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กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561   
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป  
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส่วนที่ 3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

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

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  ส านักงานเลขานุการกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน
ทั้งสิ้น  1,870,433,500 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
มีประสิทธิภาพตามมาตรการของรัฐบาล จ านวน 11,355,930.88 บาท รวมเป็นงบประมาณที่ได้รับหลัง
การโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 1,881,789,430.88 บาท และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานทั้งสิ้น 
33 ตัวชี้วัด โดยจากการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานพบว่า 

1. สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 

1) ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ เป้าหมายร้อย
ละ 85 ด าเนินการได้ร้อยละ 88.40 

2) ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่ เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน 
เป้าหมายร้อยละ 85 ด าเนินการได้ร้อยละ 92.10 

3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยา  เป้าหมายร้อยละ 85 ด าเนินการได้ร้อยละ 88.60 

4) ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น  เป้าหมายร้อยละ 75 
ด าเนินการได้ร้อยละ 87.83 

5) ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง เป้าหมายร้อยละ 73 
ด าเนินการได้ร้อยละ 76.92 

6) ร้อยละของการประกาศเตือนภัยจากสภาวะอากาศที่ทันเหตุการณ์ เป้าหมายร้อยละ 
100 ด าเนินการได้ร้อยละ 100 

2. ผลจากการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรวม 33 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย  จ านวน 31  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  93.93  มีตัวชี้วัดที่ด าเนินงานได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
จ านวน  1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.03 และมีตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินของตัวชี้วัด  จ านวน 1  ตัวชี้วัด 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.03 

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถเบิกจ่ายได้
ทั้งสิ้น 1,660,260,420.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.23 ประกอบด้วย 

1) งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ 393,914,230.88 คิดเป็นร้อยละ 100 
2) งบด าเนินงาน เบิกจ่ายได้ 266,254,112.10 คิดเป็นร้อยละ 87.40 
3) งบลงทุน เบิกจ่ายได้ 990,895,023.53 คิดเป็นร้อยละ 85.13 
4) งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ 7,430,684.70 คิดเป็นร้อยละ 99.82 
5) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ 1,766,368.83 คิดเป็นร้อยละ 14.99 



สารบัญ 
 
 

               หน้า 
 

ส่วนที่ 1  บททั่วไป        1 
  วิสัยทัศน์        1

   พันธกิจ         1 
  ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  1

   เป้าหมายการให้บริการ       2
   ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ      2
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1       2
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2       3 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3       3 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4       4 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5       4 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน     5 
แนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 5 

   สาระส าคัญของการติดตามประเมินผล     5 
   วิธีการติดตามและประเมินผล      5 
   ผลการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการประเมินผล  5 

 ส่วนที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ      12 
   การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ    12
   ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน      16
   ข้อเสนอแนะ        16 
    
   ภาคผนวก        17 
 

 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุ่มยทุธศาสตร์และแผนงาน 

 

1  

รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตาม
ความต้องการ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า 
ได้ถึงระดับต าบล 

3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา 
และแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและ                
ต่างประเทศ 

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพ่ือรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นย า 

ทันเหตุการณ์ 
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
3. ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถน าข้อมูล ข่าวสาร ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวไปใช้

ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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เป้าหมายการให้บริการ 
  ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อง แม่นย า 
ทันเวลา ได้อย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการ 
1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ เป้าหมายร้อยละ 85 
2. ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีเกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน เป้าหมายร้อยละ 85 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการด้านอุตุนิยมวิทยา 

เป้าหมายร้อยละ 85 
4. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น เป้าหมายร้อยละ 75 
5. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง เป้าหมายร้อยละ 73 
6. ร้อยละของการประกาศเตือนภัยจากสภาวะอากาศท่ีทันเหตุการณ์ เป้าหมายร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

เป้าประสงค์ 
1) ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการให้บริการ 
2) พัฒนาระบบตรวจวัดอากาศ แผ่นดินไหวและสื่อสารให้มีความถูกต้องตาม

มาตรฐานสากล 
3) ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว 
4) มีศูนย์บริการข้อมูลในพื้นที่ 

กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
(2) จัดท าคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(3) พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีประสิทธิภาพ 
(4) สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเชิงพ้ืนที่เพ่ือการให้บริการใน

ระดับท้องถิ่น 
(5) พัฒนาระบบตรวจสอบให้มีความถูกต้องและควบคุมคุณภาพข้อมูลสารสนเทศให้

เป็นไปตามมาตรฐาน 
(6) ปรับปรุงเครือข่ายการตรวจวัดข้อมูล การสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและ

แผ่นดินไหว 
(7) พัฒนาระบบสื่อสารและเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาให้พร้อมใช้งาน 
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(8) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(9) ส่งเสริมการให้บริการและสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(10)  เพ่ิมช่องทาง รูปแบบ วิธีการให้บริการข้อมูลในพ้ืนที่ 
(11) เสริมสร้างศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย

ธรรมชาติ 
(12) ขยายสถานีอุตุนิยมวิทยาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

 
2. การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตรวจ การเฝ้าระวัง การพยากรณ์อากาศและการเตือน

ภัยธรรมชาติล่วงหน้า 

เป้าประสงค์ 
1) การพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม

และท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ 
2) การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและเตือนภัยสินามิให้ทันเหตุการณ์ 
3) การพยากรณ์อากาศด้านการบินได้มาตรฐานสากล 
4) การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศมีความถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

ภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว

ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
(2) พัฒนาระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวให้มีความทันสมัย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
(3) ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (SOP) 
(4) พัฒนาช่องทางการให้บริการให้มีความรวดเร็วและท่ัวถึง 
(5) พัฒนารูปแบบการรายงานและการแจ้งเตือนภัยให้มีความเหมาะสม 
(6) พัฒนาระบบตรวจวัดและพยากรณ์อากาศการบินให้มีความทันสมัย 
(7) จัดท าระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System : QMS) 

ส าหรับการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน 
(8) พัฒนาผลผลิตที่เกี่ยวกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุ่มยทุธศาสตร์และแผนงาน 

 

4  

 
3. การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือที่

เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ 
1) พัฒนางานวิชาการให้มีความก้าวหน้า 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม 
3) สนับสนุนการน างานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 
 

กลยุทธ์ 
(1)  ส่งเสริมความสามารถในงานวิชาการ งานวิจัยของบุคลากร 
(2)  เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเกี่ยวกับงานวิชาการ 
(3)  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีระดับสูงให้แก่บุคลากร 
(4) ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
(5)  ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา 

 

4. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ให้มีความ

เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ 
1) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ 

(1)  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 
(2) ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการด้วยระบบเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

(CRM) 
(3)  แสวงหาความร่วมมือและหุ้นส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(4)  ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของ WMO RA II 
(5) พัฒนาการให้บริการเชิงรุกด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและข่าว

พยากรณ์อากาศในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) ขยายเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนในพ้ืน 
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(7) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ 
1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล  

กลยุทธ์ 
(1)  ส่งเสริมการจัดการความรู้ 

(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

(3)  พัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(4)  ผลักดันกลไกการตรวจสอบภายในให้ขับเคลื่อน 

