูมิ 

-  

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ 

โครงการ 

ภารกิจสนบัสนุน  
กองทนุจดัรูปทีดิ่น 

(แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม) 

- โครงการกองทนุจดัรูปทีด่ิน   

รวมงบประมาณรายจ่าย   935.0000   ลา้นบาท 

-  

8. จ  านวนครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหล่งน า้ผิวดนิและใตด้ินในพื้นที่ 

นอกเขตชลประทาน 62,771 ครวัเรอืน 

9. รอ้ยละความส าเรจ็ของการปฏบิตักิารตามทีร่อ้งขอ รอ้ยละ 70 

10. รอ้ยละพื้นทีก่ารเกษตรทีป่ระสบภยัแลง้ไดร้บัการช่วยเหลอื รอ้ยละ 75 
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า (ต่อ) 

 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ              58,796.2131 ลา้นบาท 

 เงนินอกงบประมาณ จ านวน                 203.9041 ลา้นบาท 

 ภารกจิสนบัสนุน     935.0000 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทาน า้ท่วมและอุทกภยัในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจส าคญัและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ 

ตวัชี้ วดัที ่1 : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากน า้ท่วมและอุทกภยัลดลง 603,778 ไร่   

ตวัชี้ วดัที ่2 : เพิ่มประสทิธิภาพการระบายน า้ 9 ร่องน า้  

ตวัชี้ วดัที ่3 : ป้องกนัตลิง่ 115,748 เมตร 

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการน า้เสีย และฟ้ืนฟแูหลง่น า้ธรรมชาติทัว่ประเทศใหม้คุีณภาพอยูใ่นระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการน าน า้เสียกลบัมาใชใ้หม่  

และการจดัการน า้เพือ่รกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตวัชี้ วดัที ่1 : แหล่งน า้ธรรมชาตไิดร้บัการฟ้ืนฟู พื้นทีไ่ดร้บัการพฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการน า้เสยี 130 แห่ง 

 

แนวทางที่ 4.1 : พฒันา เพิม่ประสิทธิภาพระบบบ  าบดัน า้เสีย ป้องกนัระดบัความเค็มและลดน า้เสียจากแหลง่ก าเนิดชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ 

ตวัชี้ วดั 

1. พฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน า้เสยี/ปรมิาณน า้เสยีทีไ่ดร้บัการบ าบดั 130 แห่ง 

2. แหล่งน า้ธรรมชาตไิดร้บัการฟ้ืนฟู (ล าน า้สายหลกั สาขา และล าคลองทีผ่่านเมอืงและชุมชนพื้นทีชุ่่มน า้) 16 แหล่ง 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังาน 

ทรพัยากรน า้แห่งชาติ 

แนวทางที่ 3.1 : ปรบัปรุงทางน า้ ทางผนัน า้ พื้นที่รบัน า้นอง เขตการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน จดัท าผงัเมอืง  

และระบบป้องกนัน า้ท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ 

ตวัชี้ วดั  

1. เสน้ทางน า้ไดร้บัการปรบัปรุงเพิ่มประสทิธิภาพการระบายน า้ 9 ร่องน า้ 

2. พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบจากน า้ท่วมและอุทกภยั 603,778 ไร่ 

3. พื้นทีท่ีไ่ดร้บัการป้องกนัน า้ท่วมริมตลิง่เพิม่ขึ้น 115,748 เมตร 

4. พื้นทีเ่สีย่งไดร้บัการจดัการเพือ่รองรบัปญัหาน า้ท่วมและอุทกภยั 6 แห่ง (โครงการ) 

 

 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมชลประทาน 

- โครงการบรรเทาอุทกภยัอ าเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา 

- โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช 

- โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากน า้ 

- โครงการคลองระบายน า้หลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

- โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูมิ (ระยะที ่1) 

- โครงการประตูระบายน า้ล  าน า้พงุ-น า้ก า่อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัสกลนคร 

- โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั 

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมเจา้ท่า 

- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมโยธาธิการและการผงัเมือง 

- โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่น า้ภายในประเทศ 

- โครงการป้องกนัน า้ท่วมพื้นทีชุ่มชน 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย    21,741.9258     ลา้นบาท 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมชลประทาน 

- โครงการจดัการคุณภาพน า้  

2. กรมปศสุตัว ์

- โครงการเฝ้าระวงัดา้นปศุสตัวเ์พือ่แกไ้ขปญัหาลุ่มน า้วกิฤต  

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

- โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการคุณภาพน า้  

2. กรมควบคุมมลพิษ 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพน า้และน า้เสยี  

- โครงการพฒันาและบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม  

 

รฐัวิสาหกจิ 

1. องคก์ารจดัการน ้ าเสยี 

- โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและบรหิารจดัการคุณภาพน า้  

 

รวมงบประมาณรายจ่าย    507.7468     ลา้นบาท 

 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ 

โครงการ 
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แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า (ต่อ) 

 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ              58,796.2131 ลา้นบาท 

 เงนินอกงบประมาณ จ านวน                 203.9041 ลา้นบาท 

 ภารกจิสนบัสนุน     935.0000 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 5 : พื้นที่ป่าตน้น า้ที่เสื่อมโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟู รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง

พงัทลายของดินในพื้นที่ตน้น า้ และพื้นที่ลาดชนั 

ตวัชี้ วดัที ่1 : จ  านวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้น า้ 24,350 ไร่ 

 

เป้าหมายที่ 6 : บริหารจดัการทรพัยากรน า้ครอบคลุมทุกลุ่มน า้อย่างสมดุล 

ตวัชี้ วดัที ่1 : มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ครอบคลุมทกุลุ่มน า้อย่างสมดุล 25 ลุ่มน า้ 

 

