
แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้งานมา
นานและเสื่อมสภาพ 
๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์มาท า Composite เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และ
ระหว่างเกิดภัย 
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลแบบเครือข่าย เพื่อให้บริการข้อมูลกับประชาชน โดยสามารถเข้าถึงและใช้
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ท้ังด้านความปลอดภัยและการวางแผนการจัดการ ในระยะสั้นและระยะยาว 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจ
อากาศแบบ Doppler 
พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร ์
๑ เครื่อง ท่ีสถานี
อุตุนิยมวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 

- ๑ เครื่อง 

 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๕๔๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
 สัญญาเลขท่ี ๙๗/๒๕๖๐   ลงนามในสัญญาวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐   
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึง เดือนตุลาคม 

๒๕๕๙ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา เดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึง เดือน มิถุนายน 

๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๕ ส ารวจสถานท่ี / เตรียมความพร้อมสถานท่ีพร้อมสร้าง
หอเรดาร์ แล้วเสร็จ 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน 
๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบ งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ / ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / 
ทดสอบการท างานท้ังระบบ /  อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย  เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

 

เอกสารแนบ ๑ 



๒ 
 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๕๖.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐ %)    ๓๑.๒๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  
 ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ   ๑๒๔.๘๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  
 ๘.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๕๑,๒๗๖,๖๐๐ บาท  

๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕) 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 เป้าหมาย     ผลที่ได้    เป้าหมาย     ผลที่ได้ 
ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler 
พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร ์๑ เครื่อง ท่ีสถานี
อุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ์(หัวหิน) 

      -        -     ๑ เครื่อง        - 

 
๙.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖) 
 มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๘ กิจกรรม  
กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดรายละเอียด
ร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์

มีผลการด าเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯและกรมบัญชีกลาง 
เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  
ระหว่างวันท่ี ๒๗ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/
พิจารณาผล  

มีผลการด าเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ระหว่างวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ก าหนดยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อ 
วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท จีโนแมทซ์ จ ากัด  
โดยเสนอราคาต่ าสุด เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๑๕๑,๒๗๖,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อ
วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จ านวน ๒๒,๖๙๑,๔๙๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๓ ท าสัญญา มีผลการด าเนินงาน คือ ท าสัญญาแล้ว สัญญาเลขท่ี ๙๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
วงเงิน ๑๕๑,๒๗๖,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวน 
๒๒,๖๙๑,๔๙๐   

กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือ 
จากต่างประเทศ 

มีผลการด าเนินงาน คือ อยู่ระหว่างสั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ ๕ ส ารวจสถานท่ี / 
เตรียมความพร้อมสถานท่ีพร้อม
สร้างหอเรดาร์ แล้วเสร็จ 

มีผลการด าเนินงาน คือ ตอกเสาเข็มหอเรดาร์เรียบร้อยแล้วพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือก่อสร้างเข้ามาไว้ในบริเวณก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและก่อสร้างฐานรากหอเรดาร์
เรียบร้อยแล้ว ผูกเหล็กข้ึนเสาช้ันท่ี ๑ เทพ้ืนช้ันล่างพร้อมผูกเหล็กเสาและคานรองรับพื้น 
ช้ันท่ี ๒ เทคานช้ันท่ี ๒ ตั้งแบบพื้นช้ันท่ี ๒ ตั้งแบบคานและพื้นช้ันท่ี ๒ ตั้งแบบคานและ 
พื้นที่ช้ันท่ี ๔ ก่อผนังช้ันท่ี ๑ และ ๒ ตั้งแบบคานและพื้นช้ันท่ี ๕ ตั้งแบบคานและพื้นช้ันท่ี  
๘ ผูกเหล็กบันไดชั้นท่ี ๓,๔ ก่อผนังช้ันล่าง ตั้งแบบคานและพื้นช้ันท่ี ๙ (ช้ันสุดท้าย) ก่อสร้าง
โครงสร้างหลักแล้วเสร็จ ก่อผนังฉาบปูน ช้ัน ๕,๖,๗,๘,๙ ฉาบปูนโรงเครื่องยนต์ก าเนิดไฟฟ้า 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา ช้ัน ๑,๒ และ ๓ ฉาบปูนด้านทิศเหนือช้ัน ๔,๕ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ช้ัน ๗,๘ ทาสีภายนอกรอบตึก 

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบ งวดที่ ๑ / 
ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ มีผลการ
ด าเนินการ 

มีผลการด าเนินงาน คือ ส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๑๙-๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อเดือนมีนาคม ๕๒,๐๐๒,๑๓๐ 

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องเรดาร์
ตรวจอากาศ / ติดตั้งระบบเช่ือม 
โยง / ทดสอบการท างานท้ัง 
ระบบ /  อบรมเจ้าหน้าท่ี 
 

มีผลการด าเนินงาน คือ 



๓ 
 

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ  
งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวด
สุดท้าย 

มีผลการด าเนินงาน คือ 

 
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 
๑๐. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๑.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๑.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๔๐  ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 
 

ผู้ประสานงานโครงการ นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร   
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาช านาญงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๖๙๓๖๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ ..โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน 
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบินท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ๑ ระบบ ส าหรับการตรวจ รายงานข่าวอากาศ
การบินและข่าวอากาศผิวพ้ืน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทดแทนของเดิม) 
๔.๒ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมด้านการบิน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว 
การคมนาคม ขนส่ง ด้านวัฒนธรรม และด้านความปลอดภัย ส าหรับเฝ้าระวัง แจ้งเตือนสภาวะอากาศท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อการขึ้นและลงของอากาศยาน ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงความปลอดภัยภาคพื้น 
๔.๓ ป้องกันและลดความเสี่ยงยังผลให้เกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน  
๔.๔ เพื่อให้กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวอากาศการบิน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๒๔๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

- ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๖๓๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 สัญญาเลขท่ี สข.๙๘/๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา เดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี / เตรียมความพร้อมสถานท่ี  ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๕ สั่งผลิตเครื่องมือ  ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบเช่ือมโยง ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๘ ทดสอบการท างานท้ังระบบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๙ อบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน / เจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย  
 ปี ๒๕ ๖๐ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)    ๗๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  
 ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ   ๒๘๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  

เอกสารแนบ ๑ 



๕ 
 

 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๓๓๙,๗๒๕,๐๐๐ บาท  
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

- - ๘๕ - ๘๕ - ๘๕ - ๘๕ - 

    ๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซ่ึงสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๕) 
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๙ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

ผลการด าเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง 
เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ผลการด าเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ระหว่างวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ยื่นเอกสารประกวดราคาฯและเสนอ
ราคาในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นไวรอนส์ เอ็กซ์เพิร์ท 
จ ากัด โดยเสนอราคาต่ าสุด เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๓๓๙,๗๒๕,๐๐๐ บาทด าเนิ 

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ สัญญาเลขท่ี สข ๙๘/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ วงเงิน 
๓๓๙,๗๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวน 
๕๐,๙๕๘,๗๕๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี / เตรียม
ความพร้อมสถานท่ี 

- ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีติดตั้งเครื่องมือ  
- การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหนังสือให้ กรมฯ ด าเนินการติดตั้งเครื่องมือพ้ืนท่ีนอก
เขตการบิน 
-กรมฯ ส่งมอบพ้ืนท่ีติดตั้งเครื่องมือแก่บริษัทฯ คู่สัญญาแล้ว 

กิจกรรมที่ ๕ สั่งผลิตเครื่องมือ ผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ ผลการด าเนินงาน คือ  บริษัทฯ คู่สัญญา ด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างรากส าหรับติดตั้ง

เครื่องมือ และส่งมอบอุปกรณ์ เพื่อด าเนินการติดตั้ง เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ านวน ๑๕๒,๘๗๖,๒๕๐ บาท 
-อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบินภายในเขตการบิน 
-อยู่ระหว่างด าเนินการส าหรับติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดลมเฉือน (Wind Shear) 
-อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ (Met Observatory) 

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบเช่ือมโยง ผลการด าเนินงาน คือ 
กิจกรรมที่ ๘ ทดสอบการท างานท้ังระบบ ผลการด าเนินงาน คือ 
กิจกรรมที่ ๓ ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศ 
เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ 

ผลการด าเนินงาน คือ บริษัทฯ คู่สัญญา ด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างรากส าหรับติดตั้ง
เครื่องมือ และส่งมอบอุปกรณ์ เพื่อด าเนินการติดตั้ง เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จ านวน ๑๕๒,๘๗๖,๒๕๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๙ อบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน / 
เจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค 

ผลการด าเนินงาน คือ 

๑๐. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 
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๑๑. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๑.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๑.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๓๒  ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 
 

                                                                           ผู้ประสานงานโครงการ นายโอฬาร จีรชีวะ 
                                                                           ต าแหนง่  ผอ.ส่วนพัฒนาการเฝ้าระวังอากาศการบิน 
                                                                     เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๑๓๔๐๐๑๑ ต่อ ๒๑๕ 
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แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)  
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนา เครื่องตรวจอากาศ อัตโนมัติ (AWOS) เพื่อการบิน ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนของเดิมที่ใช้

งานมานานเกิน ๒๐ ปี และเสื่อมสภาพ (ท่าอากาศยานน่าน ติดตั้งปี ๒๕๔๐)  
- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในกิจการ การบิน การท่องเที่ยว 

กิจการขนส่ง ส าหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
แจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย 

- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

    ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.๒๔๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข่าว METAR ที่รายงาน
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 
๕ นาที 

- ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔๒๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี .............................................สิ้นสุดวันท่ี ………………………………………………………………. 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ธันวาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศยานน่านนคร / เตรียมความ
พร้อมสถานท่ีพร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐-ตุลาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่าน
นคร / ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ังระบบ / อบรม
เจ้าหน้าท่ี 

มกราคม ๒๕๖๒-พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๙.๑๖๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖ ๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)    ๗.๘๓๒๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖ ๒ ผูกพันงบประมาณ    ๓๑.๓๒๘๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  
 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ......บาท (ยังไม่ได้ท าสัญญา) 

เอกสารแนบ ๑ 



๘ 
 

๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของข่าว METAR ที่
รายงานทันเวลา 
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที 

- - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - 

 
๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  

มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๗ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

ผลการด าเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร  ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้เข้ามาวิจารณ์อยู่
ระหว่างคณะกรรมการตอบข้อวิจารณ ์

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ผลการด าเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้วเมื่อ
วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ส านักงบประมาณมีหนังสือให้ความเหมาะสมของราคา 
เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่บริษัท ดีเอ็กซ์ พี ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาแต่
ไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสารเนื่องจากการยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง ได้มีหนังสืออุทธรณ์
ค้านการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมฯถึงมีบันทึกข้อความที่ ดศ 
๐๓๐๑/๑๐๓๗ ลว.๔ เมษายน ๒๕๖๑ รายงานผลการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้
ผูกพัน ถึงปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมฯ มีหนังสือแจ้งผู้
อุทธรณ์และส่งแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑        

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศ
ยานน่านนคร / เตรียมความพร้อมสถานท่ี
พร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้
ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / 
ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ 
(AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร / 
ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างาน
ทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / 
ตรวจรับ งวดสุดท้าย 

ผลการด าเนินงาน คือ 

๑๐. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 
 ความเสี่ยงของโครงการ (เช่น คาดการณ์ถึงสาเหตุ/ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น) 
   - 



๙ 
 

๑๑. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๑.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๑๐  ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๑.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๑๐  ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ 
ปี) 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 

 
           
      ผู้ประสานงานโครงการ นายเมธี มหายศนันท์  
                                                                    ต าแหนง่  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

                                                                                เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๕๔๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)  
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนา เครื่องตรวจอากาศ อัตโนมัติ (AWOS) เพื่อการบิน ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนของเดิมที่ใช้

งานมานานเกิน ๑๘ ปี และเสื่อมสภาพ (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ติดตั้งปี ๒๕๔๒)  
- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในกิจการ การบิน การท่องเที่ยว 

กิจการขนส่ง ส าหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
แจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย 

- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

    ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข่าว METAR ที่รายงาน
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 
๕ นาที 

- ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔๒๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี .............................................สิ้นสุดวันท่ี ………………………………………………………………. 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ธันวาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด / เตรียมความ
พร้อมสถานท่ีพร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐-ตุลาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน
ร้อยเอ็ด / ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ังระบบ / 
อบรมเจ้าหน้าท่ี 

มกราคม ๒๕๖๒-พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๙.๑๖๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖ ๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)    ๗.๘๓๒๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖ ๒ ผูกพันงบประมาณ    ๓๑.๓๒๘๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  

เอกสารแนบ ๑ 



๑๑ 
 

 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ......บาท (ยังไม่ได้ท าสัญญา) 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของข่าว METAR ที่
รายงานทันเวลา 
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที 

- - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - 

 
๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๗ กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

ผลการด าเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร  ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้เข้ามาวิจารณ์อยู่
ระหว่างคณะกรรมการตอบข้อวิจารณ ์

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ผลการด าเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ในวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้วเมื่อ
วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ส านักงบประมาณมีหนังสือให้ความเหมาะสมของราคา เมื่อ
วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่บริษัท ดีเอ็กซ์ พี ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาแต่ไม่
ผ่านการตรวจสอบเอกสารเนื่องจากการยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง ได้มีหนังสืออุทธรณ์ค้าน
การประกวดราคา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมฯถึงมีบันทึกข้อความที่ ดศ 
๐๓๐๑/๑๐๓๗ ลว.๔ เมษายน ๒๕๖๑ รายงานผลการอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้
ผูกพัน ถึงปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมฯ มีหนังสือแจ้งผู้
อุทธรณ์และส่งแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑        

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศ
ยานร้อยเอ็ด / เตรียมความพร้อมสถานท่ี
พร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้
ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / 
ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ 
(AWOS) ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด / ติดตั้ง
ระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ัง
ระบบ / อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / 
ตรวจรับ งวดสุดท้าย  

ผลการด าเนินงาน คือ 

 ๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 

                      - 
  



๑๒ 
 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 
                                                                                ผู้ประสานงาน นายประเสริฐ ปุราถานัง  
                                                                                ต าแหนง่ รักษาการผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศ 
                                                           เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๗๘๘๑๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)  
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนา เครื่องตรวจอากาศ อัตโนมัติ (AWOS) เพื่อการบิน ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนของเดิมที่ใช้

งานมานานเกิน ๑๘ ปี และเสื่อมสภาพ (ท่าอากาศยานพิษณุโลก ติดตั้งปี ๒๕๔๓)  
- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในกิจการ การบิน การท่องเที่ยว 

กิจการขนส่ง ส าหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
แจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย 

- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

    ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข่าว METAR ที่รายงาน
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 
๕ นาที 

- ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔๒๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศยานพิษณุโลก / เตรียมความ
พร้อมสถานท่ีพร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

ธันวาคม ๒๕๖๐-สิงหาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  กันยายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน
พิษณุโลก / ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ังระบบ / 
อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ตุลาคม ๒๕๖๑-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย  มีนาคม ๒๕๖๒ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๙.๑๖๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖ ๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)    ๗.๘๓๒๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖ ๒ ผูกพันงบประมาณ    ๓๑.๓๒๘๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  

เอกสารแนบ ๑ 



๑๔ 
 

 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท (ยัง
ไม่ได้ท าสัญญา) 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของข่าว METAR ที่
รายงานทันเวลา 
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที 

- - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๗ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

ผลการด าเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร  ระหว่างวันท่ี ๘ สิงหาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ผลการด าเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐               
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช จ านวน
เงิน ๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันท่ี ๒ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขท่ี สข.๖๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ครบก าหนดส่งมอบ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๕,๕๘๕,๔๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศ
ยานพิษณุโลก / เตรียมความพร้อมสถานท่ี
พร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้
ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / 
ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ 
(AWOS) ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก / 
ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างาน
ทั้งระบบ / อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / 
ตรวจรับ งวดสุดท้าย  

ผลการด าเนินงาน คือ 

 
๑๐. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 
 
 
 



๑๕ 
 

๑๑. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๑.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๒  ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๑.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๒  ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ 
ปี) 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 

 
                                                                                  ผู้ประสานงานโครงการ นายเมธี มหายศนันท์  
                                                                                  ต าแหนง่  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
                                                                         เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๕๔๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)  
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนา เครื่องตรวจอากาศ อัตโนมัติ (AWOS) เพื่อการบิน ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนของเดิมที่ใช้

งานมานานเกิน ๑๘ ปี และเสื่อมสภาพ (ท่าอากาศยานแม่สอด ติดตั้งปี ๒๕๔๓)  
- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในกิจการ การบิน การท่องเที่ยว 

กิจการขนส่ง ส าหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
แจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย 

- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

    ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข่าว METAR ที่รายงาน
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 
๕ นาที 

- ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔๒๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศยานแม่สอด / เตรียมความ
พร้อมสถานท่ีพร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

ธันวาคม ๒๕๖๐-สิงหาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  กันยายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่
สอด/ ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ังระบบ / อบรม
เจ้าหน้าท่ี 

ตุลาคม ๒๕๖๑-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย  มีนาคม ๒๕๖๒ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๙.๑๖๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖ ๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)    ๗.๘๓๒๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖ ๒ ผูกพันงบประมาณ    ๓๑.๓๒๘๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  

เอกสารแนบ ๑ 



๑๗ 
 

 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท (ยัง
ไม่ได้ท าสัญญา) 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของข่าว METAR ที่
รายงานทันเวลา 
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที 

- - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - 

 
๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๗)  

กิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๗ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันท่ี ๘ 
สิงหาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันท่ี ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 
คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช จ านวนเงิน ๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขท่ี สข.๗๕/๒๕๖๑ ลง
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ครบก าหนดส่งมอบ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เบิกจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๕,๕๘๕,๔๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศ
ยานแม่สอด / เตรียมความพร้อมสถานท่ี
พร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้
ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / 
ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ 
(AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่สอด/ ติดตั้ง
ระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ัง
ระบบ / อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / 
ตรวจรับ งวดสุดท้าย  

ผลการด าเนินงาน คือ 

 ๑๐. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 

                      - 
๑๑. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๑.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ   ๒๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๑.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๒  ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ 
ปี) 



๑๘ 
 

 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 

 
                                                                                  ผู้ประสานงานโครงการ นายเมธี มหายศนันท์  
                                                                                  ต าแหนง่  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
                                                                         เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๕๔๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)  
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนา เครื่องตรวจอากาศ อัตโนมัติ (AWOS) เพื่อการบิน ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนของเดิมที่ใช้

งานมานานเกิน ๒๐ ปี และเสื่อมสภาพ (ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ติดตั้งปี ๒๕๔๑)  
- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในกิจการ การบิน การท่องเที่ยว 