(5)  ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 

(6)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

๑. แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดการด าเนินงานภายใต้โครงการ กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือวัดความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
ประเมินปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางแก้ไขในการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ดังนี้ 

1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

2) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 

2. สาระส าคัญของการติดตามประเมินผล 

  2.1 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทียบกับค่า
เป้าหมายรอบ 6 และ 12 เดือน  

  2.2 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 

   3.1 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ประเด็น ด าเนินการโดยแจ้งเวียนหนังสือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และตรวจสอบประเมินผล  

  3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายจากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
จากระบบ GFMIS   
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4. ผลการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
กล่าวคือรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ และรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

  4.1 รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์  

1. จากการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 
– กันยายน 2561)  พบว่า มีตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 31  ตัวชี้วัด     
คิดเป็นร้อยละ  93.93  มีตัวชี้วัดที่ด าเนินงานได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน  1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
3.03 และมีตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินของตัวชี้วัด  จ านวน 1  ตัวชี้วัด หรือคิดเป็นร้อยละ 3.03  ทั้งนี้ เมื่อ
ประเมินความส าเร็จในภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยสามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 จ านวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลการ
ด าเนินงานได้ร้อยละ 90.91 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลการด าเนินงานได้ ร้อยละ 85.71 เมื่อคิด
ค่าเฉลี่ยรวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ได้ร้อยละ 95.32  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

   4.1.1 การประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ พบว่า สามารถ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการได้ส าเร็จลุล่วงครบทุกตัวชี้ วัด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของการแจ้งเตือนภยัจาก

สภาวะอากาศ (พอ.) 
ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
88.40 

  

2. ร้อยละของประชาชนในพ้ืนทีเ่กิดภัยจากสภาวะอากาศที่
ได้รับการแจ้งเตือน (พน.) 

ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
92.10 

   

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียได้รบับริการด้านอุตุนยิมวิทยา (พอ.) 

ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
88.60 

  
 

4. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น 
(พอ.) 

ร้อยละ 
75.00 

ร้อยละ 
87.83 

  

5. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปาน
กลาง (พอ.) 

ร้อยละ 
73.00 

ร้อยละ 
76.92 

  

6 ร้อยละของการประกาศเตือนภยัจากสภาวะอากาศที่ทัน
เหตุการณ์ (พอ.) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

  
 

 
   4.1.2 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมีตัวชี้วัดสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด โดยมี
ผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 
 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุ่มยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว  ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด โดยสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 10 
ตัวชี้วัด  หรือคิดเป็นร้อยละ 90.91 และอีก 1 ตัวชี้วัด ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย คือ “ร้อยละการจัดท า
และให้บริการรวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชัน”  เนื่องจากว่า การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก
ด าเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วั ดสามารถด าเนินงานได้ร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณและผู้มีความรู้เฉพาะทางในการจัดท า  application ถึงจะบรรลุเป้าหมายตาม
เป้าหมายที่ก าหนด โดยในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีข้อสรุปของผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน

อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว (พอ.) 
ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
88.60 

  

2. จ านวนหน่วยงานท่ีน าข้อมูลสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ 
(ศูนย์) 

5 หน่วยงาน 46 
หน่วยงาน 

   

3. จ านวนรูปแบบการให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาที่
ได้รับการปรับปรุงพัฒนาหรือเพิม่ขึ้นมาใหม่ในแต่ละปี 
(บด.) 

2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 
  

 

4. ร้อยละการจดัท าและให้บริการรวมทั้งการพัฒนา    
แอปพลิเคชัน (บด.) 

ร้อยละ 
50.00 

ร้อยละ 40   

5. จ านวนชุดข้อมูล dataset ที่สามารถเปิดเผยให้
ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
(บด.) 

2 ชุด 3 ชุด 
  

6 ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการข้อมลู
สารสนเทศภมูิอากาศ (พน.) 

ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
88.70 

  
 

7 จ านวนหน่วยงานท่ีผ่านการประเมนิตามเกณฑ์คณุภาพ 
ISO 9001:2015 (ศล., ศต.) 

2 หน่วย 2 หน่วย 
    

8 ร้อยละของข้อมูลตรวจวดัที่มีความถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลาที่ก าหนด (ตอ.) 

ร้อยละ 
98.70 

ร้อยละ 
99.30 

  

9 ร้อยละของสถานตีรวจวดัแผ่นดินไหวท่ีมีความพร้อมใน
การใช้งานตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฝผ.) 

ร้อยละ 
98.00 

ร้อยละ 
99.00 

  

10. ร้อยละของสถานฝีนอ าเภอที่ปรับปรุงและพัฒนาให้
พร้อมใช้งานได้ตามแผน (ตอ.) 

ร้อยละ 
75.00 

ร้อยละ 
100 

  

11. ร้อยละสถานีท่ีได้รับการต่อยอดขา่วพยากรณ์อากาศใน
พื้นที ่(ตอ.) 

ร้อยละ 
25.00 

ร้อยละ 
27.27 

  

  



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุ่มยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตรวจ การเฝ้าระวัง การพยากรณ์
อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า  ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด จากการติดตาม พบว่า สามารถ
ด าเนินงานได้จนบรรลุเป้าหมายจ านวน 9 ตัวชี้วัด หรือคิดเป็นร้อยละ 100 มีผลสรุป ดังนี้  
 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของ

การแจ้งเตือนภยัจากสภาวะอากาศ (พอ.) 
ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
88.40 

  

2. ร้อยละของประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดภัยจากสภาวะอากาศที่
ได้รับการแจ้งเตือน (พน.) 

ร้อยละ 
85.00 

ร้อยละ 
92.10 

  

3. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น 
(พอ.) 

ร้อยละ 
75.00 

ร้อยละ 
87.83 

  
 

4. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปาน
กลาง (พอ.) 

ร้อยละ 
73.00 

ร้อยละ 
76.92 

  

5. ร้อยละของการประกาศเตือนภยัจากสภาวะอากาศที่ทัน
เหตุการณ์ (พอ.) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

  

6 ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและ  
สึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(ฝผ.) 

ร้อยละ 
98.00 

ร้อยละ 
99.07 

  

7 ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กบ.) 

ร้อยละ 
74.00 

ร้อยละ 
83.00 

  

8 ร้อยละความถูกต้องรูปแบบข่าวและทันเวลาของข่าว
พยากรณ์อากาศการบิน (ศล.) 

ร้อยละ 
92.00 

ร้อยละ 
99.10 

  

9 จ านวนผลผลติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่น ามาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ (พน.) 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 
  

 

 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย 
นวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด จากการติดตามความก้าวหน้า พบว่า 
สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วงทั้งสองตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  ของตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์นี้  มี
ผลสรุป ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนางาน

ด้านวิชาการงานวิจัย (พน.) 
ร้อยละ 
25.00 

ร้อยละ 
44.10 

   

2. จ านวนของผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ (พน.) 

2 เรื่อง 3 เรื่อง 
  



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุ่มยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง  ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด จากการติดตามความก้าวหน้า พบว่า   
ตัวชี้วัดสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4  มีข้อสรุปผลการด าเนินงาน ตามตารางดังต่อไปนี้ 
 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. จ านวนครั้งของกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

อุตุนิยมวิทยาสูเ่ยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ (ตอ. 
ศูนย์) 

5 ครั้ง 8 ครั้ง 
    

2. จ านวนครั้งของการออกให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ข้อมลูอุตุนิยมวิทยา (พน.) 