แนวทางที่ 6.1 : จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรน า้ในลุ่มน า้ แผนปฏบิตัิการประจ  าปี เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุ่มน า้ 

พฒันาระบบ ฐานขอ้มลู ติดตามประเมนิผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมส่ีวนร่วม 

ตวัชี้ วดั 

1. กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัดา้นทรพัยากรน า้ 6 ฉบบั 2 เรือ่ง 

2. องคก์รลุ่มน า้ เครอืข่าย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ ครบทกุลุ่มน า้ (การจดัท าแผนงาน การตดิตามประเมินผล การจดัสรรน า้  

การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุ่มน า้) 25 ลุ่มน า้ 1 เรือ่ง 

3. มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ทกุระดบั 7 เรือ่ง       

4. มงีานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทางบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 11 เรือ่ง 

5. พฒันาเพิ่มประสทิธิภาพระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสนิใจ 22 เรือ่ง 11 ระบบ 

6. กลไกการบรกิารจดัการทรพัยากรน า้น าไปใชป้ระโยชนไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 จ านวน 2 เรือ่ง 

 

 

 

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังาน 

ทรพัยากรน า้แห่งชาติ 

แนวทางที่ 5.1 : อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าตน้น า้ที่เสื่อมโทรม ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน

ในพื้นที่ตน้น า้ 

ตวัชี้ วดั 

1. จ  านวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟ้ืนฟู เน้ือที ่24,350 ไร่ 

2. จ านวนพื้นทีป้่องกนัการชะลา้ง พงัทลายของดนิในพื้นที่ตน้น า้ และพื้นทีล่าดชนั ครอบคลุม 907 แห่ง  

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. กรมพฒันาทีดิ่น 

- โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิและฟ้ืนฟูพื้นทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและน า้ 

 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมป่าไม ้

- โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  

2. กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช 

- โครงการฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุ่มน า้) ระยะที่ 1  

 

รวมงบประมาณรายจ่าย    139.8679     ลา้นบาท 

 

 

 

 

ส านักนายกรฐัมนตรี 

1. ส านักงานทรพัยากรน ้ าแหง่ชาติ 

- โครงการขบัเคลือ่นการด าเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท  

ดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรน า้  

- โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ 

 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

1. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้ า (องคก์ารมหาชน) 

- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยดีา้นการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ 

 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

1. กรมอุตนิุยมวิทยา 

- โครงการปรบัปรงุเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 

- โครงการปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบัน า้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณอ์ุตนิุยมวทิยาอุทกและเตอืนภยั 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1. กรมควบคุมมลพิษ 

- โครงการพฒันาระบบอนุญาตระบายมลพษิและขดีความสามารถในการรองรบัมลพษิ 

2. กรมทรพัยากรน ้ า 

- โครงการพฒันากลไกและเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการน า้ 

3. กรมทรพัยากรน ้ าบาดาล 

- โครงการระบบตดิตามเฝ้าระวงัระดบัน า้บาดาลและคุณภาพน า้บาดาลท ัว่ประเทศ 

- โครงการเตมิน า้ใตด้นิระดบัตื้น 

- โครงการบริหารจดัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลทรพัยากรน า้บาดาล 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย    1,427.7839     ลา้นบาท 

 

 

เป้าหมายของแผนงาน

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

หน่วยงาน 

ท่ีรบัผิดชอบ 

โครงการ 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 468.4891        57,343.4925    186.4269        797.8046        58,796.2131    

สาํนกันายกรฐัมนตรี -                294.1646      -                224.7521      518.9167      

1. สาํนกังานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ -                294.1646      -                224.7521      518.9167      

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนินการ

ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท 

ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

-                  264.6646        -                  196.6121        461.2767        

โครงการ : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู

และระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

-                  29.5000         -                  28.1400         57.6400         

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวตักรรม

-                -                186.4269      -                186.4269      

1. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ํา (องคก์ารมหาชน) -                -                186.4269      -                186.4269      

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

และเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

-                  -                  186.4269        -                  186.4269        

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 465.6071      40,567.9632  -                -                41,033.5703  

1. กรมชลประทาน -                40,562.8272  -                -                40,562.8272  

โครงการ : โครงการเพิม่ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้

เขือ่นแม่กวงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่

-                  537.6367        -                  -                  537.6367        

โครงการ : โครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี - พมุดวง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

-                  407.6776        -                  -                  407.6776        

โครงการ : โครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ 

จงัหวดัอตุรดติถ ์

-                  437.2910        -                  -                  437.2910        

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหลวง 

จงัหวดัชลบุรี

-                  223.8065        -                  -                  223.8065        

โครงการ : โครงการหว้ยโสมงอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบุรี

-                  265.7431        -                  -                  265.7431        

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รี

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอตุรดติถ ์

-                  737.9231        -                  -                  737.9231        

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยั

อาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จงัหวดัสงขลา

-                  193.4806        -                  -                  193.4806        

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยั

เมอืงนครศรธีรรมราช อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

จงัหวดันครศรธีรรมราช

-                  42.7635         -                  -                  42.7635         

โครงการ : โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน -                  6,095.8870      -                  -                  6,095.8870      

โครงการ : โครงการจดัหาแหลง่นํา้และ

เพิม่พื้นที่ชลประทาน

-                  18,493.8245    -                  -                  18,493.8245    

โครงการ : โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํา้ -                  8,164.9576      -                  -                  8,164.9576      

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการคุณภาพนํา้ -                  158.3162        -                  -                  158.3162        

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ป้ี

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา

-                  103.5866        -                  -                  103.5866        

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้ศรสีองรกั

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชยีงคาน 

จงัหวดัเลย

-                  134.9200        -                  -                  134.9200        

