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ค าน า  
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามตัว
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า  
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส่วนที่ 3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

การจัดท ารายงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ทุกหน่วยงาน ที่ให้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ท าให้รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และหวังว่าผลจากการรายงานจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาก าหนดทิศทางทบทวนเป้าหมายการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในปีต่อไป  
 

กลุม่ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงานเลขานุการกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน
ทั้งสิ้น 1,436,756,000 บาท และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานทั้งสิ้น 36 ตัวชี้วัด โดยจากการ
ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานพบว่า 

1. สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 

1) ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัยจาก
สภาวะอากาศ เป้าหมายร้อยละ 85 ด าเนินการได้ร้อยละ 86.20 

2) ร้อยความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง เป้าหมายร้อยละ 73 
ด าเนินการได้ร้อยละ 77.25 

3) ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน 
เป้าหมายร้อยละ 85 ด าเนินการได้ร้อยละ 90.00 

2. ผลจากการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรวม 36 ตัวชี้วัด พบว่า การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด จ านวน 17  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  47.22  ด าเนินงานได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน  5  
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.89 และไม่มีผลการด าเนินของตัวชี้วัด  จ านวน 14   ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.89   

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถเบิกจ่ายได้
ทั้งสิ้น 1,254,770,543.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.67 ประกอบด้วย 

1) งบบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่ายได้ 379,794,217.99 คิดเป็นร้อยละ 99.42 
2) งบด าเนินงาน เบิกจ่ายได้ 217,950,444.29 คิดเป็นร้อยละ 80.90 
3) งบลงทุน เบิกจ่ายได้ 648,121,649.32 คิดเป็นร้อยละ 84.13 
4) งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ 7,998,964.33 คิดเป็นร้อยละ 96.20 
5) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ 905,267.14 คิดเป็นร้อยละ 81.92 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1.1 บริบทกรมอุตุนิยมวิทยำ 

 พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 
มาตรา 22 ในวาระเริ่มแรก (2) ให้กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
2552 โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ยังคง
ยึดถือตามกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
2552 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้
ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า และทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐจากภัยธรรมชาติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล 

3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ โดย
ระบบและเทคนิคที่ทันสมัย 

4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  แผ่นดินไหว รังสี
โอโซนมลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 

5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับ
ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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กรมอุตุนิยมวิทยา มีหน่วยงานในสังกัด 15 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3. ส านักบริหารกลาง 
4. ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
5. ส านักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
6. ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
7. ส านักพยากรณ์อากาศ 
8. ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
9. ส านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ส านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 
11. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
12. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
13. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
14. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
15. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ของแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและแจ้งเตือนภัย
ด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ประชาชน ภาครัฐ และ
เอกชน ได้รับข้อมลู
อุตนุิยมวิทยาและการแจ้ง
เตือนภัยจากสภาวะอากาศ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์  

1. ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย
จากสภาวะอากาศ 

2. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์
อากาศระยะปานกลาง  

3. ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เกิดภัย
จากสภาวะอากาศที่ ได้รับการแจ้ง
เตือน 

ร้อยละ 85 
 

 
ร้อยละ 73 
 
ร้อยละ 85 

มำตรกำร/กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยจากสภาวะอากาศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยจากสภาวะอากาศ
รุนแรง 
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3. บูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัย

จากสภาวะอากาศแก่ประชาชน 

1.3 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักบริหารกลาง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบด าเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา ในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการ ใน
แผนปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  

  “เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” 

 พันธกิจ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพ้ืนที่ได้ถึงระดับ
ต าบล 

2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้าง
เครือข่ายความมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหวเพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 การพัฒนาข้อมูล

สารสนเทศของกรม
อุตุนิยมวิทยาส าหรับ
สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม 

1)  มีข้อมูลสารสนเทศที่
สอดคล้องความ
ต้องการและ
กลุ่มเป้าหมาย 

(1) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและการ
เตือนภัยผ่าน Mobile 
Device 