2 ครั้ง 60 ครั้ง 
   

3. จ านวนเครือข่ายอุตุนยิมวิทยาภาคประชาชนเพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น (ศูนย์) 

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 
  

4. ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นของแต่ละ
เครือข่าย (ศูนย์) 

ร้อยละ 5.00 เฉลี่ยร้อยละ 
12.25 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด 
จากการติดตามความก้าวหน้า พบว่า  สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 6 ตัวชี้วัด หรือ
คิดเป็น  ร้อยละ 85.71  ของตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์นี้  และมีตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินงาน จ านวน 
1 ตัวชี้วัด มีผลสรุป ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. ร้อยละของจ านวนบุคลากรด้านอตุุนิยมวิทยาการบินที่

ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา
การบิน ตามข้อก าหนด WMO (กบ.) 

ร้อยละ 
70.00 

ร้อยละ 
100 

   

2. จ านวนหลักสตูรฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศแก่บุคลากร 
(บด.) 

2 หลักสูตร 2 
   

3. ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์การประเมินทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) (บด.) 

ร้อยละ 
≥50.00 

86.06 
   

4. ร้อยละของการด าเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ลก.) 

ร้อยละ 
60.00 

ร้อยละ 
79.55 

  

5. ร้อยละการด าเนินการตามแผนผาสุกและผูกพันของ
องค์กร (ลก.) 

ร้อยละ 
60.00 

ร้อยละ 
79.11 

  

6. ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ลก.) 

ระดับ 5 ระดับ 5 
   



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กลุ่มยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
7. ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (บด.) 
ระดับ 5 -  

 

 
 
   ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ 7 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร เป็นระบบที่ต้องด าเนินการภายหลังจากการด าเนินงานของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการองค์ กร
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ทว่า โครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบพัสดุ  

โดยสรุปแล้ว จากการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  จ านวน 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 33 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 30 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 90.91   

2. ตัวชี้วัดที่ด าเนินงานได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 6.06 
แต่ก็ถือว่าผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

3. ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  3.03 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด  เนื่องจากเป็นการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจากโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบพัสดุ   

เมื่อประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น พบว่า มี 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 แต่เมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม
ของร้อยละการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.32 โดยมีข้อสรุปผล
การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน จ านวน 11 ตัวชี้วัด สามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.91 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน จ านวน 9 ตัวชี้วัด โดยสามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน จ านวน 2 ตัวชี้วัด โดยสามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดครบทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน จ านวน 4 ตัวชี้วัด โดยสามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดครบทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน จ านวน 7 ตัวชี้วัด โดยสามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 
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      กราฟแสดงการประเมินผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์

สรุปผลการด าเนินงานภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ส่วนที่ 3 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

1. การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ   
โดยเป็นการรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ได้เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเสนอโดยส านักงบประมาณ และให้ทุกส่วน
ราชการถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยสรุป ดังนี้ 

1)   ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมทุกงบรายจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
รายจ่ายประจ า เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.36  และรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 88  

2)   รายจ่ายประจ า ด าเนินการและเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสแรก โดยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายไตรมาสแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

3)   รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
4)   รายจ่ายลงทุนผูกพันใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 
5)   การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวนทั้งสิ้น  1,870,433,500 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณเพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณมีประสิทธิภาพตามมาตรการของรัฐบาล จ านวน 11,355,930.88 บาท รวมเป็นงบประมาณท่ี
ได้รับหลังการโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 1,881,789,430.88 บาท จ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 
ดังนี้ 

                                                            

งบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 
(หลังโอนเปลีย่นแปลง) 

1 งบบุคลากร 393,914,230.88 
2 งบด าเนินงาน 304,625,922.11 
3 งบลงทุน 1,164,023,877.89 
 - แผนงานพื้นฐาน 132,945,877.89 
 - แผนงานยุทธศาสตร์ 893,001,400.00 
 - แผนงานบูรณาการ 138,076,600.00 

4 งบเงินอุดหนุน 7,444,300.00 
5 งบรายจ่ายอื่น 11,781,100.00 

รวมทั้งสิ้น 1,881,789,430.88 

หน่วย : บาท 
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จากการติดตามผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม จ านวน 1,660,260,420.04 
บาท คิดเป็นร้อยละ 88.23 โดยขอสรุปการเบิกจ่ายออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 
88.23 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ร้อยละ 7.77  (เป้าหมายร้อยละ 96) รายจ่ายประจ า จ านวนทั้งสิ้น 
717,765,552.99 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ านวน  669,365,396.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.26  
ซึ่ งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ร้อยละ 5.10 (เป้าหมายร้อยละ 98.36) และงบลงทุน จ านวน 
1,164,023,877.89 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ านวน 990,895,023.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.13  ต่ า
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ร้อยละ 2.87 (เป้าหมายร้อยละ 88)  

 

 
 

2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเภทงบประมาณรายจ่าย จากผลการติดตาม
พบว่า งบบุคลากรสามารถเบิกจ่าย ได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณ รองลงมาคือ      
งบเงินอุดหนุน สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.82 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด สรุปผลการเบิกจ่าย มีดังนี้ 
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สรุปผลเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(แยกตามหมวดรายจ่าย)
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งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) 
ผลการเบิกจ่าย ร้อยละของการ

เบิกจ่าย 
1 งบบุคลากร 393,914,230.88 393,914,230.88 100 
2 งบด าเนินงาน 304,625,922.11 266,254,112.10 87.40 
3 งบลงทุน 1,164,023,877.89 990,895,023.53 85.13 
4 งบเงินอุดหนุน 7,444,300.00 7,430,684.70 99.82 
5 งบรายจ่ายอื่น 11,781,100.00 1,766,368.83 14.99 
 รวมท้ังสิ้น 1,881,789,430.88 1,660,260,420.04 88.23 

 

 
 

3.  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการ
น้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 แผนงาน ซึ่งจาก
การติดตามการงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หรือแบบ สงป. 301 ของส านักงบประมาณ 
มีข้อสรุป ดังนี้ 

3.1  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับงบประมาณ จ านวน 1,870,433,500 บาท จ าแนก
งบประมาณตามยุทธศาสตร์จัดการสรรงบประมาณ ดังนี้  

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 384,529,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 
20.56   
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งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนนุ งบรายจ่ายอื่น

Series1 100.00 87.40 85.13 99.82 14.99

ประเภทงบประมาณรายจ่าย

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 
(แยกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย)
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(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 449,769,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.05 

(3) แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 896,025,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.90 

(4) แผนงานบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้รับงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 140,108,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.49  

 
 

 
 

3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ 
Ev-MiS ของส านักงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรร มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณปี พ.ศ. 
2561  