โครงการ : โครงการพฒันาลุม่นํา้หว้ยหลวงตอนลา่ง 

จงัหวดัหนองคาย

-                  1,056.6415      -                  -                  1,056.6415      

โครงการ : โครงการคลองระบายนํา้หลาก 

บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

-                  1,866.2308      -                  -                  1,866.2308      

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ

-                  630.0000        -                  -                  630.0000        

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้บา้นก่อ

พรอ้มระบบส่งนํา้ จงัหวดัสกลนคร

-                  108.4000        -                  -                  108.4000        

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ช ี

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภมูิ

-                  286.9015        -                  -                  286.9015        

โครงการ : โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภมู ิ

จงัหวดัชยัภมู ิ(ระยะที่ 1)

-                  387.6034        -                  -                  387.6034        

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร

-                  159.2360        -                  -                  159.2360        

โครงการ : โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน 

จงัหวดัสุโขทยั

-                  70.0000         -                  -                  70.0000         

2. กรมปศุสตัว ์ 5.7095         -                -                -                5.7095         

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงัดา้นปศุสตัว ์

เพือ่แกไ้ขปญัหาลุม่นํา้วกิฤต

5.7095           -                  -                  -                  5.7095           

3. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 452.4436      -                -                -                452.4436      

โครงการ : โครงการปฏบิตัิการฝนหลวง 452.4436        -                  -                  -                  452.4436        

4. กรมพฒันาที่ดิน 7.4540         5.1360         -                -                12.5900       

โครงการ : โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย

ของดนิและฟ้ืนฟูพื้นที่เกษตรกรรมดว้ย

ระบบอนุรกัษด์นิและนํา้

7.4540           5.1360           -                  -                  12.5900         

กระทรวงคมนาคม -                271.0600      -                -                271.0600      

1. กรมเจา้ท่า -                271.0600      -                -                271.0600      

โครงการ : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

-                  271.0600        -                  -                  271.0600        
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม -                81.0920       -                -                81.0920       

1. กรมอตุุนิยมวทิยา -                81.0920       -                -                81.0920       

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดาร์

ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

-                  59.0920         -                  -                  59.0920         

โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดั

ระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณอ์ตุุนิยมวทิยา

อทุกและเตือนภยั

-                  22.0000         -                  -                  22.0000         

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม -                4,121.3977    -                573.0525      4,694.4502    

1. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

-                49.1038       -                48.0176       97.1214       

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการคุณภาพนํา้

-                  11.4918         -                  19.3033         30.7951         

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพนํา้

ประปาหมู่บา้น

-                  37.6120         -                  28.7143         66.3263         

2. กรมควบคุมมลพษิ -                3.6960         -                10.4000       14.0960       

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

คุณภาพนํา้และนํา้เสยี

-                  -                  -                  3.1000           3.1000           

โครงการ : โครงการพฒันาและบงัคบัใช ้

กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม

-                  1.6960           -                  4.0000           5.6960           

โครงการ : โครงการพฒันาระบบอนุญาตระบาย

มลพษิและขดีความสามารถในการรองรบัมลพษิ

-                  2.0000           -                  3.3000           5.3000           

3. กรมทรพัยากรน้ํา -                2,847.1175    -                268.7391      3,115.8566    

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่นํา้

และบรหิารจดัการนํา้

-                  1,273.7101      -                  -                  1,273.7101      

โครงการ : โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบกระจายนํา้

-                  1,339.8083      -                  -                  1,339.8083      

โครงการ : โครงการพฒันากลไกและ

เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้

-                  233.5991        -                  268.7391        502.3382        

4. กรมทรพัยากรน้ําบาดาล -                1,094.2025    -                245.8958      1,340.0983    

โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวงั

ระดบันํา้บาดาลและคุณภาพนํา้บาดาลท ัว่ประเทศ

-                  -                  -                  30.0031         30.0031         

โครงการ : โครงการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตร -                  1,069.2900      -                  -                  1,069.2900      

โครงการ : โครงการสาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาล

ในพื้นที่ศกัยภาพตํา่

-                  -                  -                  112.1857        112.1857        

โครงการ : โครงการเติมนํา้ใตด้นิระดบัตื้น -                  -                  -                  46.0070         46.0070         

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการพฒันา

ระบบฐานขอ้มลูทรพัยากรนํา้บาดาล

-                  -                  -                  57.7000         57.7000         
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งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันานํา้บาดาลระดบัลกึ

เพือ่แกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้บาดาลกร่อยเค็ม

-                  24.9125         -                  -                  24.9125         

5. กรมป่าไม ้ -                5.2650         -                -                5.2650         

โครงการ : โครงการปลูกป่าเพือ่ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ -                  5.2650           -                  -                  5.2650           

6. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื -                122.0129      -                -                122.0129      

โครงการ : โครงการฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์(ลุม่นํา้) 

ระยะที่ 1

-                  122.0129        -                  -                  122.0129        

กระทรวงมหาดไทย -                10,586.5939  -                -                10,586.5939  

1. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง -                10,586.5939  -                -                10,586.5939  

โครงการ : โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่

รมิแม่นํา้ภายในประเทศ

-                  7,195.9926      -                  -                  7,195.9926      

โครงการ : โครงการป้องกนันํา้ท่วมพื้นที่ชมุชน -                  3,390.6013      -                  -                  3,390.6013      

กระทรวงสาธารณสุข 2.8820         -                -                -                2.8820         

1. กรมอนามยั 2.8820         -                -                -                2.8820         

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้

เพือ่การบรโิภค

2.8820           -                  -                  -                  2.8820           

รฐัวสิาหกจิ -                1,421.2211    -                -                1,421.2211    

1. การประปาสว่นภมูิภาค -                1,116.3411    -                -                1,116.3411    