ร้อยละ 85 

      2)  ผู้ใช้บริการใช้
ประโยชน์ของข้อมูล
เพื่อการวางแผนการ
บริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(2) จ านวนคร้ังที่ผู้รับบริการ/
ธุรกิจ กิจการน าข้อมูล
สารสนเทศไปประยุกต์ใช ้

60 ครั้ง 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

   (3) จ านวนชุดข้อมูล Data 
set ที่สามารถเปิดเผยให้
ประชาชนและภาคธุรกิจ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได ้

 2 ชุดข้อมูล 

  3)  มีระบบตรวจและ
ควบคุมคุณภาพข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ 

(4) ร้อยละของข้อมูลตรวจวัด
มีความถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลา 

ร้อยละ 95 

  4)  พัฒนาระบบตรวจวัด 
สื่อสาร พยากรณ์
อากาศ ภูมิอากาศ 
แผ่นดินไหว ให้ได้
มาตรฐานและทนัสมัย 

(5) ร้อยละของความส าเร็จใน
การแจ้งข่าวแผ่นดนิไหว
และสึนามิถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 98 

   (6) ร้อยละของสถานีตรวจวัด
แผ่นดินไหวที่มีความ
พร้อมในการใช้งาน 

ร้อยละ 98 

2 การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางดา้นวชิาการ
เทคโนโลย ี

1) หน่วยงานมี
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและ
เทคโนโลย ี

(1) ร้อยละของผลการ
ประเมินการปฏบิัติงานดา้น
อุตุนิยมวิทยาที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดของ WMO 

ร้อยละ 66 

   (2) จ านวนกิจกรรมภายใต้
แผนงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 5 กิจกรรม 

  2) ผู้รับบริการมีความ
เชื่อถือน าไปใช้
ประโยชน ์

(3) จ านวนของผลงานวจิัย
และพัฒนาทีน่ าไปใช้
ประโยชน ์

2 เรื่อง 

  3) เพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพงานด้าน
วิชาการและ
เทคโนโลยีให้ได้
มาตรฐาน 

(4) ร้อยละของจ านวน
บุคลากรด้านอุตุนิยมวทิยา
การบินทีผ่่านการประเมิน
มาตรฐานในระดับสากล 

ร้อยละ 70 

  4) หน่วยงานมีขีด
ความสามารถได้
มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของ WMO 

(5) จ านวนหน่วยงานที่ผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพ ISO 9001: 2008 

5 หน่วยงาน 

3 การเพิ่มขีด
ความสามารถเพื่อ
รองรับการ

1)  ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึง 

(1) จ านวนผลผลิตเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่น ามาเผยแพร่

2 ผลผลิต 
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เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ตระหนัก ผลผลิตด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อ
การประยุกต์ใช้ในดา้น
ต่างๆ และการ
วางแผนลดผลกระทบ
จากภัยพิบัต ิ

และประยุกต์ใชป้ระโยชน ์

   (2) ระดับความส าเร็จในการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ระดับ 5 

  2)  ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจและเชื่อมั่น
ต่อผลผลิตดา้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการผลผลิตด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ร้อยละ 85 

   (4) ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริการข้อมูล
สารสนเทศดา้นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ร้อยละ 85 

  3)  มีข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิอากาศและผลผลิต
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

(5) ระดับความส าเร็จของการ
ควบคุมคุณภาพข้อมูล
ภูมิอากาศ 

ระดับ 5 

  4)  มีระบบจัดเก็บ 
ประมวลผล สบืค้น
และเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศภูมิอากาศ 
(Climate Portal) 
 

(6) ระดับความส าเร็จของการ
จัดเก็บ ประมวลผล สบืค้น
และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิอากาศ (Climate 
Portal) 
 
 

ระดับ 5 
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4 การเพิ่มประสิทธิผล

ของงาน
อุตุนิยมวิทยา 

1)  การพยากรณ์
อากาศและประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติ มี
ความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 