กิจการขนส่ง ส าหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
แจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย 

- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

    ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข่าว METAR ที่รายงาน
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 
๕ นาที 

- ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ 

๗. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔๒๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศยานบุรีรัมย ์/ เตรียมความ
พร้อมสถานท่ีพร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

ธันวาคม ๒๕๖๐-สิงหาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  กันยายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยาน
บุรีรัมย ์/ ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ังระบบ / อบรม
เจ้าหน้าท่ี 

ตุลาคม ๒๕๖๑-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย  มีนาคม ๒๕๖๒ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๙.๑๖๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖ ๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)    ๗.๘๓๒๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖ ๒ ผูกพันงบประมาณ    ๓๑.๓๒๘๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  

เอกสารแนบ ๑ 



๒๐ 
 

 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท (ยัง
ไม่ได้ท าสัญญา) 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของข่าว METAR ที่
รายงานทันเวลา 
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที 

- - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๗)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๗ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

ผลการด าเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันท่ี ๘ สิงหาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ผลการด าเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-
bidding) ในวันท่ี ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศ
ผลผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช จ านวนเงิน 
๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันท่ี ๒ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขท่ี สข.๗๕/๒๕๖๑ ลง
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ครบก าหนดส่งมอบ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน 
๕,๕๘๕,๔๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศ
ยานบุรีรัมย ์/ เตรียมความพร้อมสถานท่ี
พร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้
ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / 
ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ 
(AWOS) ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย ์/ ติดตั้ง
ระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ัง
ระบบ / อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / 
ตรวจรับ งวดสุดท้าย  

ผลการด าเนินงาน คือ 

๑๐. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 

                      - 
๑๑. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๑.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๒  ของเป้าหมายทั้งโครงการ  



๒๑ 
 

     ๑ ๑.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๒  ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ 
ปี) 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 

 
                                                                                    ผู้ประสานงานโครงการ นายประเสริฐ ปุราถานัง 
                                                                                    เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๗๘๘๑๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)  
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนา เครื่องตรวจอากาศ อัตโนมัติ (AWOS) เพื่อการบิน ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนของเดิมที่ใช้

งานมานานเกิน ๒๐ ปี และเสื่อมสภาพ (ท่าอากาศยานตรัง ติดตั้งปี ๒๕๔๑)  
- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใช้ในกิจการ การบิน การท่องเที่ยว 

กิจการขนส่ง ส าหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบิน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
แจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย 

- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

    ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข่าว METAR ที่รายงาน
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 
๕ นาที 

- ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔๒๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ .สิ้นสุดวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศยานตรัง / เตรียมความพร้อม
สถานท่ีพร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ 
จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

ธันวาคม ๒๕๖๐-สิงหาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  กันยายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานตรัง / 
ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ังระบบ / อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ตุลาคม ๒๕๖๑-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / ตรวจรับ งวดสุดท้าย  มีนาคม ๒๕๖๒ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๙.๑๖๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖ ๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)    ๗.๘๓๒๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖ ๒ ผูกพันงบประมาณ    ๓๑.๓๒๘๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  

เอกสารแนบ ๑ 



๒๓ 
 

 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท (ยัง
ไม่ได้ท าสัญญา) 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของข่าว METAR ที่
รายงานทันเวลา 
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที 

- - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - 

 
๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๗)  

มีกิจกรรมทั้งหมด ๗ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

ผลการด าเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันท่ี ๘ สิงหาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ผลการด าเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช จ านวน
เงิน ๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้อนุมัติสั่งซื้อแล้วเมื่อวันท่ี 
๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขท่ี สข.๗๕/๒๕๖๑ ลง
วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ครบก าหนดส่งมอบ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวนเ งิน 
๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน 
๕,๕๘๕,๔๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศ
ยานตรัง / เตรียมความพร้อมสถานท่ี
พร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้
ทางวิ่ง ท้ัง ๒ จุด  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / 
ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ 
(AWOS) ที่ท่าอากาศยานตรัง / ติดตั้ง
ระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ัง
ระบบ / อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย / 
ตรวจรับ งวดสุดท้าย  

ผลการด าเนินงาน คือ 

  

๑๐. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 
 



๒๔ 
 

 
๑๑. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๑.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๒  ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๑.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๒  ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ 
ปี) 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 

 
                                                       ผู้ประสานงานโครงการ นายวิวัฒน์ อินทรพานิช  
                                                       ต าแหนง่  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก                                                                                                   
                                              เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๐๑๔๖๘๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
แบบรายงานที่ ๑ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)  
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
- เพื่อน าเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ ใช้ติดตั้งทดแทนเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ช ารุด

รอการซ่อมแซม หรือเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากการยกเลิกการผลิต
อะไหล่ ซึงมี่การใช้งานมานานเกิน ๑๕ ปี และเสื่อมสภาพ 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ  แบบเคลื่อนที่ เพื่อ ใช้ในกิจการ  การบิน การ
ท่องเที่ยว กิจการขนส่ง ส าหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ  ณ จุดใกล้ทางวิ่งและ บริเวณสนามบิน  ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย 

- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

    ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข่าว METAR ที่รายงาน
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 
๕ นาที 

- ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔๒๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ตุลาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติเคลื่อนที่ 
จ านวน ๒ ชุด 

ตุลาคม๒๕๖๐-พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติแบบ
เคลื่อนที่ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา จ านวน ๒ ชุด พร้อมตรวจรับงานงวดที่ 
๑   

มิถุนายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๖ ด าเนินการทดสอบ ทดลอง พร้อมฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่
ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) กันยายน ๒๕๖๑ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

 

เอกสารแนบ ๑ 



๒๖ 
 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๑.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  
 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๗,๙๗๖,๐๐๐ บาท (ยัง
ไม่ได้ท าสัญญา) 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของข่าว METAR ที่
รายงานทันเวลา 
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที 

- - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - 

 
๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๗)  

มีกิจกรรมทั้งหมด ๗ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

ผลการด าเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ผลการด าเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมีการเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
เนื่องจากผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอและราคาต้องด าเนินการยื่นเสนอผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศผลผู้
ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เอ็กเซลคอนซัลแตนท์ส จ ากัด จ านวนเงิน 
๑๗,๙๗๖,๐๐๐ บาท  

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ท าสัญญาแล้วตามสัญญาเลขท่ี สช.๒๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก าหนด
ส่งมอบ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๔ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติเคลื่อนที่ จ านวน ๒ ชุด 

ผลการด าเนินงาน คือ  อยู่ระหว่างสั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือ
ตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ ณ 
กรมอุตุนิยมวิทยา จ านวน ๒ ชุด พร้อม
ตรวจรับงานงวดที่ ๑   

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ด าเนินการทดสอบ ทดลอง 
พร้อมฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของกรม
อุตุนิยมวิทยา 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวด
สุดท้าย) 

ผลการด าเนินงาน คือ 

 

๑๐. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 
 
 
 



๒๗ 
 

๑๑. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๑.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๒  ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๑.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๕  ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ 
ปี) 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

 

 
                                                       ผู้ประสานงานโครงการ นายสมาน ใจตรง  
                                                       ต าแหนง่  ผู้อ านวยการส่วนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                   
                                              เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๖๖๙๔๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)  
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินเชียร์ (LLWAS) เพื่อใช้ในกิจการการบิน การ
ท่องเที่ยว กิจการขนส่ง ส าหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล้ทางวิ่งและบริเวณสนามบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

      ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข่าว METAR ที่รายงาน
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 
๕ นาที 

- ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ 

   ๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔๕๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 สัญญาเลขท่ี สข.๙๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี  ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล เดือนธันวาคม ๒๕๕๙  
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา เดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ เดือนมกราคม ๒๕๖๐-มิถุนายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๕ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ / เตรียมความพร้อมสถานท่ีพร้อม
สร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณ
ใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์  

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ต, และท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ / 
ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ังระบบ / อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง เดือนกุมภาพันธ ์
๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย  เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐ %)    ๓๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  
 ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ  ๑๒๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  

เอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๑ 



๒๙ 
 

 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๔๗,๒๓๒,๐๐๐ บาท  
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของข่าว METAR ที่
รายงานทันเวลา 
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที 

- - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๘ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันท่ี ๑๔ 
- ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันท่ี 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยื่นเอกสารประกวดราคาฯและเสนอราคาในวันท่ี ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยผู้
เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เอเชียเมท จ ากัด โดยเสนอราคาต่ าสุด 
เป็นเงินท้ังสิ้น ๑๔๗,๒๓๒,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ท าสัญญาแล้ว  สัญญาเลขท่ี สข ๙๓/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ วงเงิน 
๗๓,๖๑๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าเมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวน 
๒๒,๐๘๔,๘๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจาก
ต่างประเทศ 

อยู่ระหว่างสั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ ๕ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต และท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ / เตรียมความพร้อม
สถานท่ีพร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับ
ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณ
ใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์  

-จ.เชียงใหม่ เข้าส ารวจพ้ืนท่ีแล้วเมื่อวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๐ และที่ติดตั้งเสาวินด์
เชียร์ต้นท่ี ๔ ที่ศูนย์พัฒนาขาวเขาได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว ซึ่งได้ท าหนังสือส่งมอบ
พื้นที่ติดตั้งวินด์เชียร์บางส่วนให้บริษัทแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เข้าใช้
พื้นที่เรียบร้อยแล้ว 
-จ. ภูเก็ต เข้าส ารวจพ้ืนท่ีแล้ว เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ / 
ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  