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 

การใช้จ่าย
งบประมาณตาม

แผน 
(ร้อยละ) 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 

384,529,400 395,885,330.88 395,258,289.94 99.84 

แผนงานพืน้ฐาน 449,769,800 452,793,800 352,967,691.95 77.95 
แผนงานยุทธศาสตร ์ 896,025,400 893,001,400 777,325,310 87.05 
แผนงานบูรณาการ 140,108,900 140,108,900 134,709,128.15 96.15 

รวม 1,870,433,500 1,881,789,430.88 1,660,260,420.04 88.23 

 

แผนงานบคุลากรภาครัฐ
20.56 %

แผนงานพืน้ฐาน
24.05 %

แผนงานยทุธศาสตร์
47.90 %

แผนงานบรูณาการ
7.49 %

จ าแนกงบประมาณตามยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบคุลากรภาครัฐ แผนงานพืน้ฐาน แผนงานยทุธศาสตร์ แผนงานบรูณาการ



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อดูจากเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายใน
แต่ละแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรแล้ว พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยแผนงานบุคลากรภาครัฐและแผนงาน
บูรณาการ สามารถเบิกจ่ายเกินกว่าร้อยละ 90 ของงบประมาณท่ีได้รับตามแผน  

 
2. ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรในการด าเนินงาน เป็นข้อมูลจากการรายงานการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีดังนี้ 

2.1 การด าเนินงานของตัวชี้วัด ส่วนใหญ่จะติดขัดปัญหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
เพราะกิจกรรมที่ก าหนดขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละปีได้รับจัดสรรในวงเงินที่จ ากัด อีก
ประการคือการสื่อสารท าความเข้าใจการด าเนินงานของตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องพ่ึงการประชุม
ชี้แจงและการแจ้งเวียนหนังสือ อาจท าให้ผู้รับผิดชอบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเท่าที่ควร 

2.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า มีข้อขัดข้องบางประการ ที่ชัดเจนคือ ความ
ล่าช้าในการรายงานผล เพราะมีระบบ GFMIS ให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่สามารถแสดงผลการเบิกจ่าย
เป็นแบบ real time จึงต้องพ่ึงหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน ท าให้เกิดความล่าช้า และไม่ตรงโจทย์ความ
ต้องการ ในการประสานความร่วมมือในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือข้อสงสัยในการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 

3. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตาม

ยุทธศาสตร์ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์และสนับสนุนภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 
มีข้อติดขัดในการด าเนินงาน แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักของการลดทอนการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี ้มีข้อเสนอแนะเพ่ือ
การด าเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

3.1 จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์ เป็นระบบที่สามารถติดตาม ก ากับดูแล
การด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถแสดงผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และสามารถ
เรียกรายงานสรุปผลการด าเนินงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน เพ่ือการน าเสนอผู้บริหารทราบเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องได ้

3.2 จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามงบประมาณ โดยเป็นระบบที่สามารถแสดงผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแบบ real time และสามารถติดต่อประสานงานแบบ two way communication ซึ่งจะ
ท าให้สามารถรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งสามารถน าเสนอข้อมูลให้กับ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้  

 

................... 
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ภาคผนวก 

 

ก. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(สงป. 301)  

 

 



งบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับ ผูกพัน % ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว %  เบิกจ่าย งบคงเหลือ %  งบคงเหลือ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง

งบบุคลากร 393,914,230.88           -                             -            393,914,230.88          100.00                -                             -                 
งบด าเนินงาน 304,625,922.11           36,880,112.04            12.11         266,254,112.10          87.40                  1,491,697.97             0.49                
งบลงทุน 1,164,023,877.89        171,928,540.34          14.77         990,895,023.53          85.13                  1,200,314.02             0.10                
งบเงินอุดหนุน 7,444,300.00               -                             -            7,430,684.70              99.82                  13,615.30                  0.18                
งบรายจ่ายอ่ืน 11,781,100.00             3,771,500.00              32.01         1,766,368.83              14.99                  6,243,231.17             53.00              

รวม 1,881,789,430.88        212,580,152.38          11.30         1,660,260,420.04       88.23                  8,948,858.46             0.47                
หมายเหตุ : ขณะนี ้สงป. อนุมตัิงวดเงนิให้กรมฯ  ทั้ง 4 ไตรมาสแล้ว เมื่อวนัที่ 27 มนีาคม 2561

โอนเปลี่ยนแปลง งปม.หลังโอนเปลี่ยนแปลง
                   ประกอบดว้ย งบบุคลากร  382,558,300                    บาท 11,355,930.88                 393,914,230.88      

งบด าเนินงาน 317,555,200                    บาท (12,929,277.89)               304,625,922.11      
งบลงทุน 1,153,850,600                 บาท 10,173,277.89                 1,164,023,877.89   
 - แผนงานพ้ืนฐาน 119,748,600                    บาท 10,173,277.89                 129,921,877.89      
 - แผนงานยทุธศาสตร์ 896,025,400                    บาท -                                   896,025,400.00      
 - แผนงานบูรณาการ 138,076,600                    บาท -                                   138,076,600.00      
งบเงินอุดหนุน 8,732,300                        บาท (1,288,000.00)                 7,444,300.00           
งบรายจ่ายอ่ืน 7,737,100                        บาท 4,044,000.00                   11,781,100.00        

รวม 1,870,433,500                 บาท 11,355,930.88                 1,881,789,430.88   

ตารางสรุปการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 รายงาน ณ วนัที ่ 30 กันยายน  2561
กรมอุตุนิยมวทิยา



หน้าที่ 1

(ผูพ้มิพร์ายงาน: นางนุชจรี  เหลอืงจนัทรา  วนัที ่: 30 ตลุาคม 2561 เวลา:09:30:30)

งบสว่นราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม รหสั : 11000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : กรมอตุนิุยมวิทยา รหสั : 11004 รายงานผล

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

รวมเงนิงบประมาณทัง้สิ้น     1,870.4335     1,660.2604       505.6018       299.6913       311.0760       610.8831       527.3649       188.5278       526.3908       561.1582

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการจดัการน ้าและสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

    1,870.4335     1,660.2604       505.6018       299.6913       311.0760       610.8831       527.3649       188.5278       526.3908       561.1582

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า       140.1089       134.7091         14.4416          0.0284          0.7834         65.6639         52.3094          0.2323         72.5745         68.7846

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: ลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้า มีการบริหารจดัการลุ่มน ้า

อย่างสมดลุ

      140.1089       134.7091         14.4416          0.0284          0.7834         65.6639         52.3094          0.2323         72.5745         68.7846

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ประชาชน ภาครฐั และเอกชน ไดร้บั

ขอ้มูลอตุนิุยมวิทยาและการเตอืนภยัจากสภาวะอากาศ ไดอ้ย่างสะดวก 

รวดเร็ว ทนัเหตกุารณ์

      140.1089       134.7091         14.4416          0.0284          0.7834         65.6639         52.3094          0.2323         72.5745         68.7846

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจและความเชื่อม ัน่ของประชาชนในการ

ใหบ้ริการดา้นอตุนิุยมวทิยา

รอ้ยละ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของระดบัความเชื่อม ัน่ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของการ

แจง้เตอืนภยัจากสภาวะอากาศ

รอ้ยละ 85 85

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง รอ้ยละ 73 73

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนในพื้นทีเ่กดิภยัจากสภาวะอากาศทีไ่ดร้บั