โครงการ : โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบประปาเมอืงและพื้นที่เศรษฐกิจ

-                  1,067.3931      -                  -                  1,067.3931      

โครงการ : โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบประปาหมู่บา้น

-                  48.9480         -                  -                  48.9480         

2. องคก์ารจดัการน้ําเสยี -                304.8800      -                -                304.8800      

โครงการ : โครงการปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและ

บรหิารจดัการคุณภาพนํา้

-                  304.8800        -                  -                  304.8800        
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น             59,431.0725 

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมู่บา้นและชมุชนเมืองมีน้ําสะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภค

จดัหาแหล่งน้ําสาํรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

และประหยดัน้ําทุกภาคสว่น

             1,322.6476 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึน้ําประปา ครวัเรอืน 124,454

แนวทางการดําเนินงานที่ 1.1 : จดัหา พฒันาแหล่งน้ําตน้ทุน เพิม่ประสทิธภิาพ

และขยายขอบเขตระบบประปาเพือ่อปุโภคบรโิภค

             1,322.6476 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : แหล่งน้ําสาํรองเพือ่ระบบประปา แห่ง/

ลา้น ลบม.

11/

11.3600 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : หมู่บา้นมีน้ําสะอาดและคุณภาพไดม้าตรฐาน แห่ง 650

ตวัช้ีวดัที่ 3 : พฒันาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิ ครวัเรอืน 124,454

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                 203.4245 

1.1 สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                  66.3263 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาคุณภาพนํา้ประปาหมู่บา้น                  66.3263 

กิจกรรม พฒันาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพนํา้ประปา                  66.3263 

ตวัชี้วดักิจกรรม สาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มลูคุณภาพนํา้ของประปาหมู่บา้น แห่ง 450

1.2 กรมทรพัยากรนํา้บาดาล                 137.0982 

โครงการที่ 1 : โครงการสาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาลในพื้นที่ศกัยภาพตํา่                 112.1857 

กิจกรรม สาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาลในพื้นที่ศกัยภาพตํา่                 112.1857 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่เสีย่งขาดแคลนนํา้ไดร้บัการสาํรวจประเมนิ

ศกัยภาพและพฒันาแหลง่นํา้บาดาล เพือ่การอปุโภคบรโิภคและกิจกรรมอื่นๆ 

ที่สาํคญัสาํหรบัการดาํรงชวีติ

พื้นที่ 54

ตวัชี้วดักิจกรรม แนวทางการบรหิารจดัการนํา้เชงิพื้นที่อย่างบูรณาการ เรื่อง 1

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันานํา้บาดาลระดบัลกึเพือ่แกไ้ขปญัหาคุณภาพ

นํา้บาดาลกร่อยเค็ม

                 24.9125 

กิจกรรม จดัหาแหลง่นํา้บาดาลระดบัลกึ                  24.9125 

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรมิาณนํา้บาดาลระดบัลกึที่สามารถพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหา

คุณภาพนํา้

ลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี

547,500

ตวัชี้วดักิจกรรม พฒันานํา้บาดาลระดบัลกึเพือ่แกป้ญัหาคุณภาพ

นํา้บาดาลกร่อยเค็ม

แห่ง 25

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนครวัเรอืนในพื้นที่เป้าหมายไดร้บัประโยชน์ ครวัเรอืน 3,750

2. กระทรวงสาธารณสุข                   2.8820 

2.1 กรมอนามยั                   2.8820 

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เพือ่การบรโิภค                   2.8820 

กิจกรรม พฒันาและรบัรองมาตรฐานการจดัการนํา้บรโิภค                   2.8820 

ตวัชี้วดักิจกรรม ระบบประปาหมู่บา้นที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได ้ แห่ง 200

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุทุกลุ่มน้ําอย่างสมดุล              1,427.7839 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มีแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุทุกลุ่มน้ําอย่างสมดุล ลุ่มน้ํา 25

แนวทางการดําเนินงานที่ 6.1 : จดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา

ในลุ่มน้ํา แผนการปฏบิตัิการประจาํปี เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนบัสนุน

องคก์รลุ่มน้ํา พฒันาระบบ ฐานขอ้มูล ติดตามประเมินผล ประชาสมัพนัธ ์

และการมีสว่นร่วม

             1,427.7839 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบัดา้นทรพัยากรน้ํา ฉบบั/เรื่อง 6/2

ตวัช้ีวดัที่ 2 : องคก์รลุ่มน้ําเครอืข่ายประชาชนไดร้บัการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา ครบทุกลุ่มน้ํา (การจดัทําแผนงานการติดตาม

ประเมินผลการจดัสรรน้ํา การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุ่มน้ํา)

ลุ่มน้ํา/เรื่อง 25/1

ตวัช้ีวดัที่ 3 : มีแผนการบรกิารจดัการทรพัยากรน้ําทุกระดบั เรื่อง 7

ตวัช้ีวดัที่ 4 : มีงานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทาง บรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา เรื่อง 11

ตวัช้ีวดัที่ 5 : พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสนิใจ ระบบ/เรื่อง 22/11

ตวัช้ีวดัที่ 6 : กลไกการบรกิารจดัการทรพัยากรน้ํานําไปใชป้ระโยชน์

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

เรื่อง 2

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                 518.9167 

1.1 สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ                 518.9167 

โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนินการตามกฎหมาย นโยบาย

และแผนแม่บท ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

                461.2767 

กิจกรรม จดัทาํและผลกัดนักฎหมายดา้นการบรหิารทรพัยากรนํา้สู่การปฏบิตัิ                  87.0913 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนอนุบญัญตัิ ประกาศ หรอืแนวทางปฏบิตัิภายใต ้