ผลการด าเนินงาน คือ 
-จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๒๖ ก.พ.๖๑ และช้ีจุด
ติดตั้งเมื่อวันท่ี ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
-จ.ภูเก็ต อยู่ระหว่างช้ีจุดติดตั้ง 

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ
อัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต, และท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่ / ติดตั้งระบบ
เชื่อมโยง / ทดสอบการท างานท้ังระบบ / 
อบรมเจ้าหน้าท่ี 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / 
ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย  
 

ผลการด าเนินงาน คือ 



๓๐ 
 

กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์
 

ผลการด าเนินงาน คือ 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      -  
๑๐. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๕๕  ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 
 

                                                           ๑. ผู้ประสานงานโครงการ นายเมธี มหายศนันท์  
                                                              ต าแหนง่  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
                                                              เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๕๔๖๓    
                                                           ๒. ผู้ประสานงานโครงการ นายวิวัฒน์ อินทรพานิช  
                                                              ต าแหนง่  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก                                                                                               
                                                              เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๐๑๔๖๘๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)  
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนา เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่

ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อการบินให้มีประสิทธิภาพ ท่ีมีการเสื่อมสภาพและใช้งานมานาน และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน  

- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) เพื่อใช้ในกิจการ การ
บิน การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง ส าหรับเฝ้าระวังเตือนสภาวะอากาศ  ณ จุดใกล้ทางวิ่งและ บริเวณสนามบิน  ให้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิด
ภัย 

- เพื่อการป้องกันและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการ
สัญจรทางอากาศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ข่าว METAR ที่รายงาน
ทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 
๕ นาที 

- ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔๕๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  สิ้นสุดวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
 สัญญาเลขท่ี สข.๖๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  
    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ ธันวาคม ๒๕๖๐-กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๕ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศยานขอนแก่น / เตรียมความ
พร้อมสถานท่ีพร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์  

ธันวาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมืออุปกรณ ์/ ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ท่า
อากาศยานขอนแก่น / ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / ทดสอบการท างานท้ัง
ระบบ / อบรมเจ้าหน้าท่ี 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

 

เอกสารแนบ ๑ 



๓๒ 
 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๗๓.๔๒๕๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖ ๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)  ๑๔.๖๘๕๐   ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖ ๒ ผูกพันงบประมาณ  ๕๘.๗๔๐๐  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  
 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๖๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท (ยัง
ไม่ได้ท าสัญญา) 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของข่าว METAR ที่
รายงานทันเวลา 
ภายในเวลาไม่เกิน ๕ 
นาที 

- - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - ๙๙ - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๘ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

ผลการด าเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และ
กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันท่ี ๗-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ผลการด าเนินงาน คือ -ประกาศประกวดราคาซื้อ ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก าหนดยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐  
-ส านักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ตามระเบียบการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
(หนังสือ ส านักงานประมาณ ท่ี นร ๐๗๑๙/๔๓๔ 
ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
- กรมอุตุนิยมวิทมยา รายงานผลการพิจารณาและขอความเห็นชอบอนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (หนังสือ บันทึก
ข้อความ ท่ี ดศ ๐๓๐๑/๓๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคา วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นจ านวนเงิน ๖๙,๕๕๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาเลขท่ี สข.๖๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ส่งมอบภายในวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จ านวนเงิน 
๖๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จ านวน ๑๐,๔๓๒,๕๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจาก
ต่างประเทศ 

ผลการด าเนินงาน คือ อยู่ระหว่างสั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ ๕ ส ารวจสถานท่ี ท่าอากาศ
ยานขอนแก่น / เตรียมความพร้อมสถานท่ี
พร้อมสร้างฐานคอนกรีตส าหรับติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ณ จุดบริเวณใกล้
ทางวิ่ง และเสาวินด์เชียร์  

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบงานเครื่องมือ
อุปกรณ์ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑  

ผลการด าเนินงาน คือ 



๓๓ 
 

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ
อัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ ที่ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น / ติดตั้งระบบเช่ือมโยง / 
ทดสอบการท างานท้ังระบบ / อบรม
เจ้าหน้าท่ี 

ผลการด าเนินงาน คือ 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน ครั้งสุดท้าย / 
ตรวจรับงาน ครั้งสุดท้าย  

ผลการด าเนินงาน คือ  

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 
  
๑๐. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๑.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๑.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๐   ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  

อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  
จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 
 

                                                                         ผู้ประสานงานโครงการ นายสุรพงค์ แจ่มเจริญ 
                                                                         ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
                                                               เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๖๖๙๔๑๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ ..โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส าหรับการพัฒนาระบบผลิตและให้บริการข่าวอากาศ
การบินที่มีการใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ อุปกรณ์บางส่วนยกเลิกการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่ดีขึ้น
ระบบประมวลผลข้อมูลมีความปลอดภัยที่สูงข้ึน สามารถเพิ่มศักยภาพการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็วและทันการณ์ 
๔.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศโลกจาก GRIB Edition ๑
เป็น GRIB Edition ๒ ในการใช้ข้อมูลเพื่อพยากรณ์อากาศการบินและจัดท าเอกสารประกอบการบินให้กับสายการบิน
ต่างๆตามมาตรฐานท่ีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศก าหนด 
๔.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแบบเดิมใน
รูปแบบTAC (Traditional Alphanumeric Codes) เป็นรูปแบบ  XML/GML (Extensible Markup Language / 
Geography Markup Language) เพื่อรองรับการใช้งานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินตามรูปแบบมาตรฐานขององค์การ
การบินพลเรือน 
๔.๔ เพื่อพัฒนาระบบรับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศโลก (World Area Forecast Centres: WAFC, London ) จะ
ท าการยกเลิกการให้บริการข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน จากรูปแบบ  SADIS ๒G เป็น Secure SADIS FTP ภายใน
ปลายปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔.๕ เพื่อจัดหาระบบการให้บริการ สื่อสารข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไปและด้านการบิน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานข้อก าหนดของ ICAO และ WMO ที่ต้องให้บริการข้อมูล สารสนเทศ ทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการ
บริการข้อมูลของผู้รับบริการ สนามบินท่ัวประเทศและหน่วยงานหรือเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาต่างประเทศโดยค านึงถึง
การบูรณาการระบบด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดคุ้มค่าและรวดเร็วครอบคลุม 
๔.๖ เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินของประเทศไทยและการพยากรณ์อากาศ ให้มีความถูกต้อง 
ทันสมัย สะดวก และทันต่อการใช้งาน ในทุกๆ สถานะการณ์ ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
๔.๗ เพื่อสามารถด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ควบคุมการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการข่าวสารด้าน
อุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามมาตรฐาน WMO และ ICAO ได้ต่อเนื่องตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง ในบทบาทของศูนย์ RTH Bangkok และ DCPC Bangkok 
๔.๘ เพื่อเป็นคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดทันเวลาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสารองข้อมูลด้านการบินของ
ประเทศไทย 
๔.๙ เพื่อพัฒนาระบบการแสดงผลและผลิตแผนท่ีข่าวอากาศให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย สามารถบูรณาการ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดและรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลายได้ ส าหรับใช้ในการพยากรณ์อากาศประจ าวันและเตือนภัยได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจการให้บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

- ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 

เอกสารแนบ ๑ 



๓๕ 
 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.......๑ ปี ๑๑ เดือน................................วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  สิ้นสุดวันท่ี  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 สัญญาเลขท่ี สข.๑๐๗/๒๕๖๐   ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์  เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘๙ ถึง เดือนธันวาคม 

๒๕๕๙ 
กิจกรรมที่ ๓ ท าสัญญา เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐-เดือนมิถุนายน 

๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงห้องอาคารปฏิบัติการส่วนกลาง และส านัก
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนเมษายน 
๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งระบบผลิตข้อมูลพยากรณ์อากาศและบริการข่าว
อากาศการบิน (ระบบหลัก) 

ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึง เดือนสิงหาคม 
๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
(ระบบย่อย) 

ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ถึง เดือนกุมภาพันธ ์
๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๘ ติดตั้งระบบผลิตและให้บริการข่าวอากาศการบิน (ระบบ
ย่อย) 

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ถึง เดือนมิถุนายน 
๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๙ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๑๐ ส่งมอบงาน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 ๘.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๗๔.๒๘๓๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐ %)     ๕๔ .๘๕๖๖ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ   ๒๑๙ .๔๒๖๔ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  
 ๘.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๔๗,๑๗๐,๐๐๐ บาท  
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑)           

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

- - ๘๕ - ๘๕ - ๘๕ - ๘๕ - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑๐ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดรายละเอียด / 
ประชาพิจารณ์  

เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันท่ี ๑๕ 
– ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวด
ราคา/ การพิจารณาผล 

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันท่ี 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยื่นเอกสารประกวดราคาฯและเสนอราคาในวันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกรมฯ ได้เสนอหนังสือให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ



๓๖ 
 

สังคมเพื่อพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้อตามระเบียบพัสดุ ข้อ ๖๕ (๓) เมื่อวันท่ี ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๐ และได้มีหนังสือด่วนที่สุด ดศ ๐๓๐๑/๗๐๓ ลงวันท่ี ๓ มีนาคม 
๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ ซึ่งส านักงบประมาณ มีหนังสือ
ให้กรมอุตุนิยมวิทยา เสนอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อขยายเวลาด าเนินการและผูกพันงบประมาณไปถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๓ ท าสัญญา ท าสัญญาแล้ว  สัญญาเลขท่ี สข ๑๐๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เบิก
จ่ายเงินล่วงหน้า เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ และมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมครั้งท่ี 
๑,๒ ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตเครื่องมือจาก
ต่างประเทศ 