(1) ร้อยละของระดับความ
เชื่อมั่นของการประกาศ
เตือนภัยธรรมชาต ิ

ร้อยละ 90 

   (2) ร้อยละความถูกต้อง 
แม่นย าของการพยากรณ์
อากาศ 

ร้อยละ 80 

   (3) ร้อยละความถูกต้อง 
แม่นย าของข่าวพยากรณ์
อากาศระยะปานกลาง     
(7 วัน)  

ร้อยละ 73 

   (4) ร้อยละความถูกต้องของ
การเตือนภัยธรรมชาติที่ทนั
ต่อเหตุการณ์ 

ร้อยละ 100 

  2)  หน่วยงาน และ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รบั
บริการตรงกับความ
ต้องการ รวดเร็ว และ
ทั่วถึง 

(5) ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

ร้อยละ 85 

   (6) ร้อยละของข่าว METAR 
ที่รายงานทนัเวลาภายใน
เวลาไม่เกิน 5 นาท ี

ร้อยละ 99 

   (7) ระดับความส าเร็จในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ ์

ระดับ 5 

   (8) ระดับการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

ระดับ 3 

   (9) ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าข้อมูลผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ 5 

  3)  มีระบบแสดงผล
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่
มีประสิทธิภาพ 

 ระดับ 5 

  4)  มีศูนย์บริการข้อมูล
ในพื้นที ่

(10) ร้อยละของสถานีทีไ่ด้รับ
การถ่ายทอดข่าวพยากรณ์
อากาศในพื้นที ่

ร้อยละ 50 
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   (11) ร้อยละหน่วยบริการ

สารสนเทศและองค์
ความรู้ในพื้นที ่

N/A 

   (12) ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การให้บริการ 

ร้อยละ 50 

5 การบริหารจัดการ
องค์กร 

1)  องค์กรมีสมรรถนะ
สูงในการบริหาร
จัดการและให้บริการ
อย่างมืออาชีพ 

(1) ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหาร
จัดการ 

ร้อยละ 85 

  2)  เพิ่มศักยภาพของ
ระบบงานสนบัสนุน
และมีกลไกตรวจสอบ
เพื่อความโปร่งใส 

(2) ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ระดับ 5 

   (3) ระดับประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น 
ทั้งความเร็ว ปริมาณงาน 
งบประมาณทีล่ดลง และ
สามารถติดตามตรวจสอบ
ได้บนระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 

   (4) ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบงานสนับสนนุ
และฐานข้อมูล 

ระดับ 5 

  3)  การบริหาร
ทรัพยากรและพัฒนา
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพ 

(5) ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 80 

  4)  มีระบบบริหาร
จัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(6) ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน 

ระดับ 5 

   (7) ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะองค์การ 

ระดับ 5 

ตารางที่ 1.1 : แสดงตัวช้ีวัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ 

............................. 
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ส่วนที่ 2 

ผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 ผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน “ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและแจ้งเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยก าหนดเป้าประสงค์สู่การบรรลุผลส าเร็จ
คือ “ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยจากสภาวะอากาศ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์” และมีตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์นี้ จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะ
อากาศ 

2. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง  
3. ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีเกิดภัยจากสภาวะอากาศท่ีได้รับการแจ้งเตือน 

จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานพบว่า สามารด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายก าหนดไว้ 
ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  สะท้อนให้เห็นว่า การด าเนินงานที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 นั้น กรมอุตุนิยมวิทยา สามารถด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 
4 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

+/- เมื่อ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการและแจ้ง
เตือนภัยด้าน
อุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

ประชาชน ภาครัฐ 
และเอกชน ไดร้ับ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
และการแจ้งเตือนภยั
จากสภาวะอากาศ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์  

1. ร้อยละของระดับความ
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของการแจ้งเตือนภัย
จากสภาวะอากาศ 