การแจง้เตอืน

รอ้ยละ 85 85

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : ประชาชน ภาครฐั และเอกชน 

ไดร้บัข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจง้เตอืนภยั ที่ถูกตอ้ง แม่นย า 

ทนัเวลา ไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

      140.1089       134.7091         14.4416          0.0284          0.7834         65.6639         52.3094          0.2323         72.5745         68.7846

[ev61revmis001] ขอ้มลู ณ  ข ัน้ 5D.7ข ัน้แผน Ev เริ่มตน้ >> ข ัน้รายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2561 กระทรวง : กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กรม: กรมอตุนิุยมวทิยา

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



หน้าที่ 2

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของระดบัความเชื่อม ัน่ของการแจง้เตอืนภยัจาก

สภาวะอากาศ

รอ้ยละ 85 88.40 85 88.40

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนในพื้นทีเ่กดิภยัจากสภาวะอากาศที่

ไดร้บัการแจง้เตอืน

รอ้ยละ 85 92.10 85 92.10

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับริการและผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยีไดร้บับริการดา้นอตุนิุยมวทิยา

รอ้ยละ 85 88.60 85 88.60

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะส ัน้ รอ้ยละ 75 87.83 75 82.2 75 88.14 75 90.37 75 90.93

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง รอ้ยละ 73 76.92 73 73.6 73 78.73 73 77.4 73 77.96

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของการประกาศเตอืนภยัจากสภาวะอากาศทีท่นั

เหตกุารณ์

รอ้ยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

โครงการที่  1 : โครงการกอ่สรา้งหอเรดารแ์ละตดิต ัง้เครื่องตรวจ

อากาศ จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์

      120.0766       120.0766               -                 -                 -           52.0021         52.0021               -           68.0745         68.0745

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิคุณภาพ

- รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะส ัน้ รอ้ยละ 75 87.83 75 75 75 75 87.83

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ 

Doppler พรอ้มอปุกรณ์และหอเรดาร ์1 เครื่อง ที่

สถานีอตุนิุยมวทิยา ประจวบครีีขนัธ ์(หวัหนิ)

- ตวัชี้วดั : ตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ 

Doppler พรอ้มอปุกรณ์และหอเรดาร ์1 เครื่อง ที่

สถานีอตุนิุยมวทิยา ประจวบครีีขนัธ ์(หวัหนิ)

เครื่อง 1 1 1 1

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       120.0766       120.0766               -                 -                 -           52.0021         52.0021               -           68.0745         68.0745

2.1 งบประมาณ       120.0766       120.0766               -                 -                 -           52.0021         52.0021               -           68.0745         68.0745



หน้าที่ 3

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

1 : ตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Doppler 

พรอ้มอปุกรณ์และหอเรดาร ์1 เครื่อง ทีส่ถานี

อตุนิุยมวทิยา ประจวบครีีขนัธ ์(หวัหนิ)

      120.0766       120.0766               -                 -                 -           52.0021         52.0021               -           68.0745         68.0745

- รายจ่ายลงทนุ       120.0766       120.0766               -                 -                 -           52.0021         52.0021               -           68.0745         68.0745

โครงการที่  2 : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ 

Dual Polarization

        18.0000         13.0005         13.5000               -                 -           13.0005               -                 -            4.5000               -   

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิคุณภาพ

- รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะส ัน้ รอ้ยละ 75 75 75 75 75

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ

 Dual Polarization 2 เครื่อง ทีจ่งัหวดัภูเกต็ และ

จงัหวดัล  าพูน- ตวัชี้วดั : 1.เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization จ านวน 2 เครื่อง ทีส่ถานีเรดารต์รวจ

อากาศจงัหวดัภูเกต็ และล าพูน

เครื่อง 2 2

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์

อากาศระยะส ัน้

รอ้ยละ 75 75

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)         18.0000         13.0005         13.5000               -                 -           13.0005               -                 -            4.5000               -   

2.1 งบประมาณ         18.0000         13.0005         13.5000               -                 -           13.0005               -                 -            4.5000               -   

1 : ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization 2 เครื่อง ทีจ่งัหวดัภูเกต็ และจงัหวดั

ล  าพูน

        18.0000         13.0005         13.5000               -                 -           13.0005               -                 -            4.5000               -   

- รายจ่ายลงทนุ         18.0000         13.0005         13.5000               -                 -           13.0005               -                 -            4.5000               -   

โครงการที่  3 : โครงการพฒันาระบบเตอืนภยัพิบตัทิางธรรมชาติ          2.0323          1.6320          0.9416          0.0284          0.7834          0.6613          0.3073          0.2323               -            0.7101

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั



หน้าที่ 4

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เชงิคุณภาพ

- รอ้ยละความถกูตอ้งของระบบเตอืนภยัพบิตัทิางธรรมชาติ รอ้ยละ 75 75 75 75 75

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : พฒันาระบบเตอืนภยัพบิตัทิีส่ามารถ

ปฏบิตัภิารกจิดา้นการเตอืนภยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

เพือ่ลดความสูญเสยีแก่ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนในพื้นทีเ่กดิภยัจาก

สภาวะอากาศทีไ่ดร้บัการแจง้เตอืนภยั

รอ้ยละ 85 85

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)          2.0323          1.6320          0.9416          0.0284          0.7834          0.6613          0.3073          0.2323               -            0.7101

2.1 งบประมาณ          2.0323          1.6320          0.9416          0.0284          0.7834          0.6613          0.3073          0.2323               -            0.7101

1 : พฒันาระบบเตอืนภยัพบิตัทิีส่ามารถปฏบิตัภิารกจิ

ดา้นการเตอืนภยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ลดความ

สูญเสยีแก่ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

         2.0323          1.6320          0.9416          0.0284          0.7834          0.6613          0.3073          0.2323               -            0.7101

- รายจ่ายประจ า          2.0323          1.6320          0.9416          0.0284          0.7834          0.6613          0.3073          0.2323               -            0.7101

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภมิูอากาศ และภยัพิบตัิ

      896.0254       777.3253       198.7749       136.5316       100.8799       373.0930       302.4598         11.3987       293.9108       256.3020

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: ทกุภาคสว่นมีการเฝ้าระวงั และพรอ้มรบัมือกบั

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศของโลก

      896.0254       777.3253       198.7749       136.5316       100.8799       373.0930       302.4598         11.3987       293.9108       256.3020

- ตวัชี้วดั : มแีผนปฏบิตักิารปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศในพื้นทีห่รือสาขาทีม่คีวามเสี่ยงจะไดร้บัผลกระทบสูง เช่น น า้ 

เกษตร สาธารณสุข ป่าไม ้

- ตวัชี้วดั : มกีลไกเพือ่สนบัสนุนดา้นการเงนิ เทคโนโลย ีและการเสริมสรา้ง

ศกัยภาพ



หน้าที่ 5

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ประชาชน ภาครฐั และเอกชน ไดร้บั

ขอ้มูลอตุนิุยมวิทยาและการเตอืนภยัจากสภาวะอากาศ ไดอ้ย่างสะดวก 

รวดเร็ว ทนัเหตกุารณ์

      896.0254       777.3253       198.7749       136.5316       100.8799       373.0930       302.4598         11.3987       293.9108       256.3020