กฎหมายว่าดว้ยทรพัยากรนํา้ที่ดาํเนินการแลว้เสรจ็

ฉบบั 5

กิจกรรม จดัทาํ ติดตาม และประเมนิผล แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้                 374.1854 

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเรจ็ในการติดตามและประเมนิผลการดาํเนินงาน รอ้ยละ 5

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแผนงานที่จะนาํมาใชใ้นการขบัเคลือ่นแผนแม่บท

การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ในทุกระดบั

รายการ 13

ตวัชี้วดักิจกรรม องคก์รลุม่นํา้เครอืข่ายประชาชนไดร้บัการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ครบทุกลุม่นํา้ (การจดัทาํแผนงานการติดตาม

ประเมนิผลการจดัสรรนํา้ การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุม่นํา้)

ลุม่นํา้ 25
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบสนบัสนุน

การตดัสนิใจแบบบูรณาการ

                 57.6400 

กิจกรรม จดัทาํ พฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบสนบัสนุน

การตดัสนิใจแบบบูรณาการ

                 57.6400 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเรื่องที่พฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลู

สนบัสนุนการตดัสนิใจ

เรื่อง 5

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลการพยากรณล์ว่งหนา้มคีวามแม่นยาํไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 70

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม                 186.4269 

2.1 สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา้ (องคก์ารมหาชน)                 186.4269 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยี

ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

                186.4269 

กิจกรรม การใหบ้รกิาร (Services)                 186.4269 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

ที่ไดร้บัการพฒันา/ปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ระบบ 4

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมอืท ัง้ในและต่างประเทศ

ที่มกีิจกรรมต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ/

กิจกรรม

15

ตวัชี้วดักิจกรรม อตัราความถกูตอ้งของบรกิารขอ้ความส ัน้แจง้เตือน

ปรมิาณนํา้ฝน ปรมิาณนํา้ในเขือ่น และพายุ

รอ้ยละ 90

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของชมุชนที่มคีวามม ัน่คงดา้นนํา้สาํหรบัอปุโภค รอ้ยละ 85

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

ที่ไดร้บัการพฒันา/ปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ระบบ 4

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมอืท ัง้ในและต่างประเทศ

ที่มกีิจกรรมต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ/

กิจกรรม

15

ตวัชี้วดักิจกรรม อตัราความถกูตอ้งของบรกิารขอ้ความส ัน้แจง้เตือน

ปรมิาณนํา้ฝน ปรมิาณนํา้ในเขือ่น และพายุ

รอ้ยละ 90

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของชมุชนที่มคีวามม ัน่คงดา้นนํา้สาํหรบัอปุโภค รอ้ยละ 85

3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม                  81.0920 

3.1 กรมอตุุนิยมวทิยา                  81.0920 

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศ

แบบ Dual Polarization

                 59.0920 

กิจกรรม ก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ

แบบ C Band ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยง

ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาระนอง และสถานีอตุุนิยมวทิยาตรงั

                 59.0920 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization

ที่จงัหวดัระนอง และจงัหวดัตรงั

เครื่อง 2
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิ

เพือ่การพยากรณอ์ตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

                 22.0000 

กิจกรรม ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์

อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

                 22.0000 

ตวัชี้วดักิจกรรม ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์

อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

ระบบ 1

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม                 641.3483 

4.1 กรมควบคุมมลพษิ                   5.3000 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบอนุญาตระบายมลพษิและขดีความสามารถ

ในการรองรบัมลพษิ

                  5.3000 

กิจกรรม พฒันาระบบอนุญาตระบายมลพษิ                   5.3000 

ตวัชี้วดักิจกรรม กลไกการอนุญาตใหแ้หลง่กาํเนิดมลพษิระบายมลพษิลงสู่แหลง่นํา้ เรื่อง 1

ตวัชี้วดักิจกรรม กลไกการอนุญาตใหแ้หลง่กาํเนิดมลพษิระบายมลพษิ

ลงสู่แหลง่นํา้ไดร้บัความเหน็ชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

ผูเ้ชี่ยวชาญ และภาคประชาชน

รอ้ยละ 100

4.2 กรมทรพัยากรนํา้                 502.3382 

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันากลไกและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้                 502.3382 

กิจกรรม พฒันากลไกและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้                 502.3382 

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครื่องมอืและกลไกที่ไดร้บัการพฒันา

และเพิม่ประสทิธภิาพ เพือ่สนบัสนุนบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้แบบบูรณาการ

เรื่อง 15

4.3 กรมทรพัยากรนํา้บาดาล                 133.7101 

โครงการที่ 1 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวงัระดบันํา้บาดาล

และคุณภาพนํา้บาดาลท ัว่ประเทศ

                 30.0031 

กิจกรรม จดัทาํเครอืข่ายสงัเกตการณน์ํา้บาดาล                  30.0031 

ตวัชี้วดักิจกรรม รายงานสถานการณน์ํา้บาดาลประเทศไทย ประจาํปี พ.ศ. 2563 รายงาน 1

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแหลง่นํา้บาดาลที่ไดร้บัการติดตามเฝ้าระวงั

สถานการณน์ํา้บาดาล ท ัว่ประเทศ

สถานี 12

โครงการที่ 2 : โครงการเติมนํา้ใตด้นิระดบัตื้น                  46.0070 

กิจกรรม เติมนํา้ลงสู่ช ัน้นํา้บาดาลระดบัตื้น                  46.0070 

ตวัชี้วดักิจกรรม ช ัน้นํา้บาดาลระดบัตื้น ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

คืนสู่สมดุลตามธรรมชาติใหส้ามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างย ัง่ยนื

แห่ง 530

โครงการที่ 3 : โครงการบรหิารจดัการพฒันาระบบฐานขอ้มลูทรพัยากรนํา้บาดาล                  57.7000 