2. ร้อยละความถูกต้องของ
การพยากรณ์อากาศระยะ
ปานกลาง  

3. ร้อยละของประชาชนใน
พื้นที่ เกิดภัยจากสภาวะ
อากาศที่ ได้ รับการแจ้ ง
เตือน 

ร้อยละ 85 
 

 
 
 
ร้อยละ 73 
 
 
ร้อยละ 85 

86.20 

 

 

 
77.25 

 
 

90.00 

1.20 

 

 

 
4.25 

 
 

5.00 

ตารางที่ 2.1 : แสดงผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง 
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2.2 ผลกำรด ำเนินงำนของตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของกรม
อุตุนิยมวิทยำ 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ จ านวน 36 ตัวชี้วัด  

 จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า ในภาพรวมสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน  17  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  47.22  ตัวชี้วัดที่ด าเนินงานได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 5   
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.89 และตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 14   ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.89  เมื่อ
พิจารณาในแง่มุมอัตราของการด าเนินงานที่ส าเร็จแล้ว จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์ของการด าเนินงานยังไม่สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ตามกรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ 4 ปี ได้     

  
กราฟท่ี 2.1 : แสดงรายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

เมื่อประเมินผลการด าเนินงานในรายประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 สามารถด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายได้มากท่ีสุดได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  1  รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 4 ตามล าดับ นอกจากนี้
พบว่า มีตัวชี้วัดที่ด าเนินได้ต่ ากว่าเป้าหมายคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามล าดับ 
และยังพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้ด าเนินการตัวชี้วัดคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 และไม่ได้ด าเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 และไม่ได้ด าเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 และไม่ได้ด าเนินการ 2 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 58.33 ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 8.33 และไม่ได้ด าเนินการ 
4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 และไม่ได้ด าเนินการ 5 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.67 

ส าหรับประเด็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงไปสู่การปฏิบัติ จากการติดตามประเมินผล พบว่า มีตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานทั้งที่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด ซึ่งไม่
นับรวมตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการ มีหน่วยงานที่รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดมากที่สุดคือ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด รองลงมาคือ ส านักพยากรณ์อากาศ จ านวน 4 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ มีตัวชี้วัดที่ร่วมกันรับผิดชอบทุก
หน่วยงาน 1 ตัวชี้ (ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน)  

 
กราฟท่ี 2.2 : แสดงหน่วยงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดลงสู่การปฏิบัติ 
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ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

+/- เมื่อ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

1 การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ส าหรับสังคม 
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

1) มีข้อมูล
สารสนเทศที่
สอดคล้องความ
ต้องการและ
กลุ่มเป้าหมาย 

(1) ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและ
การเตือนภัยผ่าน 
Mobile Device 

ร้อยละ 85 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

      2) ผู้ใช้บริการใช้
ประโยชน์ของ
ข้อมูลเพื่อการ
วางแผนการ
บริหารจัดการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) จ านวนคร้ังที่
ผู้รับบริการ/ธุรกิจ 
กิจการน าข้อมูล
สารสนเทศไป
ประยุกต์ใช ้

60 ครั้ง 82 12 

   (3) จ านวนชุดข้อมูล 
Data set ที่
สามารถเปิดเผยให้
ประชาชนและภาค
ธุรกิจสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

 2 ชุด
ข้อมูล 

3 1 

  3) มีระบบตรวจ
และควบคุม
คุณภาพข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพ 

(4) ร้อยละของข้อมูล
ตรวจวัดมีความ
ถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลา 

ร้อยละ 95 99.63 4.63 

  4) พัฒนาระบบ
ตรวจวัด สื่อสาร 
พยากรณ์อากาศ 
ภูมิอากาศ 
แผ่นดินไหว ให้
ได้มาตรฐาน
และทันสมัย 

(5) ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
แจ้งข่าวแผ่นดนิไหว
และสึนามิถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 98 98.94 0.94 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

+/- เมื่อ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

   (6) ร้อยละของสถานี
ตรวจวัดแผ่นดนิไหว
ที่มีความพร้อมใน
การใช้งาน 

ร้อยละ 98 98.50 0.50 

2 การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ทางดา้นวชิาการ
เทคโนโลย ี