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจและความเชื่อม ัน่ของประชาชนในการ

ใหบ้ริการดา้นอตุนิุยมวทิยา

รอ้ยละ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของระดบัความเชื่อม ัน่ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของการ

แจง้เตอืนภยัจากสภาวะอากาศ

รอ้ยละ 85 85

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง รอ้ยละ 73 73

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนในพื้นทีเ่กดิภยัจากสภาวะอากาศทีไ่ดร้บั

การแจง้เตอืน

รอ้ยละ 85 85

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : ประชาชน ภาครฐั และเอกชน 

ไดร้บัข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจง้เตอืนภยั ที่ถูกตอ้ง แม่นย า 

ทนัเวลา ไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

      896.0254       777.3253       198.7749       136.5316       100.8799       373.0930       302.4598         11.3987       293.9108       256.3020

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของระดบัความเชื่อม ัน่ของการแจง้เตอืนภยัจาก

สภาวะอากาศ

รอ้ยละ 85 88.40 85 88.40

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนในพื้นทีเ่กดิภยัจากสภาวะอากาศที่

ไดร้บัการแจง้เตอืน

รอ้ยละ 85 92.10 85 92.10

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับริการและผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยีไดร้บับริการดา้นอตุนิุยมวทิยา

รอ้ยละ 85 88.60 85 88.60

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะส ัน้ รอ้ยละ 75 87.83 75 82.2 75 88.14 75 90.37 75 90.93

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง รอ้ยละ 73 76.92 73 73.6 73 78.73 73 77.4 73 77.96

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของการประกาศเตอืนภยัจากสภาวะอากาศทีท่นั

เหตกุารณ์

รอ้ยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

โครงการที่  1 : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศการบนิ       269.7250       269.7250               -         133.8350               -                 -         133.8350               -         135.8900       135.8900

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั



หน้าที่ 6

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เชงิคุณภาพ

- รอ้ยละของขา่ว METAR ทีร่ายงานทนัเวลา ภายในเวลา

ไมเ่กนิ 5 นาที

รอ้ยละ 99 99 99 99 99

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจ

อากาศการบนิทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมิ

- ตวัชี้วดั : เครื่องมอืตรวจอากาศการบนิทีท่า่อากาศ

ยานสุวรรณภูมิ

ระบบ 1 1

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของขา่ว METAR ทีร่ายงาน

ทนัเวลา ภายในเวลาไมเ่กนิ 5 นาที

รอ้ย 99 99 99 99 99

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       269.7250       269.7250               -         133.8350               -                 -         133.8350               -         135.8900       135.8900

2.1 งบประมาณ       269.7250       269.7250               -         133.8350               -                 -         133.8350               -         135.8900       135.8900

1 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศการบนิที่

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ

      269.7250       269.7250               -         133.8350               -                 -         133.8350               -         135.8900       135.8900

- รายจ่ายลงทนุ       269.7250       269.7250               -         133.8350               -                 -         133.8350               -         135.8900       135.8900

โครงการที่  2 : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตั ิ

(LLWAS)

      131.9170         65.6626         61.9914               -                 -           61.4101         66.2544               -            3.6712          4.2525

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิคุณภาพ

- รอ้ยละของขา่ว METAR ทีร่ายงานทนัเวลา ภายในเวลา

ไมเ่กนิ 5 นาที

รอ้ยละ 99 99 99 99 99

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจ

อากาศ อตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่า่

อากาศยานภูเกต็ และทา่อากาศยานเชยีงใหม่



หน้าที่ 7

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

- ตวัชี้วดั : เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัริะบบวนิด์

เชยีร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยานเชยีงใหมแ่ละทา่

อากาศยานภูเกต็

ระบบ 2 2

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของขา่ว METAR ทีร่ายงาน

ทนัเวลา ภายในเวลาไมเ่กนิ 5 นาที

รอ้ยละ 99 99 99 99 99

กจิกรรมที ่2 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจ

อากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่า่

อากาศยานขอนแก่น

- ตวัชี้วดั : เครื่องตรวจอากาศอตัโนมตัริะบบวนิดเ์ชยีร์

 (LLWAS) ทีท่า่อากาศยานขอนแก่น

ระบบ 1 1

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของขา่ว METAR ทีร่ายงาน

ทนัเวลา ภายในเวลาไมเ่กนิ 5 นาที

รอ้ยละ 99 99 99 99 99

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       131.9170         65.6626         61.9914               -                 -           61.4101         66.2544               -            3.6712          4.2525

2.1 งบประมาณ       131.9170         65.6626         61.9914               -                 -           61.4101         66.2544               -            3.6712          4.2525

1 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศ อตัโนมตัิ

 ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยานภูเกต็ 

และทา่อากาศยานเชยีงใหม่

      117.2320         50.9776         50.9776               -                 -           50.9776         66.2544               -                 -                 -   

- รายจ่ายลงทนุ       117.2320         50.9776         50.9776               -                 -           50.9776         66.2544               -                 -                 -   

2 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ

ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยานขอนแก่น

        14.6850         14.6850         11.0138               -                 -           10.4325               -                 -            3.6712          4.2525

- รายจ่ายลงทนุ         14.6850         14.6850         11.0138               -                 -           10.4325               -                 -            3.6712          4.2525

โครงการที่  3 : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตั ิ

(AWOS)

        67.9920         51.7163         38.3940          2.6964               -           22.3416          8.9250         11.3987         20.6730         15.2796

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิคุณภาพ



หน้าที่ 8

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

- รอ้ยละของขา่ว METAR ทีร่ายงานทนัเวลา ภายในเวลา

ไมเ่กนิ 5 นาที

รอ้ยละ 99 99 99 99 99

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจ

อากาศอตัโนมตั(ิAWOS) ทีท่า่อากาศยานน่านนคร

และทา่อากาศยานรอ้ยเอด็

- ตวัชี้วดั : เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 

ทีท่า่อากาศยานน่านนคร และทา่อากาศยานรอ้ยเอด็

ระบบ 2 2

- ตวัชี้วดั : มขีอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง รวดเร็ว แมน่ย า 

ทีส่ามารถตอบสนองต่อการน าไปใชง้านดา้นการ

พยากรณ์อากาศ การเดนิอากาศ และการเตอืนภยั

รอ้ยละ 80 80

กจิกรรมที ่2 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจ

อากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานพษิณุโลก 

ทา่อากาศยานแมส่อด ทา่อากาศยานตรงั และทา่

อากาศยานบรุีรมัย์
- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจผูร้บับริการและผูม้ี

ส่วนไดส่้วนเสยี ไดร้บับริการดา้นอตุนิุยมวทิยา

รอ้ยละ 85 85

- ตวัชี้วดั : เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 

ทีท่า่อากาศยานพษิณุโลก ทา่อากาศยานแมส่อด ทา่

อากาศยานตรงั และทา่อากาศยานบรุีรมัย์

ระบบ 4 4

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)         67.9920         51.7163         38.3940          2.6964               -           22.3416          8.9250         11.3987         20.6730         15.2796

2.1 งบประมาณ         67.9920         51.7163         38.3940          2.6964               -           22.3416          8.9250         11.3987         20.6730         15.2796