อยู่ระหว่างสั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ 

กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงห้องอาคาร
ปฏิบัติการส่วนกลาง และส านัก
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

ปรับปรุงห้องอาคารปฏิบัติการส่วนกลาง และส านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 
 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งระบบผลิตข้อมูล
พยากรณ์อากาศและบริการข่าวอากาศ
การบิน (ระบบหลัก) 

บริษัทฯ ได้มาด าเนินการเดินท่อสายไฟและสาย LAN พร้อมเริ่มน าอุปกรณ์ Hard 
Ware เข้าติดตั้งระบบผลิตข้อมูลพยากรณ์และบริการข่าวอากาศการบินบางส่วน มี
การติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมทั้งเชื่อมต่อระบบ
ระหว่าง อาคาร MainMet ไปยังอาคาร Metobs เรียบร้อยแล้ว มีการติดตั้งระบบ
ผลิตข้อมูลพยากรณ์อากาศและบริการข่าวอากาศการบิน (ระบบหลัก) 

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบ
จัดเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (ระบบย่อย) 

มีการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมทั้งเชื่อมต่อระบบ
ระหว่างอาคาร MainMet ไปยังอาคาร MetObs ติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า น าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไปติดตั้งแล้วบางส่วน และที่อาคารสื่อสาร (สน.) ได้มีการติดตั้ง UPS 
ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายให้บริการ (Server) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบ
เครือข่าย (Firewall) เชื่อมต่อระบบ internet ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ส่งมอบอุปกรณ์ระบบบูรณาการสารสนเทศด้าน
อุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐาน ICAO  และ WMO พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ ตามสัญญาข้อที่ ๗ .๒ งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑๒,๓๕๘,๕๐๐ บาท  
เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวน ๙๘,๘๖๘.๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๘ ติดตั้งระบบผลิตและ
ให้บริการข่าวอากาศการบิน (ระบบย่อย) 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๙ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๑๐ ส่งมอบงาน ผลการด าเนินงาน คือ 

 
 
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 

๑๐. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๓๐  ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  

จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 
 
                                                                                     ผู้ประสานงานโครงการ นายวินยั ทองผาสขุ  
                                                                                     ต าแหน่ง  นักอุตุนิยมวิทยาช านาญการพิเศษ 
                                                                                     เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๖๑-๘๓๖๒๒๒๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ ..โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System) 
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
 - เพื่อเป็นการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยจากการเกิดฟ้าผ่าที่เจาะจงพ้ืนท่ีให้สามารถครอบคลุมทั้งประเทศได้ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง กรมฯ จึงต้องพัฒนาระบบเครือข่ายพิกัดต าแหน่งฟ้าแลบ
และระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าที่มีการใช้งานมานานให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยครอบคลุมทั้ง
ประเทศ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครอบคลุม รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 

๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การแจ้งเตือนการเกิดฝนฟ้า
คะนองบริเวณท่าอากาศ
ยานทันเวลา 

- ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ 

๗. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.......................................วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี  วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี  ๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
 สัญญาเลขท่ี สข.๖๙/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑   
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  
กิจกรรมที่ ๓ ท าสัญญา ๑ พฤศจิกายน ๒๙๖๐ – ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี / เตรียมความพร้อม  ๙    มกราคม  ๒๕๖๑ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบ งวดที่ ๑ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ ๒    พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบ งวดที่ ๒ / ตรวจรับงาน งวดที่ ๒ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๘ ทดสอบ/ฝึกอบรม ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๙ ส่งมอบงาน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๔๒.๖๕๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖ ๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)  ๖๘.๕๓๐๐  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖ ๒ ผูกพันงบประมาณ  ๒๗๔.๑๒๐๐  ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  
 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐บาท (ยัง
ไม่ได้ท าสัญญา) 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 

เอกสารแนบ ๑ 



๓๙ 
 

     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑)           

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของการแจ้งเตือนการ
เกิดฝนฟ้าคะนอง
บริเวณท่าอากาศยาน
ทันเวลา 

- - ๘๕ - ๘๕ - ๘๕ - ๘๕ - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๙ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดรายละเอียด / 
ประชาพิจารณ์  

เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯและกรมบัญชีกลาง เพื่อให้
สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
ระหว่างวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวด
ราคา/ การพิจารณาผล 

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ในวันท่ี ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคาเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐ จ านวนเงิน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๓ ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญา เลขท่ี สข.๖๙/๒๕๖๑ ลง
วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓๒๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันท่ี ๓ 
กันยายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว จ านวน ๔๙,๒๗๓,๕๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี / เตรียมความ
พร้อม  

ผลการด าเนินงาน คือ อยู่ระหว่างจัดซื้อระบบจากต่างประเทศ ผลิต/ทดสอบ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบ งวดที่ ๑ / ตรวจรับ
งาน งวดที่ ๑ 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๗ ส่งมอบ งวดที่ ๒ / ตรวจรับ
งาน งวดที่ ๒ 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๘ ทดสอบ/ฝึกอบรม ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๙ ส่งมอบงาน ผลการด าเนินงาน คือ 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 
๑๐. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๑ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๕ ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  

จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 
 
                                                                           ผู้ประสานงานโครงการ  นายอนุวัฒน์ อ้วนม ี  
                                                                               ต าแหน่ง    ผอ.ฝพ. 

                                                                   เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๒-๑๓๔๐๐๑๐-๑๑  



๔๐ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ ..โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
 - เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้งานมานานและ
เสื่อมสภาพ 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ส าหรับการบริหารจัดการและแจ้งเตือนสภาพอากาศร้าย
ที่เกิดขึ้นท่ีมีผลกระทบต่อการเดินอากาศท่ีอากาศยานสุวรรณภูมิและพื้นที่โดยรอบ  

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

ปี พ.ศ. 

๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ความถูกต้องของการ
พยากรณ์อากาศระยะสั้น 

- ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.......................................วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี   
 สัญญาเลขท่ี สข.๗๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑   
     แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดรายละเอียด / ประชาพิจารณ์  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวดราคา/ การพิจารณาผล ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๓ ท าสัญญา ๑ พฤศจิกายน ๒๙๖๐ – ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี/เตรียมความพร้อมและ สร้างหอเรดาร ์ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ/ติดตั้งระบบเช่ือมโยง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการท างานท้ังระบบ/ฝึกอบรม ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจรับงาน งวดสุดท้าย ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๑๓.๒๘๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖ ๑ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐%)  ๖๒.๖๕๖๐    ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖ ๒ ผูกพันงบประมาณ ๒๕๐.๖๒๔๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  
 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๐๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท (ยัง
ไม่ได้ท าสัญญา) 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 

เอกสารแนบ ๑ 



๔๑ 
 

     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑)           

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของความถูกต้องของ
การพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น 

- - ๗๕ - ๗๕ - ๗๕ - ๗๕ - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๘ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ การก าหนดรายละเอียด / 
ประชาพิจารณ์  

เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร วันท่ี ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/ประกวด
ราคา/ การพิจารณาผล 

ประกาศประกวดราคาในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ประกาศผล
ผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐ จ านวนเงิน ๓๐๔,๙๕๐,๐๐๐ 
บาท 

กิจกรรมที่ ๓ ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาเลขท่ี สข.๗๐/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๓๐๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 
จ านวน ๔๕,๗๔๒,๕๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ี/เตรียมความ
พร้อมและ สร้างหอเรดาร ์

ผลการด าเนินงาน คือ ผลิตสินค้าจากโรงงาน/ทดสอบ .สั่งสินค้าในประเทศ อยู่
ระหว่างก่อสร้างหอเรดาร ์

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ / ตรวจ
รับงานงวดที่ ๑ 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจ
อากาศ/ติดตั้งระบบเช่ือมโยง 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบการท างานท้ัง
ระบบ/ฝึกอบรม 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบ งวดสุดท้าย / ตรวจ
รับงาน งวดสุดท้าย 

ผลการด าเนินงาน คือ 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 
๑๐. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๑.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๑.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๓๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
     อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  

จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 
 
                                                                           ผู้ประสานงานโครงการ  นายอนุวัฒน์ อ้วนม ี  
                                                                               ต าแหน่ง    ผอ.ฝพ. 
                                                                               เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๒-๑๓๔๐๐๑๐-๑๑  



๔๒ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน.กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization  
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนา เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับปรุงเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้งาน

มานานและเสื่อมสภาพ 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการน าข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์มาท า Composite เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัย

ให้รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และ
ระหว่างเกิดภัย 

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลแบบเครือข่าย เพื่อให้บริการข้อมูลกับประชาชน โดยสามารถเข้าถึงและใช้
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ท้ังด้านความปลอดภัยและการวางแผนการจัดการ ในระยะสั้นและระยะยาว 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงปริมาณ : ปรับปรุง
เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
แบบ Dual Polarization ๒ 
เครื่อง ท่ีจังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดล าพูน 

- - ๒ - - 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ.....ระยะเวลาด าเนินการภายใน ๔๕๐ วัน ........วัน/เดือน/ปี  
 เริ่มวันท่ี  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
 สัญญาเลขท่ื  สข.๗๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  
    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง TOR/ประชาวิจารณ ์ สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ธันวาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ีติดตั้ง/เตรียมความพร้อมที่จังหวัดภูเก็ต 
และล าพูน 