1) หน่วยงานมี
ความก้าวหน้า
ทางวชิาการและ
เทคโนโลย ี

(1) ร้อยละของผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานดา้น
อุตุนิยมวิทยาที่
สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดของ WMO 

ร้อยละ 66 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

   (2) จ านวนกิจกรรม
ภายใต้แผนงาน
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 5 กิจกรรม - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

  2) ผู้รับบริการมี
ความเชื่อถือ
น าไปใช้
ประโยชน ์

(3) จ านวนของ
ผลงานวิจัยและ
พัฒนาที่น าไปใช้
ประโยชน ์

2 เรื่อง 2  

  3) เพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพงาน
ด้านวชิาการ
และเทคโนโลยี
ให้ได้มาตรฐาน 

(4) ร้อยละของจ านวน
บุคลากรด้าน
อุตุนิยมวิทยาการ
บินทีผ่่านการ
ประเมินมาตรฐาน
ในระดับสากล 

ร้อยละ 70 100 30 

  4) หน่วยงานมีขีด
ความสามารถได้
มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของ 
WMO 

(5) จ านวนหน่วยงานที่
ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ISO 9001: 2008 

5 
หน่วยงาน 

5  

3 การเพิ่มขีด
ความสามารถ
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

1) ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถ
เข้าถึง ตระหนัก 
ผลผลติด้านการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

(1) จ านวนผลผลิต
เก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่น ามา
เผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้
ประโยชน ์

2 ผลผลิต 1 - 1 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

+/- เมื่อ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

เพื่อการ
ประยุกต์ใช้ใน
ด้านตา่งๆ และ
การวางแผนลด
ผลกระทบจาก
ภัยพิบัต ิ

   (2) ระดับความส าเร็จใน
การให้ความรู้ความ
เข้าใจเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ระดับ 5 5  

  2) ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความพึง
พอใจและ
เชื่อมั่นต่อ
ผลผลติด้านการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

(3) ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการผลผลิต
ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ร้อยละ 85 77.20 -7.80 

   (4) ร้อยละความเชื่อมั่น
ของผู้รับบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ร้อยละ 85 84.70 -0.30 

  3) มีข้อมูล
สารสนเทศ
ภูมิอากาศและ
ผลผลติด้านการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ที่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่าง

(5) ระดับความส าเร็จ
ของการควบคุม
คุณภาพข้อมูล
ภูมิอากาศ 

ระดับ 5 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

+/- เมื่อ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

สะดวกและ
รวดเร็ว 

  4) มีระบบจัดเก็บ 
ประมวลผล 
สืบค้นและ
เข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ
ภูมิอากาศ 
(Climate 
Portal) 

(6) ระดับความส าเร็จ
ของการจัดเก็บ 
ประมวลผล สบืค้น
และเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ
ภูมิอากาศ 
(Climate Portal) 

ระดับ 5 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

4 การเพิ่ม
ประสิทธผิลของ
งานอุตุนยิมวิทยา 

1) การพยากรณ์
อากาศและ
ประกาศเตือน
ภัยธรรมชาติ มี
ความถูกต้อง
และนา่เชื่อถือ 

(1) ร้อยละของระดับ
ความเชื่อมั่นของ
การประกาศเตือน
ภัยธรรมชาต ิ

ร้อยละ 90 86.20 -3.80 

   (2) ร้อยละความถูกต้อง 
แม่นย าของการ
พยากรณ์อากาศ 

ร้อยละ 80 84.83 4.83 

   (3) ร้อยละความถูกต้อง 
แม่นย าของข่าว
พยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง    
(7 วัน)  

ร้อยละ 73 77.25 4.25 

   (4) ร้อยละความถูกต้อง
ของการเตือนภัย
ธรรมชาติที่ทนัต่อ
เหตุการณ์ 

ร้อยละ 
100 

100  

  2) หน่วยงาน และ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับบริการ
ตรงกับความ
ต้องการ รวดเร็ว 
และทั่วถึง 
 

