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ค ำน ำ  
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562   
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 3 ผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 

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

 
ส านักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน
ทั้งสิ้น  1,819,770,900 บาท โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
มีประสิทธิภาพตามมาตรการของรัฐบาล จ านวน 120,000 บาท รวมเป็นงบประมาณที่ได้รับหลังการโอน
เปลี่ยนแปลง จ านวน 1,819,890,900บาท และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 31 ตัวชี้วัด โดย
จากการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานพบว่า 

1. สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 

1) ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง ค่าเป้าหมายร้อยละ 
75 สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 77.41 

2) ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมายร้อยละ 98 สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 99.09 

3) ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ค่า
เป้าหมายร้อยละ 76 สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 90.02 

2. ผลจากการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรวม 31 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  จ านวน 28  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  90.32  โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่สามารถด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย  จ านวน 3 ตัวชี้วัด หรือคิดเป็นร้อยละ 9.68 ของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และเมื่อเทียบผลการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับที่คาดหวัง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 90.91) จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ลดลงเล็กน้อย 

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 1,336,288,228.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.43 ประกอบด้วย 

1) งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ 422,146,370.39 คิดเป็นร้อยละ 99.42 
2) งบด าเนินงาน เบิกจ่ายได้ 262,245,232.27 คิดเป็นร้อยละ 89.14 
3) งบลงทุน เบิกจ่ายได้ 643,891,999.46 คิดเป็นร้อยละ 58.98 
4) งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ 7,160,754.98 คิดเป็นร้อยละ 99.87 
5) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ 843,871.86 คิดเป็นร้อยละ 40.50 
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รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 “บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา 
ตรงตามความต้องการ” 

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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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
  ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อง แม่นย า 
ทันเวลา ได้อย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
1 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง  75 
2 ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 76 
3 ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ 

และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
98 

 
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 
 

3. การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือที่
เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์ 

1) พัฒนางานวิชาการให้มีความก้าวหน้า 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม 
3) สนับสนุนการน างานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
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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 
(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. 2562 เป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดการด าเนินงานภายใต้โครงการ กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือวัดความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
ประเมินปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางแก้ไขในการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 

1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 

2. สาระส าคัญของการติดตามประเมินผล 

  2.1 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทียบกับค่า
เป้าหมายรอบ 6 และ 12 เดือน  

  2.2 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561  

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 

   3.1 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ประเด็น ด าเนินการโดยแจ้งเวียนหนังสือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และตรวจสอบประเมินผล  

  3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายจากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
จากระบบ GFMIS   
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4. ผลการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
กล่าวคือรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ และรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

4.1  รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์  

จากการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562)  ผ่านระบบติดตามประเมินผล (Self Assessment Report) โดยได้ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์ประเมินผล สัญลักษณ์บ่งบอก
สถานะ 

5 อยู่ในระดับดเียี่ยม [] 

4 อยู่ในระดับดมีาก [] 

3 อยู่ในระดับด ี [] 

2 อยู่ในระดับพอใช้ [] 

1 อยู่ในระดับปรับปรุง [] 

 

 

      4.1.1 การประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ในภาพรวมสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล ได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด นั่นหมายความว่า ผลการ
ด าเนินงานทุกตัวชี้วัดมีความก้าวหน้าจนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายนับจากการประเมินผลรอบ 6 เดือน
เป็นต้นมา และเมื่อเทียบผลการด าเนินงานกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วพบว่า มีผลการด าเนินงาน
บรรลุผลส าเร็จในระดับเดียวกันคือ ได้ร้อยละ 100 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง    

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

67 69 71 73 75  

ร้อยละ 
75.00 

การพยากรณ์
อากาศระยะปาน
กลางเฉลี่ยร้อยละ 
77.41 

 5  พอ.  
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

2. ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าว
แผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์
และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

90 92 94 96 98  

ร้อยละ 
98.00 

แจ้งข่าว
แผ่นดินไหวตาม
เกณฑ์และ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) 
ผ่านช่องทางต่างๆ 
ทันตามเกณฑ์ 
264 ครั้ง จาก
จ านวนทั้งหมด 
268 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 98.51 

5  ฝผ. 

3. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ
การบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

72 73 74 75 76  

ร้อยละ 
76.00 

ความถูกต้องของ
ข่าวพยากรณ์
อากาศการบินที่ท่า
อากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (TAF VTBS) 
รอบ 6 เดือน เฉลีย่ 
ร้อยละ 90.02 

5  กบ. 

 
 
   4.1.2 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมีตัวชี้วัดสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 31 ตัวชี้วัด โดยมี
ผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว  ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปการประเมินผลการด าเนินงาน คือ 
(1) ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดโดยรวมสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระดับคะแนนดี

เยี่ยม ทุกตัวชี้วัด  หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ระดับ  
(2) หากเทียบผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกัน ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 11 ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 90.91  
(3) ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่น ามาวัดผลการ

ด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายแล้ว และบางตัวชี้วัดไม่มีงบประมาณสนับสนุน  
(4) รายละเอียดการประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 ตัวชี้วัด มีดังนี้ 
 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการดา้นอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว   

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85  

ร้อยละ 
85.00 

การด าเนินงานที่
ผ่านมา มีดังนี ้
- ทบทวนแบบ

ส ารวจฯ 
- ท าแผนการ

ส ารวจฯ 

ลงพื้นที่ส ารวจ
เดือน พ.ค. 

- ประเมินผล
ส ารวจความพึง
พอใจในภาพรวม
ได้ร้อยละ 90.18 

5  พอ./ฝผ. 

2. จ านวนหน่วยงานท่ีน าข้อมูลสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

5 
หน่วยงาน 

- ศล. 25 หน่วย 
- ศน. 13 หน่วย 
- ศอ. 14 หนว่ย 

รวมแล้ว ได้ 52 
หน่วย 

5  ศล./ศน./
ศอ. 

3. ระดับความส าเร็จของการมีระบบการ
วิเคราะห์และบรูณาการข้อมลูสารสนเทศ
ด้านแผ่นดินไหว 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ด าเนินงานได้ 
ขั้นตอนที่ 5 : ผลิต
สารสนเทศเชิง
รูปภาพด้าน
แผ่นดินไหว เพื่อ
เผยแพร่ได้ภายใน 
12 ชั่วโมง คิดเป็น
ร้อยละ 100  

5  ฝผ. 

4. จ านวนชุดข้อมูล dataset ที่สามารถเปิดเผย
ให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - 1 - 2  

6 ชุด 1. API ข่าวเตือน
ภัยสภาพอากาศ 

2. API พยากรณ์
อากาศลว่งหน้า 
24 ชั่วโมง 

3. API รายงาน
แผ่นดินไหวทั่วโลก 

4. API พยากรณ์
อากาศรายวันเพือ่
การเดินเรือ 

5. API ข้อมูลฝน
รวมรายเดือน-รวม
ตั้งแต่ต้นปี และ
จ านวนวันที่ฝนตก 

5  บด. 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

6. API อินโฟ
กราฟิกส์เพื่อการ
รายงาน/เตือนภยั
สภาพอากาศ 

5. จ านวนหน่วยงานท่ีผ่านการประเมนิตาม
เกณฑ์คณุภาพ ISO 9001:2015 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 - 2 - 3  

3 หน่วย ด าเนินการ
ประเมินผลตาม
เกณฑ์คุณภาพ ISO 
ได้ส าเร็จจ านวน 3 
หน่วยงาน
ประกอบดว้ย ศบ. 
ฝผ. และ พอ. 

5  ศูนย์/พอ./
ฝผ. 

6 ร้อยละของการตรวจอากาศที่ส่งข่าวครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

94.9 95.9 96.9 97.9 98.9  

ร้อยละ 
98.90 

ไตรมาสแรก
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย

ละ 98.92 

5  ศูนย์/ตอ. 