1 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ

(AWOS) ทีท่า่อากาศยานน่านนครและทา่อากาศยาน

รอ้ยเอด็

        15.6640         11.3987         11.7480               -                 -                 -                 -           11.3987          3.9160               -   

- รายจ่ายลงทนุ         15.6640         11.3987         11.7480               -                 -                 -                 -           11.3987          3.9160               -   



หน้าที่ 9

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

2 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ

(AWOS) ทีท่า่อากาศยานพษิณุโลก ทา่อากาศยานแม่

สอด ทา่อากาศยานตรงั และทา่อากาศยานบรุีรมัย์

        52.3280         40.3176         26.6460          2.6964               -           22.3416          8.9250               -           16.7570         15.2796

- รายจ่ายลงทนุ         52.3280         40.3176         26.6460          2.6964               -           22.3416          8.9250               -           16.7570         15.2796

โครงการที่  4 : โครงการจดัหาระบบแจง้เตอืน (Warning 

System)

        68.5300         49.2735         51.3975               -                 -           49.2735               -                 -           17.1325               -   

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิคุณภาพ

- รอ้ยละของการแจง้เตอืนการเกดิฝนฟ้าคะนองบริเวณทา่

อากาศยานทนัเวลา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : จดัหาอปุกรณ์พรอ้มตดิต ัง้ระบบแจง้

เตอืนฟ้าผา่ (Warning System) ทีส่นามบนิท ัว่ประเทศ

- ตวัชี้วดั : ระบบแจง้เตอืนฟ้าผา่ (Warning System)

 ทีส่นามบนิท ัว่ประเทศ

ระบบ 1 1

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจการใหบ้ริการขอ้มลู

อตุนิุยมวทิยาการบนิ

รอ้ยละ 85 85

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)         68.5300         49.2735         51.3975               -                 -           49.2735               -                 -           17.1325               -   

2.1 งบประมาณ         68.5300         49.2735         51.3975               -                 -           49.2735               -                 -           17.1325               -   

1 : จดัหาอปุกรณ์พรอ้มตดิต ัง้ระบบแจง้เตอืนฟ้าผา่ 

(Warning System) ทีส่นามบนิท ัว่ประเทศ

        68.5300         49.2735         51.3975               -                 -           49.2735               -                 -           17.1325               -   

- รายจ่ายลงทนุ         68.5300         49.2735         51.3975               -                 -           49.2735               -                 -           17.1325               -   

โครงการที่  5 : โครงการจดัหาระบบสารสนเทศดา้น

อตุนิุยมวิทยาการบนิ

        93.4454         93.4454               -                 -                 -           93.4454         93.4454               -                 -                 -   

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั



หน้าที่ 10

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เชงิคุณภาพ

- รอ้ยละความพงึพอใจการใหบ้ริการขอ้มลูอตุนิุยมวทิยา

การบนิ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้ระบบบูรณาการ

สารสนเทศดา้นอตุนิุยมวทิยาการบนิตามมาตรฐาน

องคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) และ

องคก์ารอตุนิุยมวทิยาโลก (WMO)

- ตวัชี้วดั : ระบบบูรณาการสารสนเทศดา้น

อตุนิุยมวทิยาการบนิตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพล

เรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) และองคก์าร

อตุนิุยมวทิยาโลก (WMO)

ระบบ 1 1

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจการใหบ้ริการขอ้มลู

อตุนิุยมวทิยาการบนิ

รอ้ยละ 85 85

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)         93.4454         93.4454               -                 -                 -           93.4454         93.4454               -                 -                 -   

2.1 งบประมาณ         93.4454         93.4454               -                 -                 -           93.4454         93.4454               -                 -                 -   

1 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้ระบบบูรณาการสารสนเทศดา้น

อตุนิุยมวทิยาการบนิตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพล

เรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) และองคก์าร

อตุนิุยมวทิยาโลก (WMO)

        93.4454         93.4454               -                 -                 -           93.4454         93.4454               -                 -                 -   

- รายจ่ายลงทนุ         93.4454         93.4454               -                 -                 -           93.4454         93.4454               -                 -                 -   

โครงการที่  6 : โครงการกอ่สรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่อง

เรดารต์รวจอากาศ

        62.6560         45.7425         46.9920               -                 -           45.7425               -                 -           15.6640               -   

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิคุณภาพ

- รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะส ัน้ รอ้ยละ 75 75 75 75 75

1.2 กจิกรรมหลกั



หน้าที่ 11

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

กจิกรรมที ่1 : ก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่อง

เรดารต์รวจอากาศ แบบ Doppler ชนิด S-Band 

พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยง ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมิ

- ตวัชี้วดั : เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ Doppler 

ชนิด S-Band พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยง ทีท่า่อากาศ

ยานสุวรรณภูมิ

ระบบ 1 1

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละในการแจง้เตอืนขอ้มลูการตรวจพบ

พายฟุ้าคะนองดว้ยเรดารใ์นรศัม ี120 กโิลเมตร ไดท้นั

ตามขอ้ก าหนด

รอ้ยละ 98 98 98 98 98

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)         62.6560         45.7425         46.9920               -                 -           45.7425               -                 -           15.6640               -   

2.1 งบประมาณ         62.6560         45.7425         46.9920               -                 -           45.7425               -                 -           15.6640               -   

1 : ก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่องเรดารต์รวจ

อากาศ แบบ Doppler ชนิด S-Band พรอ้มอปุกรณ์

เชื่อมโยง ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูมิ

        62.6560         45.7425         46.9920               -                 -           45.7425               -                 -           15.6640               -   

- รายจ่ายลงทนุ         62.6560         45.7425         46.9920               -                 -           45.7425               -                 -           15.6640               -   

โครงการที่  7 : โครงการตดิต ัง้ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจ

เฝ้าระวงัแผ่นดินไหวและสนึามิ

      201.7600       201.7600               -            0.0002       100.8799       100.8799               -                 -         100.8801       100.8799

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิคุณภาพ

- รอ้ยละของการแจง้ขา่วแผน่ดนิไหวตามมาตรฐานเวลา

การปฏบิตังิาน

รอ้ยละ 98 98 98 98 98

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้ระบบเครือขา่ย

สมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหวและสนึามิ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของการแจง้ขา่วแผน่ดนิไหวตาม

มาตรฐานเวลาการปฏบิตังิาน

รอ้ยละ 98 99.07 98 98 98 98 99.07



หน้าที่ 12

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       201.7600       201.7600               -            0.0002       100.8799       100.8799               -                 -         100.8801       100.8799

2.1 งบประมาณ       201.7600       201.7600               -            0.0002       100.8799       100.8799               -                 -         100.8801       100.8799

1 : จดัหาพรอ้มตดิต ัง้ระบบเครือขา่ยสมรรถนะสูง 

ตรวจเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหวและสนึามิ

      201.7600       201.7600               -            0.0002       100.8799       100.8799               -                 -         100.8801       100.8799

- รายจ่ายลงทนุ       201.7600       201.7600               -            0.0002       100.8799       100.8799               -                 -         100.8801       100.8799

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการจดัการน ้าและสรา้งการเตบิโตบน

คณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน)

      384.5294       395.2538         96.1314         97.6906         96.1315         97.7415         96.1317         99.8935         96.1348         99.9281

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรอง

บคุลากรภาครฐัจดัการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ และ

ภยัพิบตัิ

      384.5294       395.2538         96.1314         97.6906         96.1315         97.7415         96.1317         99.8935         96.1348         99.9281

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ

ภาครฐั

      384.5294       395.2538         96.1314         97.6906         96.1315         97.7415         96.1317         99.8935         96.1348         99.9281

- ตวัชี้วดั :...