มกราคม ๒๕๖๑-กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/อบรม/ทดสอบการท างานท่ี
จังหวัดภูเก็ต และล าพูน 

ธันวาคม ๒๕๖๑-มกราคม ๒๕๖๒ 

กิจกรรมที่ ๗  ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ๗.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๙๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) โดย 
 ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณ (จ่าย ๒๐ %)  ๑๘.๐๐๐๐   ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง) 
 ปี ๒๕๖๑ ผูกพันงบประมาณ ๗๒.๐๐๐๐ ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ต าแหน่ง)  

เอกสารแนบ ๑ 



๔๓ 
 

 ๗.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง หรืองบประมาณส าหรับด าเนินการเอง รวมทั้งสิ้น จ านวน ๘๖,๘๗๐,๐๐๐ บาท (ยัง
ไม่ได้ท าสัญญา) 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑) 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงปริมาณ : 
ปรับปรุงเครื่องเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ 
Dual Polarization 
๒ เครื่อง ท่ีจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัด
ล าพูน 

- - - - ๒ - - - - - 

๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๗ กิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดรายละเอียดร่าง 
TOR/ประชาวิจารณ ์

เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชน
เข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันท่ี ๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒  ประกวดราคา/พิจารณาผล ประกาศประกวดราคาในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ขออนุมัติ
จัดซื้อจากกระทรวงฯ และกระทรวงฯมีหนังสือให้มาท าสัญญาเมื่อวันท่ี ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ จ านวนเงิน ๘๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที ่๓  ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือ ท าสัญญาแล้ว สัญญาเลขท่ี สข.๗๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๘๖,๘๗๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบภายในวันท่ี ๖ เมษายน 
๒๕๖๒ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วจ านวน ๑๓,๐๐๐,๕๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจสถานท่ีติดตั้ง/เตรียม
ความพร้อมที่จังหวัดภูเก็ต และล าพูน 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๕ ส่งมอบเครื่องมือฯ /
อุปกรณ์/ตรวจรับงานงวดที่ ๑ 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือฯ/อุปกรณ์/
อบรม/ทดสอบการท างานท่ีจังหวัดภูเก็ต 
และล าพูน 

ผลการด าเนินงาน คือ 

กิจกรรมที่ ๗  ตรวจรับงานงวดที่ ๒ (งวด
สุดท้าย) 

ผลการด าเนินงาน คือ 

 
๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน 
                      - 
๑๐. *ความก้าวหน้าการด าเนินการ 
       ๑ ๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๒๐  ของเป้าหมายทั้งโครงการ  
     ๑ ๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ   ๒๐    ของเป้าหมายในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
 
 
 
 



๔๔ 
 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
     อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  

จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 
 
                                       ๑.ผู้ประสานงานโครงการ นายเมธี มหายศนันท์  
                                                                       ต าแหนง่  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
                                                                       เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๕๔๖๓    
                                                                    ๒. ผู้ประสานงานโครงการ นายวิวัฒน์ อินทรพานิช  
                                                                       ต าแหนง่  ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก                                                                                                  
                                                             เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๐๑๔๖๘๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน...กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ..ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนาม ิ
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อพัฒนาระบบตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน 
 สามารถสนับสนุน การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดในอนาคต  
๒) เพื่อบูรณาการ ระบบตรวจแผ่นดินไหวอัตโนมัติเดิมที่ติดตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๔๘ พร้อมปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานตรวจวัด วิเคราะห์ เฝ้าระวังทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน    ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงท้ัง บนบก  ชายฝั่ง รวมถึง
เกาะในทะเล หรือพ้ืนท่ีอื่นที่ได้รับผลกระทบ  

๓) เพื่อแจ้งข่าวและบริการข้อมูลข่าวสาร ให้กับประชาชนท่ัวไปกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องทั้งใน
ท้องถิ่นบริเวณพื้นท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวต่างๆ และส่วนกลางที่ได้รับผลกระทบ 

๔) เพื่อขยายพื้นท่ีการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ท้ังสองฝั่งทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้ 
๕) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและนอกประเทศด้วย

ความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งข้ึน 
๖) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลอัตราเร่งของพื้นดินระดับประเทศ ให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกร หน่วยงานด้านกฎหมาย

ควบคุมอาคาร นักศึกษา นักวิจัย ส าหรับการศึกษาวิจัยและใช้ข้อมูลได้ตามความต้องการของภารกิจท่ี
รับผิดชอบ 

๗) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน นักท่องเที่ยวจ านวนหลายล้านคนท้ังในพื้นที่เสี่ยงภัยและทั่วไปเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการด ารงชีพท่ีภาครัฐมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ ส าหรับการ
รายงานและแจ้งเตือนภัยอย่างมีมาตรฐานสากล 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- ๙๘ ๙๘ ๙๘ ๙๘ 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๙๕๕ วัน หลังจากลงนามในสัญญาฯ 
 เริ่มวันท่ี ๑๗ มีนาคม  ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดรายละเอียดร่างTOR/ ประชาพิจารณ์ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดราคา/พิจารณาผล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
กิจกรรมที่ ๓ ท าสัญญา เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจ ตรวจ Ground noise ในพื้นที่เพ่ือ
คัดเลือกสถานีท่ีเหมาะ สม สถานีละ ๓ จุด 
 
 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

เอกสารแนบ ๑ 



๔๖ 
 

กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงห้องอาคารปฏิบัติการส่วนกลางและงาน
โยธา 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแบบหลุมเจาะ ๒๕ แห่ง 
และสถานีอัตราเร่ง ๒๒ แห่ง 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบสื่อสารส าหรับสถานีตรวจวัด
ภาคสนามในต่างจังหวัดและส่วนกลาง 

ตั้งแต่เดือนกรกรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๘ ติดตั้งระบบประมวลผล ฐานข้อมูล ณ ศูนย์
ปฏิบัติการแผ่นดินไหวและสึนามิ (ส่วนกลาง) 

ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐- ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๙ ฝึกอบรม/ทดลอง/ทดสอบ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๑๐ ส่งมอบงาน   งวดที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

งวดที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
งวดที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
งวดที่ ๔  มกราคม ๒๕๖๑ 
งวดที่ ๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  
 ๖.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน.....๕๕๐ ,๐๐๐,๐๐๐........บาท  
 ๖.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง จ านวน   ๕๐๔,๓๙๙,๖๐๐    บาท  
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑)           

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของการแจ้งข่าว
แผ่นดินไหวตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- - ๙๘ - ๙๘ - ๙๘ - ๙๘ - 

 ๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
  มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑๐ กิจกรรรม 
กิจกรรมที่ ๑ การก าหนด
รายละเอียด/ประชาพิจารณ์   

ผลการด าเนินงาน คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทาง เว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง 
เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
ระหว่างวันท่ี ๒ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

กิจกรรมที่ ๒ ตกลง/สอบราคา/
ประกวดราคา 

ผลการด าเนินงาน คือ ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง
วันท่ี ๑๔ –๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ยื่นเอกสารประกวดราคาฯและเสนอราคาในวันท่ี ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๘  ผลปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธี
อิเลคทรอนิคส์ จ านวน ๓ ราย และบริษัทที่เสนอราคาต่ าสุดคือ บริษัท เอเชียเมท จ ากัด 
วงเงิน  ๕๐๔,๓๙๙,๖๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๓ ท าสัญญา ผลการด าเนินงาน คือท าสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขท่ี ๗๙/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม                
๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ วงเงิน ๕๐๔,๓๙๙,๖๐๐ บาท เบิก
จ่ายเงินล่วงหน้า เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เงิน ๗๕,๖๕๙,๙๔๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ ส ารวจ ตรวจ 
Ground noise ในพื้นที่เพ่ือ
คัดเลือกสถานีท่ีเหมาะ สม สถานี

ผลการด าเนินงาน คือ บริษัทฯ ได้ส่งแผนด าเนินการส ารวจ เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว ๑๒๐ แห่ง ครบ
ทุกแห่งแล้ว 



๔๗ 
 

ละ ๓ จุด  
กิจกรรมที่ ๕ ปรับปรุงห้องอาคาร
ปฏิบัติการส่วนกลางและงานโยธา 

ผลการด าเนินงาน คือ บริษัทฯ ได้ส่งแผนการปรับปรุงห้องอาคารปฏิบัติการส่วนกลางและ
งานโยธา เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และด าเนินการปรับปรุงห้อง
อาคารปฏิบัติการส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
แบบหลุมเจาะ ๒๕ แห่ง และ
สถานีอัตราเร่ง ๒๒ แห่ง ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คือ บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว ๔๖ สถาน ีมีสถานี
ตรวจวัดท่ีจะต้องด าเนินการทั้งหมด ๗๔ สถาน ีซึ่งด าเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งระบบสื่อสาร
ส าหรับสถานีตรวจวัดภาคสนามใน
ต่างจังหวัดและส่วนกลาง   

ผลการด าเนินงาน คือ ติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง เพื่อตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
และสึนามิ จ านวน ๕๖๓ วัน (ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐) ยังคงเหลือระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น ๓๖๕ วัน   

กิจกรรมที่ ๘ ติดตั้งระบบ
ประมวลผล ฐานข้อมูล ณ ศูนย์
ปฏิบัติการแผ่นดินไหวและสึนามิ 
(ส่วนกลาง) 