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นทรพัยากรนํา้บาดาล

เพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจ

                 57.7000 

ตวัชี้วดักิจกรรม มรีะบบเพือ่เป็นเครื่องมอืในการเพิม่ประสทิธภิาพ

บรหิารจดัการทรพัยากรนํา้บาดาล

ระบบ 2

255



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

461,276,700           บาท

1. งบลงทนุ 264,664,600           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 264,664,600           บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 264,664,600           บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 80,591,300             บาท

(1) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้ช ีสาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 13,819,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 55,278,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,819,600             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 41,458,700             บาท

(2) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้มลู สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 16,442,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 65,771,600             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 16,442,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 49,328,700             บาท

(3) โครงการจดัทาํผงันํา้ ลุม่นํา้บางปะกง สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ

แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 11,451,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 45,807,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,451,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 34,355,500             บาท

ตวัช้ีวดัที่ 3 : มีแผนการบรกิารจดัการทรพัยากรน้ําทกุระดบั [เรื่อง 7]

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุทกุลุ่มน้ําอย่างสมดลุ

ตวัช้ีวดัที่ 1 : มีแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําครอบคลมุทกุลุ่มน้ําอย่างสมดลุ [ลุ่มน้ํา 25]

แนวทางการดาํเนินงานที่ 6.1 : จดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําในลุ่มน้ํา 

แผนการปฏบิตัิการประจาํปี เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุ่มน้ํา 

พฒันาระบบฐานขอ้มูล ติดตามประเมินผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมีส่วนร่วม

ตวัช้ีวดัที่ 1 : กฎหมาย ระเบียบ ขอ้งบงัคบัดา้นทรพัยากรน้ํา [ฉบบั/เรื่อง 6/2]

ตวัช้ีวดัที่ 2 : องคก์รลุ่มน้ําเครอืข่ายประชาชนไดร้บัการพฒันาเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน้ําครบทกุลุ่มน้ํา (การจดัทาํแผนงานการติดตามประเมินผลการจดัสรรน้ํา การอบรมใหค้วามรู ้

งานเลขานุการลุ่มน้ํา) [ลุ่มน้ํา/เรื่อง 25/1]

ตวัช้ีวดัที่ 4 : มีงานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทาง บรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา [เรื่อง 11]

ตวัช้ีวดัที่ 5 : พฒันาเพิ่มประสทิธิภาพระบบฐานขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสนิใจ [ระบบ/เรื่อง 22/11]

ตวัช้ีวดัที่ 6 : กลไกการบรกิารจดัการทรพัยากรน้ํานําไปใชป้ระโยชนไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 [เรื่อง 2]

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ

โครงการ : โครงการขบัเคลื่อนการดาํเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท 

ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา
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59,092,000             บาท

1. งบลงทนุ 59,092,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 59,092,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 59,092,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 59,092,000             บาท

(1) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization

พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาระนอง

ตาํบลบางริ้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 เครือ่ง 29,546,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,184,000            บาท

(2) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization

พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาตรงั

ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครือ่ง 29,546,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,184,000            บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบัน้ําอตัโนมตัิเพื่อการพยากรณ์

อตุนิุยมวทิยาอทุกและเตือนภยั 22,000,000             บาท

1. งบลงทนุ 22,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,000,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 22,000,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 22,000,000             บาท

(1) ปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณ์

อตุนุยิมวทิยาอทุกและเตอืนภยั กองพฒันาอตุนุยิมวทิยา 

กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 88,000,000             บาท

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

กรมอตุนิุยมวทิยา 

โครงการ : โครงการปรบัปรงุเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมและหน่วยงานในกาํกบั*

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม บาท

2. กรมอตุนุยิมวทิยา บาท

3. สาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ บาท

4. สาํนกังานสถติแิห่งชาติ บาท

หน่วยงานในกาํกบั บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั บาท

องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ บาท134,100,500           

-   

150,449,900           

134,100,500            

-   

183,801,600           

429,229,500           

51,448,600             

637,643,800           

150,449,900            

-   -   

1,302,123,500.00      

-   

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

1,496,780,000 1,586,673,900                  



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,496.7800      1,586.6739      1,655.6709      1,728.0507      1,804.1052      

1,496.7800      1,586.6739      1,655.6709      1,728.0507      1,804.1052      

1,233.5709 1,273.4318 1,332.3878 1,394.3654 1,459.6453 

28.1910         28.6917         28.6917         28.6917         28.6917         

-                 -                 -                 -                 -                 

235.0181 284.5504 294.5914 304.9936 315.7682 

-                 -                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหลง่เงนิ
ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

424.7712        452.2651        476.6769        502.6671        

424.7712        452.2651        476.6769        502.6671        

424.5042       451.2663       475.6781       501.6683       

0.2670          0.9988          0.9988          0.9988          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

กรมอตุนิุยมวทิยา

 ปี 2562  ปี 2563

424,771,200 429,229,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 429.2295         

เงนิงบประมาณ 429.2295         

      - งบบุคลากร 428.2307        

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.9988           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 429,229,500 บาท

1. งบบคุลากร 428,230,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 420,706,200           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 404,886,000            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,820,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,524,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 998,800                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 998,800                บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 564,000                บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 80,400                  บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัค่าจา้งถงึข ัน้สูงของตาํแหน่ง 47,000                  บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 96,000                  บาท

(5) เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 202,500                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,900 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 429,229,500 บาท

1. งบบคุลากร 428,230,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 420,706,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 404,886,000           บาท

(1) อตัราเดมิ 1090 อตัรา 378,913,100           บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่ง 2,587,200              บาท