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ

ด าเนินการภาครฐั

      384.5294       395.2538         96.1314         97.6906         96.1315         97.7415         96.1317         99.8935         96.1348         99.9281

- ตวัชี้วดั :...

ผลผลติที่  1 : รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั จดัการ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ และภยัพิบตัิ

      384.5294       395.2538         96.1314         97.6906         96.1315         97.7415         96.1317         99.8935         96.1348         99.9281

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัป้องกนัและ

ลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

- ตวัชี้วดั :...

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       384.5294       395.2538         96.1314         97.6906         96.1315         97.7415         96.1317         99.8935         96.1348         99.9281

2.1 งบประมาณ       384.5294       395.2538         96.1314         97.6906         96.1315         97.7415         96.1317         99.8935         96.1348         99.9281



หน้าที่ 13

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

1 : ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐัป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

      384.5294       395.2538         96.1314         97.6906         96.1315         97.7415         96.1317         99.8935         96.1348         99.9281

- รายจ่ายประจ า       384.5294       395.2538         96.1314         97.6906         96.1315         97.7415         96.1317         99.8935         96.1348         99.9281

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการจดัการน ้าและสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

      449.7698       352.9722       196.2539         65.4408       113.2812         74.3846         76.4640         77.0033         63.7707       136.1435

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรองจดัการ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ และภยัพิบตัิ

      449.7698       352.9722       196.2539         65.4408       113.2812         74.3846         76.4640         77.0033         63.7707       136.1435

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ประชาชน ภาครฐั และเอกชน ไดร้บั

ขอ้มูลอตุนิุยมวิทยาและการเตอืนภยัจากสภาวะอากาศ ไดอ้ย่างสะดวก 

รวดเร็ว ทนัเหตกุารณ์

      449.7698       352.9722       196.2539         65.4408       113.2812         74.3846         76.4640         77.0033         63.7707       136.1435

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจและความเชื่อม ัน่ของประชาชนในการ

ใหบ้ริการดา้นอตุนิุยมวทิยา

รอ้ยละ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของระดบัความเชื่อม ัน่ของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของการ

แจง้เตอืนภยัจากสภาวะอากาศ

รอ้ยละ 85 85

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง รอ้ยละ 73 73

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนในพื้นทีเ่กดิภยัจากสภาวะอากาศทีไ่ดร้บั

การแจง้เตอืน

รอ้ยละ 85 85

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : ประชาชน ภาครฐั และเอกชน 

ไดร้บัข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจง้เตอืนภยั ที่ถูกตอ้ง แม่นย า 

ทนัเวลา ไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

      449.7698       352.9722       196.2539         65.4408       113.2812         74.3846         76.4640         77.0033         63.7707       136.1435

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของระดบัความเชื่อม ัน่ของการแจง้เตอืนภยัจาก

สภาวะอากาศ

รอ้ยละ 85 88.40 85 88.40

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชาชนในพื้นทีเ่กดิภยัจากสภาวะอากาศที่

ไดร้บัการแจง้เตอืน

รอ้ยละ 85 92.10 85 92.10

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับริการและผูม้ส่ีวนไดส่้วน

เสยีไดร้บับริการดา้นอตุนิุยมวทิยา

รอ้ยละ 85 88.60 85 88.60



หน้าที่ 14

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะส ัน้ รอ้ยละ 75 87.83 75 82.2 75 88.14 75 90.37 75 90.93

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง รอ้ยละ 73 76.92 73 73.6 73 78.73 73 77.4 73 77.96

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของการประกาศเตอืนภยัจากสภาวะอากาศทีท่นั

เหตกุารณ์

รอ้ยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ผลผลติที่  1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และ

ประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ

      449.7698       352.9722       196.2539         65.4408       113.2812         74.3846         76.4640         77.0033         63.7707       136.1435

1. แผนการปฏบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปริมาณ

- ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผน่ดนิไหวและประกาศ

เตอืนภยัธรรมชาติ

คร ัง้ 287225  289153 72374 72715 70738 70977 71647 71847 72466  73614

เชงิคุณภาพ

- ขา่วพยากรณ์อากาศ และประกาศเตอืนภยัธรรมชาตมิี

ความถกูตอ้ง

รอ้ยละ 82 93.71 82 91.87 82 94.07 82 95.18 82 95.47

เชงิเวลา

- ระยะเวลาด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ วนั 365 365 92 92 90 90 91 91 92 92

เชงิตน้ทนุ

- สามารถใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินงานภายใต ้

วงเงนิทีไ่ดร้บั

รอ้ยละ 90 88.23 16.02 32.66 10.08 90 29.93

1.2 กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ท าการตรวจอากาศและตรวจวดั

สารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว

- ตวัชี้วดั : จ านวนครัง้ของการตรวจอากาศและ

ตรวจวดัสารประกอบอตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว

ครัง้ 15940455 15527079 4017861 3921479 3930409  3810590 3974215 3874700 4017970 3920310

กจิกรรมที ่2 : จดัท าแผนทีอ่ากาศและวเิคราะหเ์พือ่

ออกค าพยากรณ์อากาศ



หน้าที่ 15

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

- ตวัชี้วดั : จ านวนครัง้ของการจดัท าแผนทีอ่ากาศและ

วเิคราะหเ์พือ่ออกค าพยากรณ์อากาศ

ครัง้ 287840  290856 72108 73420 72680  71510 71610 72606 71442  73320

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       449.7698       352.9722       196.2539         65.4408       113.2812         74.3846         76.4640         77.0033         63.7707       136.1435

2.1 งบประมาณ       449.7698       352.9722       196.2539         65.4408       113.2812         74.3846         76.4640         77.0033         63.7707       136.1435

1 : ท าการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบ

อตุนิุยมวทิยาและแผน่ดนิไหว

      278.2022       199.8456       138.6358         37.2571         61.9463         34.9908         47.3903         41.0167         30.2298         86.5810

- รายจ่ายลงทนุ         93.0920         64.9000         50.4130         24.3296         23.0522          9.9424         12.7834         11.1239          6.8434         19.5041

- รายจ่ายประจ า       185.1102       134.9455         88.2228         12.9274         38.8941         25.0484         34.6069         29.8929         23.3864         67.0769

2 : จดัท าแผนทีอ่ากาศและวเิคราะหเ์พือ่ออกค า

พยากรณ์อากาศ

      171.5676       153.1266         57.6181         28.1837         51.3349         39.3938         29.0737         35.9866         33.5409         49.5625

- รายจ่ายลงทนุ         26.6566         15.5926          6.4414          0.0063         20.2152          3.7840               -            2.8182               -            8.9842

- รายจ่ายประจ า       144.9110       137.5340         51.1767         28.1774         31.1197         35.6098         29.0737         33.1684         33.5409         40.5783