(5) ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

ร้อยละ 85 91.77 6.77 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

+/- เมื่อ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

   (6) ร้อยละของข่าว 
METAR ที่รายงาน
ทันเวลาภายในเวลา
ไม่เกิน 5 นาท ี

ร้อยละ 99 99.84 0.84 

   (7) ระดับความส าเร็จใน
การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและ
กิจกรรมลูกค้า
สัมพันธ ์

ระดับ 5 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

 

   (8) ระดับการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ระดับ 3 3  

   (9) ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าข้อมูล
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับ 5 5  

  3) มีระบบแสดงผล
ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาที่
มีประสิทธิภาพ 

     

  4) มีศูนย์บริการ
ข้อมูลในพื้นที ่

(10) ร้อยละของสถานีที่
ได้รับการถ่ายทอด
ข่าวพยากรณ์
อากาศในพื้นที ่

ร้อยละ 50 - (ไม่ได้
ด าเนนิการ) 

   (11) ร้อยละหน่วย
บริการสารสนเทศ
และองค์ความรู้ใน
พื้นที ่

N/A - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

   (12) ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะ
การให้บริการ 

ร้อยละ 50 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

5 การบริหาร
จัดการองค์กร 

1) องค์กรมี
สมรรถนะสูงใน
การบริหาร
จัดการและ
ให้บริการอย่าง
มืออาชีพ 

(1) ร้อยละความพึง
พอใจของ
บุคลากรต่อการ
บริหารจัดการ 

ร้อยละ 85 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

+/- เมื่อ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

  2) เพิ่มศักยภาพ
ของระบบงาน
สนับสนนุและมี
กลไกตรวจสอบ
เพื่อความ
โปร่งใส 

(2)   ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ระดับ 5 4 -1 

   (3) ระดับ
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานที่
เพิ่มข้ึน ทั้ง
ความเร็ว ปริมาณ
งาน งบประมาณ
ที่ลดลง และ
สามารถติดตาม
ตรวจสอบไดบ้น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

   (4) ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ระบบงาน
สนับสนนุและ
ฐานข้อมูล 

ระดับ 5 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

  3) การบริหาร
ทรัพยากรและ
พัฒนาบุคลากร
มีประสิทธิภาพ 

(5)   ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 80 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

  4)  มีระบบบริหาร
จัดการและการ
พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(6)   ระดับความส าเร็จ
ของการจัดการ
ความรู้ภายใน
หน่วยงาน 

ระดับ 5 5  

   (7) ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
สมรรถนะองค์การ 

ระดับ 5 - (ไม่ได้
ด าเนินการ) 

ตารางที ่2.2 : แสดงผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
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2.3 ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

 การด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการรายปีของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) พบปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานหลาย
ประการทั้งเชิงเทคนิค และเชิงบริหารจัดการ โดยขอหยิบยกประเด็นที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุเป้าหมายและไม่
สามารถด าเนินงานได้ ดังนี้ 

  2.3.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจ านวนจ ากัด ในขณะที่กิจกรรม โครงการ ที่จะต้อง
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดให้บรรลุ มีเป็นจ านวนมาก จึงเป็นเหตุให้หลายตัวชี้วัดไม่ได้ด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนด 

  2.3.2 ตัวชี้วัดที่สนับสนุนกรอบความร่วมมือระหว่างระหว่างประเทศ ไม่ได้ด าเนินการอัน
เนื่องมาจาก องค์การระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการปรับแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ท าให้ยังไม่มี
ความชัดเจนในการก าหนดเป้าหมาย 

  2.3.3 หน่วยงานภายในต้องมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามมาตรา 
44 หากผลักดันให้หน่วยงานด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จะเป็นการเพ่ิมภาระให้กับหน่วยงาน 
และไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะต้องเจียดจ่ายงบประมาณเพ่ือการนี ้