ผลการด าเนินงาน คือ ได้ด าเนินการติดตั้งระบบประมวลผลส่วนกลางแล้วเสร็จ  
 

กิจกรรมที่ ๙ ฝึกอบรม/ทดลอง/
ทดสอบ 

ผลการด าเนินงาน คือ ด าเนินการฝึกอบรมแล้ว 
 

  กิจกรรมที่ ๑๐ ส่งมอบงาน   ผลการด าเนินงาน คือ .ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ  
เบิกจ่ายเงินเมื่อเดือนพฤษภาคม จ านวน ๙๑,๗๕๙,๘๔๐ บาท และเบิกจ่ายเงินเมื่อเดือน 
กันยายน จ านวน ๑๐๐,๘๗๙,๗๖๐ บาท ด าเนินการติดตั้งในงานงวดที่ ๔ และ เตรียมส่ง
มอบงานงวดที่ ๕ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๑ 

  

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการฯ เป็นต้น) 
         - 

๑๐. *ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
    ๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๗๔ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๑๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๓๓  ของเป้าหมายทั้งโครงการ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
     อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  

จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

ผู้ประสานรายงานข้อมูล  นายนัฐวุฒิ  แดนดี   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วน ตรวจและเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ  

                                                           เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๒-๓๙๙๔๕๔๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน...กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ..พัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน 
๒) เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา  
๓) เพื่อพัฒนาแบบจ าลองน้ าท่วมฉบับพลัน 
๔) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพส าหรับการวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติของนักวิจัย 
๕) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและนอกประเทศด้วย

ความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งข้ึน 
๖) เพื่อท าการเตือนภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้องและแม่นย าภายใต้พื้นฐานทางวิชาการ 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : พัฒนาระบบ
เตือนภัยพิบัติที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจด้านการเตือน
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิต
และทรัพย์สิของประชาชน 

- ๘๕ - - - 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๓๖๕ วัน หลังจากลงนามในสัญญาฯ 
 เริ่มวันท่ี    ตุลาคม  ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา วันท่ี   กันยายน ๒๕๖๑ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนระยะ
ปัจจุบัน 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ภัย
แล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ( ๓ ลุ่มน้ า) 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๓ โครงการพัฒนาแบบจ าลองน้ าท่วมฉับพลัน (๒ 
ลุ่มน้ า) 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๔ โครงการเสริมสร้างศักยภาพส าหรับการวิจัยด้าน
อุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาต ิ

 

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  
 ๖.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน..... ๒,๐๓๒,๐๐๐........บาท  
 ๖.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง จ านวน        บาท   
 
 

เอกสารแนบ ๑ 



๔๙ 
 

๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑)           

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : พัฒนา
ระบบเตือนภัยพิบัติที่
สามารถปฏิบัติ
ภารกิจด้านการเตือน
ภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อลด
ความสูญเสียแก่ชีวิต
และทรัพย์สิของ
ประชาชน 

- - ๘๕ - - - - - - - 

 ๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
 - มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝน
ระยะปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน คือ 
-๑. อบรมเพื่อการพัฒนาระบบการประมวลผล จัดการข้อมูล และแสดงผล (on the job 
training) ให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๐ คน ระหว่างวันท่ี ๒๙ มกราคม – 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๒. พัฒนาโปรแกรมเพื่อท าการบูรณาการข้อมูลเรดาร์ให้เป็นข้อมูลเดียวกันท้ังประเทศ 
(Radar mosaic) จัดท าการควบคุมคุณภาพของข้อมูลตรวจวัด (QC) เบื้องต้นเพื่อลด
สัญญาณรบกวน โดยแสดงผลบนเว็บเพจ www.rnd.tmd.go.th/radar_rainfall 

กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนา
ระบบติดตามและคาดการณ์ภัย
แล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ( ๓ ลุ่มน้ า) 

ผลการด าเนินงาน คือ 
๑. เข้าร่วมอบรม Big Data in Practice Training รุ่นที่ ๒ จ านวน ๒ คน ระหว่างวันท่ี 
๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๒. พัฒนาโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์และคาดการณ์ความแห้ง SPEI  

กิจกรรมที่ ๓ โครงการพัฒนา
แบบจ าลองน้ าท่วมฉับพลัน (๒ ลุ่ม
น้ า) 

ผลการด าเนินงาน คือ 
๑. ส ารวจพ้ืนท่ี จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร จ. พิษณุโลก จ.แพร่ และ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 
๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑  

กิจกรรมที่ ๔ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพส าหรับการวิจัยด้าน
อุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาต ิ
 

ผลการด าเนินงาน คือ 
๑. วางแผนการฝึกอบรมและได้ด าเนินการจัดการท าสื่อการสอนโดยเผยแพร่ทางเว็บเพจ 
www.rnd.tmd.go.th/bigdata.php 
๒. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและภัย
ธรรมชาติของนักวิจัยรุ่นใหม่ ๓ รุ่น ดังน้ี 
-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 
-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จ.ขอนแก่น ระหว่างวันท่ี ๕ - ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑  
-จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 

http://www.rnd.tmd.go.th/bigdata.php


๕๐ 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการฯ เป็นต้น) 
         - 

๑๐. *ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
    ๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๑๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๕๐  ของเป้าหมายทั้งโครงการ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
     อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  

จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

ผู้ประสานรายงานข้อมูล  ดร.สุกฤษฏิ์ เกิดแสง   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  

                                                           เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๘๕-๙๑๒๘๖๘๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน...กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ..พัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน 
๒) เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา  
๓) เพื่อพัฒนาแบบจ าลองน้ าท่วมฉบับพลัน 
๔) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพส าหรับการวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติของนักวิจัย 
๕) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศและนอกประเทศด้วย

ความรวดเร็วและถูกต้องยิ่งข้ึน 
๖) เพื่อท าการเตือนภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้องและแม่นย าภายใต้พื้นฐานทางวิชาการ 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : พัฒนาระบบ
เตือนภัยพิบัติที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจด้านการเตือน
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิต
และทรัพย์สิของประชาชน 

- ๘๕ - - - 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ๓๖๕ วัน หลังจากลงนามในสัญญาฯ 
 เริ่มวันท่ี    ตุลาคม  ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา วันท่ี   กันยายน ๒๕๖๑ 

    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมที่ ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนระยะ
ปัจจุบัน 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ภัย
แล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ( ๓ ลุ่มน้ า) 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๓ โครงการพัฒนาแบบจ าลองน้ าท่วมฉับพลัน (๒ 
ลุ่มน้ า) 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๔ โครงการเสริมสร้างศักยภาพส าหรับการวิจัยด้าน
อุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาต ิ

 

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  
 ๖.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน..... ๒,๐๓๒,๐๐๐........บาท  
 ๖.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง จ านวน        บาท   
 
 



๕๒ 
 

๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑)           

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : พัฒนา
ระบบเตือนภัยพิบัติที่
สามารถปฏิบัติ
ภารกิจด้านการเตือน
ภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อลด
ความสูญเสียแก่ชีวิต
และทรัพย์สิของ
ประชาชน 

- - ๘๕ - - - - - - - 

 ๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
 - มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝน
ระยะปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน คือ 
-๑. อบรมเพื่อการพัฒนาระบบการประมวลผล จัดการข้อมูล และแสดงผล (on the job 
training) ให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๐ คน ระหว่างวันท่ี ๒๙ มกราคม – 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๒. พัฒนาโปรแกรมเพื่อท าการบูรณาการข้อมูลเรดาร์ให้เป็นข้อมูลเดียวกันท้ังประเทศ 
(Radar mosaic) จัดท าการควบคุมคุณภาพของข้อมูลตรวจวัด (QC) เบื้องต้นเพื่อลด
สัญญาณรบกวน โดยแสดงผลบนเว็บเพจ www.rnd.tmd.go.th/radar_rainfall 

กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนา
ระบบติดตามและคาดการณ์ภัย
แล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ( ๓ ลุ่มน้ า) 

ผลการด าเนินงาน คือ 
๑. เข้าร่วมอบรม Big Data in Practice Training รุ่นที่ ๒ จ านวน ๒ คน ระหว่างวันท่ี 
๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๒. พัฒนาโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์และคาดการณ์ความแห้ง SPEI  

กิจกรรมที่ ๓ โครงการพัฒนา
แบบจ าลองน้ าท่วมฉับพลัน (๒ ลุ่ม
น้ า) 

ผลการด าเนินงาน คือ 
๑. ส ารวจพ้ืนท่ี จ.นครสวรรค์ จ.พิจิตร จ. พิษณุโลก จ.แพร่ และ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 
๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑  

กิจกรรมที่ ๔ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพส าหรับการวิจัยด้าน
อุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาต ิ
 

ผลการด าเนินงาน คือ 
๑. วางแผนการฝึกอบรมและได้ด าเนินการจัดการท าสื่อการสอนโดยเผยแพร่ทางเว็บเพจ 
www.rnd.tmd.go.th/bigdata.php 
๒. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและภัย
ธรรมชาติของนักวิจัยรุ่นใหม่ ๓ รุ่น ดังน้ี 
-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 
-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จ.ขอนแก่น ระหว่างวันท่ี ๕ - ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑  
-จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 

http://www.rnd.tmd.go.th/bigdata.php


๕๓ 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการฯ เป็นต้น) 
         - 

๑๐. *ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
    ๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๑๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  ๕๐  ของเป้าหมายทั้งโครงการ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
     อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  

จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

ผู้ประสานรายงานข้อมูล  ดร.สุกฤษฏิ์ เกิดแสง   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  