(3) เงนิ พ.ส.ร. 252,100                บาท

(4) เงนิ ส.ป.พ. 384,000                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 80,400                 บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืน 22,669,200             บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 15,820,200            บาท

(1) อตัราเดมิ 50 อตัรา 15,820,200             บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 7,524,500              บาท

2. งบด าเนินงาน 998,800                บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 998,800                บาท



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือนภยั

ธรรมชาติ 436,509,600 บาท

1. งบด าเนินงาน 246,943,900           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 201,263,700           บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 45,680,200            บาท

2. งบลงทนุ 180,353,700           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 180,353,700           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 155,763,900           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,117,000              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,697,000              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 250 หน่วย)

(2) ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวงัการท างานระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย 

(Enterprise Monitoring System)   ทีก่องสือ่สาร กรมอุตนิุยมวทิยา แขวง

บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 6,420,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 146,646,900           บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 79,139,400             บาท

รวม 11 รายการ (รวม 494 หน่วย)

(2) เครื่องสอบเทยีบความชื้นสมัพทัธแ์บบดจิทิลัประจ าหอ้งสอบเทยีบ กอง

เครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,183,200              บาท

(3) เครื่องสอบเทยีบความกดอากาศดจิทิลั กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรม

อุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,199,300              บาท

(4) ชุดเครื่องมอืสอบเทยีบ (Calibration Tools) ใชก้บัเครื่องมอืตรวจอากาศ

อตัโนมตั ิAWOS  และ LLWAS แบบเคลือ่นที ่กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา 

กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,825,000              บาท

(5) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอุทยัธานี 

ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืงอุทยัธานี จงัหวดัอุทยัธานี 1 ชุด 2,600,000              บาท

(6) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุพรรณบรุ ี

ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 เครื่อง 2,600,000              บาท

(7) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสมทุรสงคราม

 ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 ชุด 2,600,000              บาท

(8) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสมทุรปราการ

 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชุด 2,600,000              บาท



(9) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

กรุงเทพมหานคร (กลุม่งานตรวจอากาศเฉลมิพระเกียรต)ิ แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,600,000              บาท

(10) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสงขลา(กลุม่

งานอุตนิุยมวทิยาอุทกสะเดา) ต าบลทา่โพธิ์ อ  าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 2,600,000              บาท

(11) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานีเรดารต์รวจอากาศสทงิ

พระ ต าบลบอ่ดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา    1 ชุด 2,600,000              บาท

(12) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยายโสธร  

ต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร 1 ชุด 2,600,000              บาท

(13) เครื่องมอืตรวจอากาศชัน้บน ระบบเรดโิอธีโอโดไลทอ์ตัโนมตั ิความถี ่

1680 Mhz ศูนยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนืองตอนบน ต าบลบา้น

เป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 25,000,000             บาท

(14) เครื่องมอืตรวจอากาศชัน้บน ระบบเรดโิอธีโอโดไลทอ์ตัโนมตั ิระบบ 403

 Mhz ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ต าบลบา้นเป็ด 

อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 12,500,000             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,589,800            บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 24,589,800             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 24,589,800             บาท

รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 7,598,700              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,598,700              บาท

1) ค่าบ ารุงสมาชิกองคก์ารอุตนิุยมวทิยาโลก 5,963,700              บาท

2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไตฝุ้่ น 372,000                บาท

3) ค่าบ ารุงสมาชิกศูนยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,170,000              บาท

4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตรอ้น 93,000                 บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 1,613,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบสนบัสนุนการพยากรณ์พายุฝนฟ้าคะนองเพือ่การบนิ 

1 ระบบ 1,004,700              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโปรแกรมจ าลองการส ัน่สะเทอืนและระดบัความรุนแรง

แผน่ดนิไหวแบบเวลาจรงิ 1 ระบบ 608,600                บาท



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS) 71,957,500 บาท

1. งบลงทนุ 71,957,500            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 71,957,500            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 71,957,500            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 71,957,500             บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยาน

กระบี ่ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่1 ระบบ 30,741,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000             บาท

เงนิงบประมาณ 68,694,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,910,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,741,100             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 24,042,900             บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยาน

สุราษฎรธ์านี ต าบลหวัเตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  1 ระบบ 13,738,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000             บาท

เงนิงบประมาณ 68,694,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,738,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 54,955,200             บาท

(3) เครื่องมอืตรวจอากาศ อตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศ

ยานอุดรธานี  ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 13,738,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000             บาท

เงนิงบประมาณ 68,694,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,738,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 54,955,200             บาท

(4) เครื่องมอืตรวจอากาศ อตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศ

ยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 13,738,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000             บาท

เงนิงบประมาณ 68,694,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,738,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 54,955,200             บาท



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 95,596,400 บาท

1. งบลงทนุ 95,596,400            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 95,596,400            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 95,596,400            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 95,596,400             บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานแพร่ ต าบลนา

จกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 ระบบ 13,778,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000             บาท

เงนิงบประมาณ 36,915,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,778,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,688,900             บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานเบตง ต าบลยะรม

 อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 ระบบ 13,778,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000             บาท

เงนิงบประมาณ 36,915,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,778,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,688,900             บาท

(3) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานแมฮ่่องสอน 

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 ระบบ 13,778,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000             บาท

เงนิงบประมาณ 36,915,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,778,900             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 15,688,900             บาท

(4) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS)  ทีท่า่อากาศยานน่านนคร ต าบล

ผาสงิห ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน  1 ระบบ 8,672,400              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 37,995,700             บาท

เงนิงบประมาณ 37,995,700             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,491,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,672,400              บาท

(5) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS)  ทีท่า่อากาศยานรอ้ยเอ็ด ต าบล

หนองพอก อ าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ระบบ 8,672,300              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 37,995,700             บาท