  2.3.4 กรอบระยะเวลาการด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ล้าช้ากว่าการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานของตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้  

2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง 

   2.4.1 ทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยก าหนด
เป้าหมายการบรรลุผลส าเร็จในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้มีความชัดเจน 

  2.4.2 ปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือให้สามารถทันต่อ
กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

  2.4.3 ควรมีระบบติดตาม รายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้อย่าง
ทันท่วงท ี

............................. 
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ส่วนที่ 3 

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

3.1 ผลกำรเบิกจ่ำย 

 ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1,436,756,000 บาท โดยการด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณในไตรมาสที่สอง กรมอุตุนิยมวิทยา มีรายการงบรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่สอง จะต้องถูกดึงงบประมาณกลับตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 5 รายการ งบประมาณรวม 19,138,400 บาท ในขณะที่งบบุคลากรไม่
เพียงพอ กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับงบกลางจากกรมบัญชีกลาง จ านวน 13,642,242.63 บาท รวมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น จ านวน 1,431,259,842.63 บาท  

 ส านักงบประมาณ ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณรายาจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 จึงก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ประมำณกำรใช้
จ่ำย 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
รวม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ภาพรวม 96% 30% 22% 21% 23% 

รายจ่ายประจ า 98% 33% 22% 21% 22% 

รายจ่ายลงทุน 87% 19% 22% 22% 24% 

ตารางที่ 3.1 : แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 
1,254,770,543.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.67 โดยมีเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี ตามรายการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้ 
จ านวน 152,203,045.44 บาท คงเหลืองบประมาณ จ านวน 24,286,254.12 บาท รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ประเภท
งบประมำณ 

งบประมำณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

(บำท) 

ผูกพัน
งบประมำณ 

(บำท) 

ผลกำรเบิกจ่ำย 
(บำท) 

ร้อยละของ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

งบบุคลำกร 382,003,342.63  379,794,217.99 99.42 2,209,124.64 
งบด ำเนินงำน 269,413,044.92 29,974,639.44 217,950,444.29 80.90 21,487,961.19 

งบลงทุน 770,423,196.30 122,228,406.00 648,121,649.32 84.13 73,140.98 
งบเงินอุดหนุน 8,315,258.78  7,998,964.33 96.20 316,294.45 
งบรำยจ่ำยอื่น 1,105,000.00  905,267.14 81.92 199,732.86 

รวม 1,431,259,842.63 152,203,045.44 1,254,770,543.07 87.67 24,286,254.12 
ตารางที่ 3.2 : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 

 

 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเทียบกับ
เป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงบประมาณแล้ว ปรากฏว่าผลเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด มีรายละเอียดดังนี้ 

งบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

เป้ำหมำย ผลกำรเบิกจ่ำย +/- เทียบกับเป้ำหมำย 

ภำพรวม 96% 87.67% -8.33% 

รำยจ่ำยประจ ำ 98% 91.80% -6.20% 

รำยจ่ำยลงทุน 87% 84.13% -2.87% 

 ตารางที่ 3.3 : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมายทีก่ าหนด 

 

3.2 ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

 การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 

  3.2.1 บุคลากรในส่วนภูมิภาค หลายหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างยังไม่ลึกซึ้ง ท าให้ขาดความมั่นใจในการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และพบความล่าช้าและมี
ความคลาดเคลื่อนในการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS  

  3.2.2 งบรายจ่ายลงทุนปีเดียว บางรายการเมื่อประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต์แล้ว ไม่มีผู้สนใจ 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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3.3 ข้อเสนอแนะ 

 3.3.1 จัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและทันกาล 

3.3.2 เพ่ิมช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้บุคลากรในส่วน
ภูมิภาคเข้าถึงอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

3.3.3 เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณได้พิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติงวดเงินจากส านัก
งบประมาณแล้ว กล่าวคือ สามารถด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะประกาศใช้ เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน) ซึ่งจะ
ท าให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในไตรมาสที่ 1  

............................. 

 

 