                                                           เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๘๕-๙๑๒๘๖๘๗  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

แบบรายงานที่ ๑ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
๑. ชื่อหน่วยงาน...กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ..ส ารวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อส ารวจความเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกค าพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัยจาก

สภาวะอากาศ 
เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับ
บริการด้านอุตุนิยมวิทยา 

- ๘๕ - - - 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ 
    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าระดับความเช่ือมั่นและ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการพยากรณ์อากาศ
และเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา 

มกราคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบส ารวจความคิดเห็น มกราคม ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๓ ลงพื้นที่ส ารวจความคิดเห็นในส่วนภูมิภาค โดย
ได้เตรียมการประสานงานความร่วมมือ กับกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สถานี
อุตุนิยมวิทยาส่วนภูมิภาค 

ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ 
ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑  
ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๔ รวบรวมประเมินผลส ารวจความคิดเห็น 
 

เมษายน ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๕ จัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็น เมษายน ๒๕๖๑ 
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  
 ๖.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน..... ๑๐๐,๐๐๐........บาท  
 ๖.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง จ านวน        บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑)           

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับ
บริการด้าน
อุตุนิยมวิทยา 

- - ๘๕ - - - - - - - 

 ๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
 - มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าระดับความเชื่อมั่นและความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของการพยากรณ์อากาศและเตือน
ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา 

ผลการด าเนินงาน คือ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าระดับความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อ
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑  
 

กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบส ารวจ
ความคิดเห็น 

ผลการด าเนินงาน คือ 
ออกแบบส ารวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑  

กิจกรรมที่ ๓ ลงพื้นที่ส ารวจความ
คิดเห็นในส่วนภูมิภาค โดยได้
เตรียมการประสานงานความ
ร่วมมือ กับกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ สถานีอุตุนิยมวิทยา
ส่วนภูมิภาค 

ผลการด าเนินงาน คือ 
๑. ลงพื้นที่ครั้งที่ ๑  
-ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางซ้าย ในระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ ๕๔ คน  
-ในจังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร ในระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ ๒๘๒ คน  
-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาคและสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ ส ารวจจากประชาชน 
หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ จากกลุ่มตัวอย่าง ๑,๒๑๔ คน 
-จากโครงการสัมมนา เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแผลงสภาพ
ภูมิอากาศ กับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต ณ จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน ๓๐๐ คน   

กิจกรรมที่ ๔ จัดท ารายงาน
สรุปผลการส ารวจความคิดเห็น 
 

ผลการด าเนินงาน คือ 
ผลส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑,๘๕๐ 
คน พบว่า 
-ด้านความสะดวกในการรับข่าว คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๔ 
-ด้านคุณภาพการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๔ 
-ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๔ 
คะแนนเฉลี่ยความเช่ือมั่นรวมทั้ง ๓ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐ 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการฯ เป็นต้น) 
         - 

๑๐. *ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
    ๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๑๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ   ของเป้าหมายทั้งโครงการ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
 



๕๖ 
 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกทั้งข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
     อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัต ิTOR = ๑๐%, จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  

จากน้ันร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

ผู้ประสานรายงานข้อมูล  นายทวีศักด์ จันทบุร ี 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนแผนท่ีอุตุนิยมวิทยา กองพยากรณ์อากาศ  

                                                           เบอรโ์ทรศัพท์ ๐๒-๓๙๙๔๕๖๘ ต่อ ๖๒๙๔  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
แบบรายงานที่ ๑ 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (รายเดือน) 
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

๑. ชื่อหน่วยงาน...กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. ชื่อแผนงาน/โครงการ..เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการเรียนรู้ภัยใน
วันน้ี เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต 
๓. ประเภท แผนงาน/โครงการ เป็นการขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณใด แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
  โครงการในงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะเป็น
ช่องทางในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาในอนาคต  
๒) เพื่อ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และภัยธรรมชาติ ในการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาและผู้รับบริการ  
๓) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และด าเนินกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง 
๔) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา ให้เป็นช่องทางในการสร้าง กิจกรรม 

การเรียนรู้ร่วมกันในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาให้กับประชาชน 

และส ารวจความคิดเห็นเพื่อให้ได้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา  และสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถ
น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตรายการวิทยุให้มีคุณภาพ เนื้อหาสาระ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังให้ได้มากที่สุด  ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
บทบาท ภารกิจ และผลการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

เพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงที่  ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้าน
อุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๕. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ เช่น จ านวน, ร้อยละ)  

      ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.
๒๔๖๐ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

กลุ่มเป้าหมายหลัก 
สื่อมวลชน/ประชาชน/
เกษตรกร/ผู้บริหารกรม
อุตุนิยมวิทยา  

- ๓๐๐ คน - - - 

๖. แผนระยะเวลาด าเนินงานทั้งโครงการ 
 วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
    แผนระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) 
กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดโครงการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเข้มแข็งพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการเรียนรู้ภัยในวันนี้ 
เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต 

มีนาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๓ สรุปประเด็นการแสดงความคิดเห็นในการ
สัมมนา 

มีนาคม ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๔ สรุปความพึงพอใจในสัมมนา มีนาคม ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ ๑ 



๕๘ 
 

* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาด าเนินการเกินจากปีงบประมาณ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุดโครงการ 

๗. โครงการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  
 ๖.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน.............บาท  
 ๖.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง จ านวน        บาท   
๒๕๘,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
จากเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา 
๘.  สรุปผลการด าเนินงาน 
     ๘.๑ ผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (ตอบผลจากข้อ ๕ ในส่วนที่ ๑)           

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เป้า 
หมาย 

ผลที่ได้ เป้า 
หมาย 

ผลที่
ได้ 

เชิงปริมาณ : 
สื่อมวลชน/
ประชาชน/เกษตรกร/
ผู้บริหารกรม
อุตุนิยมวิทยา 

- - ๓๐๐ - - - - - - - 

 ๘.๒ รายละเอียดผลการด าเนินงาน (ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม/ระยะเวลา ตามข้อ ๖)  
 - มีกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ กิจกรรรม 

กิจกรรมที่ ๑ ขออนุมัติโครงการ ผลการด าเนินงาน คือ 
ขออนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และผู้บริหารอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดโครงการ
เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาเข้มแข็ง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กับการเรียนรู้ภัยใน
วันน้ี เพื่อรับรู้อันตรายในอนาคต 

ผลการด าเนินงาน คือ 
โดยจัดสัมมนาภาคประชาชน และเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาที่ติดตามรับฟังสถานี
วิทยุกระจายเสียงอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัยวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงแรมไพลิน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 
๓๐๐ คน 

กิจกรรมที่ ๓ สรุปประเด็นการ
แสดงความคิดเห็นในการสัมมนา 

ผลการด าเนินงาน คือ 
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ สรุปประเด็นการเข้าร่วมสัมมนา เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีประเด็นท่ี
ส าคัญดังนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ต้องการสิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากการฟังบรรยาย เช่นท า
อย่างไรถึงให้มีพื้นท่ีหรือกิจกรรมสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม ท าอย่างไรจะท าให้ประชาชน
ตื่นรู้ที่จะป้องกันตัวเอง เตรียมพร้อมให้เข้มแข็งก่อนท่ีจะเกิดภัยพิบัต ิและผู้เข้าร่วมสัมมนา
มีความพึงพอใจอย่างมากในการสัมมนาในครั้งนี้เพราะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก 
โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งกรม
อุตุนิยมวิทยามีบทบาทภารกิจท่ีมากกว่าภารกิจหลักท่ีท าอยู่แต่กรมอุตุนิยมวิทยายังท า
หน้าท่ีเป็นนักจัดรายการวิทยุเผยแพร่ข่าวสารสภาพอากาศให้กับประชาชนอีกด้วย 

กิจกรรมที่ ๔ สรุปความพึงพอใจ
ในสัมมนา 

ผลการด าเนินงาน คือ 
การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้มีการแจกแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ 
และข้อเสนอแนะของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาที่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อน ามาประเมินผลการ
สัมมนาและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้บริการให้มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน  โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑.เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้สอบถาม เป็นค าถามปลายปิด 
๒.เป็นข้อมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
ค าภามปลายปิด และค าถามปลายเปิด  
โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่



๕๙ 
 

พอใจอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถสรุปผลคะแนนประเมิน ได้ในระดับ พอใจมาก คะแนนเฉลี่ยรวม 
๔.๑๕ 
 

๙. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการฯ เป็นต้น) 
         - 

๑๐. *ความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
    ๑๐.๑ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
    ๑๐.๒ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ  -...  ของเป้าหมายทั้งโครงการ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี) 
 
หมายเหตุ   
 - กรณีเป็นโครงการที่มีแผนภายในปีเดียวให้กรอกเฉพาะข้อ ๑๐.๑  
 -   กรณีมีแผนมากกว่า ๑ ปีให้กรอกท้ังข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๒ 
 - ความก้าวหน้า (%) ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ 
 - โครงการที่จ้างด าเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ  
     อนุมัติโครงการ = ๕%, อนุมัติ TOR = ๑๐%, จัดซ้ือจัดจ้าง = ๑๕% ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐%  

จากนั้นร้อยละ ๒๑ - ๑๐๐ จะเป็นความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อจนเสร็จสิ้นตามแผน 

ผู้ประสานรายงานข้อมูล  นางชนานันท์ จันทร์เทศ   
ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ  

                   