7 ระดับความส าเร็จในการยกระดับการ
ให้บริการข้อมลูอุตุนิยมวิทยาประจ าสถานีสู่
ระบบดิจิทลั 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ด าเนินการได้ถึง
ขั้นตอนที่ 5  
1. แต่งต้ัง
คณะท างาน
พัฒนาการ
ให้บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา มี
แผนพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้
อุตุนิยมวิทยาสู่
เครือข่ายภาค
ประชาชน 

2. มีรูปแบบการ
ให้บริการและ
ช่องทางการ
ให้บริการ 
มาตรฐาน
เดียวกัน 

3. สร้างความ
เข้าใจกับ
บุคลากรของกอง
ตรวจและเฝ้า
ระวังสภาวะ
อากาศ ทั้ง

5  ตอ. 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

4. มีสถานี
ต้นแบบ จ านวน 
3 สถานีได้แก ่
สอต. จันทบุรี, 
ราชบุรี และ
ชัยนาท 

5. รายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงาน การ
ยกระดับการ
ให้บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา
ประจ าสถานี
อุตุนิยมวิทยาสู่
ระบบดิจิทัลเสนอ
ผู้บริหารทราบ
เมื่อวันที่ 24 
ก.ย. 62 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตรวจ การเฝ้าระวัง การพยากรณ์

อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
(1) จากการติดตามและประเมินผลรอบ 12 เดือน พบว่า สามารถด าเนินงานได้จนบรรลุ

เป้าหมายระดับคะแนนดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด เป็นร้อยละ 100 
(2) เมื่อเทียบผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 9 ตัวชี้วัด ได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 88.89  
(3) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัดออก 1 ตัวชี้วัด 

เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
(4) รายละเอียดการประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้  
 

ตัวชี้วัด การติดตามความก้าวหน้า หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สถานะ 

1. ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีของการแจ้งเตือนภยัจากสภาวะ
อากาศ   

 

ร้อยละ 
85.00 

ส ารวจระดับความ
เช่ือมั่นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จาก
กลุ่มตัวอยา่ง
ทั้งหมดจะได้
จ านวน 4,322 

 5  พอ. 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด การติดตามความก้าวหน้า หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สถานะ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85  

คน คิดเป็นร้อยละ 
89.75  

2. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

78 78.5 79 79.5 80  

ร้อยละ 
80.00 

ผลการประเมินได้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

88.70 

5  พอ./ศูนย์ฯ 

3. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

67 69 71 73 75  

ร้อยละ 
75.00 

ผลการประเมินได้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

77.41 

5  พอ./ศูนย์ฯ 

4. ร้อยละของการประกาศเตือนภยัจากสภาวะ
อากาศที่ทันเหตุการณ ์

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

90 92.5 95 97.5 100  

ร้อยละ 

100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 5  พอ./ศูนย์ฯ 

5. ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าว
แผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์
และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

90 92 94 96 98  

ร้อยละ 
98.00 

แจ้งข่าว
แผ่นดินไหวตาม
เกณฑ์และ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) 
ผ่านช่องทางต่างๆ 
ทันตามเกณฑ์ 
264 ครั้ง จาก
จ านวนทั้งหมด 
268 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 98.51 

5  ฝผ. 

6 ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ
การบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

72 73 74 75 76  

ร้อยละ 
76.00 

ความถูกต้องของ
ข่าวพยากรณ์
อากาศการบินที่ท่า
อากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (TAF VTBS) 
รอบ 6 เดือน เฉลีย่ 
ร้อยละ 90.02 

5  กบ. 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด การติดตามความก้าวหน้า หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สถานะ 

7 ร้อยละความถูกต้องรูปแบบข่าวและทันเวลา
ของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

90 91 92 93 94  

ร้อยละ 

94 

ความถูกต้องของ
รูปแบบข่าวและ
ทันเวลาของข่าว
พยากรณ์อากาศ

การบินเฉลี่ย    
ร้อยละ 95.06 

5  ศล. 

8 จ านวนผลผลติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่น ามาเผยแพร่และ
ประยุกต์ใช้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - 1 - 2  

2 เรื่อง 1. จัดท า
เอกสารวิชาการ
เร่ือง “แผนที่
เส้นทางเดินพายุ
หมุนเขตร้อนที่
เคลื่อนเข้าสู่
ประเทศไทย 
พ.ศ.2494-
2560 
2. จัดท า
เอกสารวิชาการ
เร่ือง “การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ประจ าป ีพ.ศ. 
2561” 

 

5  พน. 

 

 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย 
นวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี 1 ตัวชี้วัด ขอสรุป ดังนี้ 

(1) จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดนี้ รอบ 12 เดือน พบว่า สามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ถือได้ว่า การด าเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

(2) ค่าเฉลี่ยโดยรวมของตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ มีผลการด าเนินงานดีเยี่ยม
เหมือนกัน โดยตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้
ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 100 

(3) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัดออก 1 ตัวชี้วัด 
เนื่องจากบรรลุเป้าหมายแล้ว และไม่มีงบประมาณสนับสนุน 

(4) รายละเอียดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. จ านวนของผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้    

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - 1 - 2  

2 เรื่อง 1. จัดท าเอกสาร
วิชาการ ได้ 1 เร่ือง 
“การเดินทางและ
ความสูงของคลื่น  
สึนามิ ที่มีผลต่อ
ชายฝั่งอ่าวไทย 
จากแผ่นดินไหว ที่
เกิดขึ้น ตามแนว
มุดตัวมะนิลา 
(Tsunami arrival 
times and wave 
heights for the 
Gulf of Thailand 
coast caused by 
Manila 
subduction 
zone)” 
2. จัดท าเอกสาร
วิชาการ เรื่อง การ
ประมาณค่าการ
ขยายสัญญาณของ
ความถี่มูลฐาน
บริเวณประเทศ
ไทยด้วยเทคนิค 
H/V Spectral 
Ratio 

5  ฝผ.  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง  ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) จากการติดตามประเมินผลรอบ 12 เดือน พบว่า   สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน 
เป็นร้อยละ 83.33 ถือว่าอยู่เกณฑ์ระดับคะแนนดีมาก 

(2) เมื่อเทียบผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 85.71 ซึ่งถือว่ามีค่าเฉลี่ย
การบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 

(3) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 ตัวชี้วัด  

(4) รายละเอียดของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มีดังนี้ 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. ระดับความส าเร็จในการสร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือและกิจกรรมลูกค้าสมัพันธ์ตาม
แผนการสร้างเครือข่าย   

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5   ด าเนินการ ได้ 
ระดับคะแนน 1 

1  ลก./พอ. 

2. จ านวนกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

5 
กิจกรรม 

ด าเนินกิจกรรม
ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ของ WMO จ านวน 
9 กิจกรรม 

5  พน. 

3. จ านวนครั้งของกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านอตุุนิยมวิทยาสู่เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ  

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

5 ครั้ง ตอ. และ ศูนย ์
ด าเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามพื้นที่
ต่างๆ รวมจ านวน 
55 ครั้ง 

5  ตอ. 

4. จ านวนกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - 1 - 2  

2 
กิจกรรม 

1. การให้ความรู้
แก่ประชาชนทาง
วิทยุผ่านทาง
รายการ 
“ภูมิอากาศน่ารู้” 

2. การเผยแพร่
ความรู้ด้าน
ภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศผ่านทาง
เว็บไซต์กรม
อุตุนิยมวิทยาใน
หัวข้อ “สารสนเทศ
สภาวะลมฟ้า
อากาศที่ส าคัญทัว่
โลก”   

5  พน. 

5. จ านวนเครือข่ายอุตุนยิมวิทยาภาคประชาชน
เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 

 

 

2 
เครือข่าย 

ด าเนินการได้ 5 
เครือข่าย 

5  ศูนย์ 
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ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - 1 - 2  
6. ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น

ของแต่ละเครือข่าย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ร้อยละ 5 ประเมินผลผลิตที่
เพิ่มขึ้นได้มากกวา่
ร้อยละ 5 

5  ศูนย์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด 
โดยขอสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) จากการติดตามประเมินผลรอบ 12 เดือน พบว่า  สามารถด าเนินงานได้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 7 ตัวชี้วัด หรือคิดเป็นร้อยละ 77.78 ของตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์นี้  

(2) เมื่อเทียบผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 6 ตัวชี้วัด ได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 85.71 แสดงว่ามี
แนวโน้มทีล่ดลง 

(3) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3 ตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานครอบคลุมรอบด้านมากข้ึน 

(4) รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 9 ตัวชี้วัด มีดังนี ้

 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร   

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

 ระดับ 5 ด าเนินการ
ครบถ้วนตาม
ขั้นตอน
ความส าเร็จของ
การจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร 

5  บด. 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
จัดการความรู้ (KM)  

 

 

ระดับ 5 ด าเนินการ
ครบถ้วนตาม
ขั้นตอน
ความส าเร็จของ
การจัดการความรู ้

5  คณะกรรม 
การ KM 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  
3. ร้อยละของจ านวนบุคลากรด้านอตุุนิยมวิทยา

การบินที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ตามข้อก าหนด 
WMO  

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

70 75 80 85 90  

ร้อยละ 
90 

ประเมิน
สมรรรถนะ
บุคลากรด้าน
อุตุนิยมวิทยาการ
บิน จ านวน 16 
คน และผ่านการ
ประเมินผลตาม
เกณฑ์ฯ จ านวน 
16 คน 
ประกอบดว้ย 
ศน. 6 คน ศต. 4
คน ศอ. 3 คน 
ตอ. 1 คน และ
หน่วยอื่น 2 คน
คะแนนผลการ
ด าเนินงาน :  
ร้อยละ 100  

5  กบ. 

4. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการประชุม/สัมมนา/
วิจัย/ฝึกอบรมหลักสตูรระหว่างประเทศ/
แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

50 55 60 65 >70  

>70 ด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย จ านวน  
108 คน 

5  พน. 

5. จ านวนหลักสตูรฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศ
แก่บุคลากร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - 1 - 2  

2 
หลักสตูร 

ไม่ได้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  

1  บด. 

6. ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน 
เขียน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

30 35 40 45 >50  

≥50 ไม่ได้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

1  บด. 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

7. ร้อยละของการด าเนินการตามแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

60 65 70 75 80  

ร้อยละ 
70 

ด าเนินการ
ประเมินผลได้  
ร้อยละ 94.74 

5  ลก. 

8. ร้อยละการด าเนินการตามแผนผาสุกและ
ผูกพันขององค์กร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

60 65 70 75 80  

ร้อยละ 
70 

ด าเนินการ
ประเมินผลได้
ร้อยละ 96.71 

5  ลก. 

9. ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ผลการประเมิน
จากระบบ ITAS 
ได้ร้อยละ 
88.28 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับ A 

5  ลก. 

 
 
    โดยสรุปแล้ว จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 
2561 – กันยายน 2562) ปรากฏผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  จ านวน 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน 31 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีเยี่ยม จ านวน 28 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คิดค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังระดับคะแนน 5 โดย
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.32   

2. การประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 90.32  มีแนวโน้มลดลง -0.59 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ซ่ึงได้ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 90.91 

3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนลดลง 2 
ตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ที่มีจ านวนตัวชี้วัด  จ านวน 33 ตัวชี้วัด เนื่องจากมีการทบทวนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีจ ากัด 

 
 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 

 

18  

ส่วนที่ 3 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 

1. การติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   
โดยเป็นการรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  13 ธันวาคม 2561 ได้ เห็นชอบมาตรการด้าน
การงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) 
 

หน่วย : ร้อยละ 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ภาพรวม 32 54 77 100 
รายจ่ายลงทุน 20 45 65 100 
รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 

 
2)  มาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 

(1) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน พิจารณาแผนงาน 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 หากปรากฏว่าแผนงาน 
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท ขอให้เร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป 

กรณีที่พิจารณาแล้วปรากฏว่ามีแผนงาน โครงการ ที่ปรากฏในแผนแม่บท
และมีความจ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอนเปลี่ยนแปลงจากรายการที่มีล าดับความส าคัญน้อยกว่า
และไม่อยู่ในแผนแม่บทภายในแผนงานเดียวกันไปด าเนินการตามแผนแม่บทต่อไป 

(2) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  พิจารณาทบทวน
รายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และงบประมาณรายการ
ดังกล่าวถูกพับไปเมื่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศใช้บังคับ ตามที่กระทรวงการ
คลังได้แจ้งให้ทราบแล้วตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 124 ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 หากยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไป และมีความพร้อมที่จะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
ไว้ได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่มีล าดับ
ความส าคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผนแม่บทภายในแผนงานเดียวกันไปด าเนินการ 

การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือไปด าเนินการรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และ
งบประมาณถูกพับไปดังกล่าวข้างต้น ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีที่วัตถุประสงค์ของแผนงานที่งบประมาณผูก
พับไป และวัตถุประสงค์ของแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความสอดคล้องกัน 

(3) ส านักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส่วนที่เหลือภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน 
น าไปใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพันตามแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือน าไปด าเนินการตามที่
ก าหนดในข้อ (1) และ (2) 

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน รวบรวมรายการที่ต้อง
ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตาม (1) และ (2) รายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลแผนงาน
บูรณาการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลแล้วแต่กรณี และแจ้งให้ส านักงบประมาณทราบ
และขอให้เร่งรัดด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละกรณี 

ส านักงบประมาณจะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ได้ด าเนินการตามมาตรการนี้ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ต่อไป 

(4) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณส าหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณรายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้พิจารณาความสอดคล้องกับแผนแม่บทแล้ว กรณีรายการที่
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เร่งเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ส านักงบประมาณเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของราคา เมื่อได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากส านักงบประมาณแล้ว
ให้เร่งด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไป ส าหรับกรณีที่ยังไม่ทราบผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง 
รวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบ ให้ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับ
การด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่ส านักงบประมาณ
ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งส านักงบประมาณทราบและด าเนินการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้ 
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กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวนทั้งสิ้น  1,819,770,900 บาท โดยจ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

                                                            

งบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร   
1 งบบุคลากร 425,504,200 
2 งบด าเนินงาน 290,934,100 
3 งบลงทุน 1,093,855,600 
 - แผนงานพื้นฐาน 139,483,900 
 - แผนงานยุทธศาสตร์ 885,701,700 
 - แผนงานบูรณาการ 68,670,000 

4 งบเงินอุดหนุน 8,727,300 
5 งบรายจ่ายอื่น 1,749,700 

รวมทั้งสิ้น 1,819,770,900 

จากการติดตามผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2562) มีผลการเบิกจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 
ดังตารางข้างล่างนี้  

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) 

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละของการ
เบิกจ่าย 

1 งบบุคลากร 424,624,200 422,146,370.39  99.42  
2 งบด าเนินงาน 294,205,328 262,245,232.27  89.14 
3 งบลงทุน 1,091,807,825.42 643,891,999.46 58.98 
4 งบเงินอุดหนุน 7,170,146.58 7,160,754.98 99.87 
5 งบรายจ่ายอื่น 2,083,400 843,871.86 40.50 
 รวมท้ังสิ้น 1,819,890,900 1,336,288,228.96 73.43 

         หมายเหตุ : กรมบัญชีกลางโอนงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปี 2562 มาสมทบงบบุคลากร จ านวน 120,000 บาท เมื่อ ก.ย. 62 

โดยขอสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ออกเป็น  
2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 73.43 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ร้อยละ 
26.57 (เป้าหมายร้อยละ 100) รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จ านวนทั้งสิ้น                                   
728,083,074.58 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ านวน  692,396,229.50 บาท คิดเป็นร้อยละ  95.10  
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ร้อยละ 4.90 (เป้าหมายร้อยละ 100) และงบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จ านวน 1,091,807,825.42 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ านวน 643,891,999.46 
บาท คิดเป็นร้อยละ 58.98  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ร้อยละ 41.02 (เป้าหมายร้อยละ 100)  โดยมี

หน่วย : บาท 
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รายการที่ผูกพันสัญญา ที่กันเงินไว้เบิกเลื่อมปี จ านวน 445,566,794.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.48 
ของงบประมาณภาพรวม 

 

 
 

2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย จากผลการ
ติดตาม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่า งบเงินอุดหนุนสามารถเบิกจ่าย ได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 99.87 ของ
วงเงินงบประมาณ รองลงมาคือ งบบุคลากร สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.42 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สรุปผลการเบิกจ่าย 
มีดังนี้ 
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3.  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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. 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับงบประมาณ จ านวน 1,819,770,900 บาท จ าแนก
งบประมาณตามยุทธศาสตร์จัดการสรรงบประมาณ ดังนี้  

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 426,067,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 
23.41     

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น  439,332,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  24.14 

(3) แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 885,701,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.67  

(4) แผนงานบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้รับงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 68,670,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  3.78   
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3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ 
BB Ev-Mis ของส านักงบประมาณ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,819,770,900
ซึ่งระหว่างปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวม
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  1,819,890,900 บาท ดังนี้ 

3.2.1 งบบุคลากร ได้รับโอนงบกลางจากกรมบัญชีกลาง รายการเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ มาสมทบ จ านวน 120,000 บาท   

3.2.2 งบด าเนินงาน มีการโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม จ านวน 3,271,228 บาท  
3.2.3 งบลงทุน (แผนงานพ้ืนฐาน) มีการโอนเปลี่ยนแปลงไปหมวดอ่ืน จ านวน 

2,047,774.58 บาท 
3.2.4 งบเงินอุดหนุน มีการโอนเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือไปด าเนินงานในหมวดงบ

ด าเนินงานและงบลงทุน จ านวน 1,557,153.42 บาท 
3.2.5 งบรายจ่ายอ่ืน มีการโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม จ านวน 333,700 บาท 
 

 
หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณปี พ.ศ. 
2562  

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ตามแผน 
(ร้อยละ) 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 426,067,200 426,187,200 423,527,383.58 99.38 
แผนงานพืน้ฐาน 439,332,000 439,332,000 345,928,980.38 78.74 
แผนงานยุทธศาสตร ์ 885,701,700 885,701,700 498,161,865 56.24 
แผนงานบูรณาการ 68,670,000 68,670,000 68,670,000 100 

รวม 1,819,770,900 1,819,890,900 1,336,288,228.96 73.43 

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อดูจากเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายใน
แต่ละแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรแล้ว พบว่า แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามมาตรการที่ก าหนด ส่วนแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ผลการเบิกจ่าย
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากเป็นรายการผูกพันตามสัญญา การเบิกจ่ายเงินจึงเป็นไปตามงวดงานที่ระบุไว้
ในสัญญา 

 
2. ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นข้อมูลจากการรายงานการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีดังนี้ 
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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 แต่ไม่สามารถแสดงผลการ
เบิกจ่ายเป็นแบบ real time จึงต้องพ่ึงหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน ท าให้เกิดความล่าช้า และอีกประการคือ 
การด าเนินงานของโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ติดขัดปัญหาในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามที่อากาศยานต่างๆ ท าให้การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่สนับสนุนยุทธศาสตร์และสนับสนุนภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 
มีข้อติดขัดในการด าเนินงาน แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักของการลดทอนการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพ่ือ
การด าเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

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

3.2 จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามงบประมาณ โดยเป็นโปรแกรมที่สามารถบันทึก
ข้อมูลสถานการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และสามารถแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแบบ 
real time ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ซึ่งจะท าให้สามารถรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้ง
สามารถน าเสนอข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้  

 

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

 

 