เงนิงบประมาณ 37,995,700             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,491,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 8,672,300              บาท

(6) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานนครราชสมีา  

ต าบลทา่ชา้ง อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดันครราชสมีา  1 ระบบ 7,383,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000             บาท

เงนิงบประมาณ 36,915,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000             บาท

(7) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานเพชรบูรณ์  

ต าบลลานบา่ อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ระบบ 7,383,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000             บาท

เงนิงบประมาณ 36,915,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000             บาท

(8) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานสกลนคร ต าบล

ธาตนุาเวง อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ระบบ 7,383,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000             บาท

เงนิงบประมาณ 36,915,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000             บาท

(9) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานนครพนม ต าบล

โพธิ์ตาก อ าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ระบบ 7,383,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000             บาท

เงนิงบประมาณ 36,915,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000             บาท

(10) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานชุมพร ต าบลชุม

โค อ าเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 ระบบ 7,383,000              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000             บาท

เงนิงบประมาณ 36,915,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000             บาท



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาระบบแจง้เตือน (Warning System) 125,647,400 บาท

1. งบลงทนุ 125,647,400           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 125,647,400           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 125,647,400           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 125,647,400           บาท

(1) ระบบแจง้เตอืนฟ้าผา่ (Warning System) ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 125,647,400           บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 328,490,000           บาท

เงนิงบประมาณ 328,490,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,530,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 134,312,600           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 125,647,400           บาท



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 275,622,400 บาท

1. งบลงทนุ 275,622,400           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 275,622,400           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 275,622,400           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 275,622,400           บาท

(1) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พรอ้ม

อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานีเรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่ ต าบลทุง่

ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 47,061,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000           บาท

เงนิงบประมาณ 147,730,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,255,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 47,061,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 70,413,400             บาท

(2) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual   Polarization พรอ้ม

อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาแมฮ่่องสอน ต าบลจองค า

 อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 เครื่อง 48,161,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 149,800,000           บาท

เงนิงบประมาณ 149,800,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,255,400             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,161,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 71,383,400             บาท

(3) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานีเรดาร์

ตรวจอากาศวเิชียรบรุ ีต าบลทา่โรง อ าเภอวเิชียรบรุ ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ระบบ 34,507,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,174,500             บาท

เงนิงบประมาณ 43,174,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,507,500             บาท

(4) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาชุมพร ต าบลทา่ตะเภา อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 ระบบ 34,454,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,121,000             บาท

เงนิงบประมาณ 43,121,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,454,000             บาท



(5) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 34,507,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 43,174,500             บาท

เงนิงบประมาณ 43,174,500             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 34,507,500             บาท

(6) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานีเรดาร์

ตรวจอากาศเขาเขยีว ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 

ระบบ 47,385,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 59,385,000             บาท

เงนิงบประมาณ 59,385,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 47,385,000             บาท

(7) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พรอ้ม

อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาตาก (ดอยมเูซอ)  ต าบล

แมท่อ้ อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 เครื่อง 29,546,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000           บาท

เงนิงบประมาณ 147,730,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,184,000           บาท



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว 92,914,400 บาท

1. งบลงทนุ 92,914,400            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 92,914,400            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 92,914,400            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 92,914,400             บาท

(1) ปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผน่ดนิไหวระยะที ่1 และ 2 เพือ่ตรวจเฝ้าระวงั

แผน่ดนิไหวและสนึาม ิกรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 92,914,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 283,359,600           บาท

เงนิงบประมาณ 283,359,600           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 92,914,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 130,445,200           บาท



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องวดัลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจ

ลมชัน้บน 185,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 185,000,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 185,000,000           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 185,000,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 185,000,000           บาท

(1) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลมชัน้

บนระดบัต่างๆ ทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 37,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท

เงนิงบประมาณ 185,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000             บาท

(2) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลมชัน้

บนระดบัต่างๆ ทีท่า่อากาศยานอุบลราชธานี  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง

อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ระบบ 37,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท

เงนิงบประมาณ 185,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000             บาท

(3) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลมชัน้

บนระดบัต่างๆ ทีท่า่อากาศยานหาดใหญ่ ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง

 จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 37,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท

เงนิงบประมาณ 185,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000             บาท

(4) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลมชัน้

บนระดบัต่างๆ ทีท่า่อากาศยานภูเก็ต ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1

 ระบบ 37,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท

เงนิงบประมาณ 185,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท



ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000             บาท

(5) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลมชัน้

บนระดบัต่างๆ ทีท่า่อากาศยานเชียงใหม ่ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่

จงัหวดัเชียงใหม ่1 ระบบ 37,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท

เงนิงบประมาณ 185,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000             บาท



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization 59,092,000 บาท

1. งบลงทนุ 59,092,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 59,092,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 59,092,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 59,092,000             บาท

(1) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พรอ้ม

อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอ

เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 เครื่อง 29,546,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000           บาท

เงนิงบประมาณ 147,730,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,184,000           บาท

(2) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พรอ้ม

อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาตรงั ต าบลโคกหล่อ อ าเภอ

เมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครื่อง 29,546,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000           บาท

เงนิงบประมาณ 147,730,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 118,184,000           บาท



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบัน ้าอตัโนมตัิเพื่อการ

พยากรณ์อตุนิุยมวิทยาอทุกและเตือนภยั 22,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 22,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,000,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 22,000,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 22,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบัน า้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณ์อุตนิุยมวทิยา

อุทกและเตอืนภยั กองพฒันาอุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 22,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท

เงนิงบประมาณ 110,000,000           บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 88,000,000             บาท
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	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมทางหลวง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมทางหลวงชนบท
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมท่าอากาศยาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ


	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
	7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมอุตุนิยมวิทยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการปี
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ







