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หน้า ข 

 
ค าน า 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญ       
ที่เกี่ยวข้องนโยบายของการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายจ่ายและ
ทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายในข้างต้น กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ของกรม
อุตุนิยมวิทยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อีกทั้งยัง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา 
โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์
ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้ และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย าและทันเหตุการณ์ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดอีกด้วย โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรม
อุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ทิศทางการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนที่ 2 แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล และภาคผนวก ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2560 ฉบับนี้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ อีกทั้งจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
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ส านักบริหารกลาง 
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ส่วนที่ 1 
ทิศทางการด าเนินงานของ 
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  วิสัยทัศน ์
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” 
 

  พันธกิจ 
1. เพ่ิมขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพ้ืนที่ได้ถึงระดับต าบล 
2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพ่ือสนองตอบความต้องการของ  

ผู้รับบริการ 
3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความ  

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและ

แผ่นดินไหวเพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
 

 ค่านิยมองค์กร : ESIES 
 

 Expertise on Meteorology :   เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา 
 Standardization :  มาตรฐานสากล  
 Integration :  บูรณาการ  
 Early Warning :  เตือนภัย ทันเหตุการณ์   
 Service Mind :  พึงพอใจด้วยจิตบริการ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา 
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  ระดับกระทรวง 
เป้าหมายการให้บริการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ด้านอุตุนิยมวิทยา  
ที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

2. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน
ที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

3.ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ ข่าวสาร การเตือนภัยพิบัติ
ที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (ร้อยละ 85) 
3. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย (ร้อยละ 85) 

เป้าหมายการให้บริการตามแผนปฏิบัติราชการฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
1. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ที่มีคุณภาพ     

ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
ตัวช้ีวัด  

ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 ในปี 2560 – 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
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หน้า 4 

 
  ระดับหน่วยงาน 

เป้าหมายการให้บริการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาที่มีคุณภาพ 

ทันเหตุการณท์ั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
2. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการให้บริการ

ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (ร้อยละ 85) 

เป้าหมายการให้บริการตามแผนปฏิบัติราชการฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยจากสภาวะอากาศ ได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ (ร้อยละ 85) 
2. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ร้อยละ 73) 
3. ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีเกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน (ร้อยละ 85) 

  หมายเหตุ : มีการทบทวนตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐาน

แนวความคิดการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและหลักการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
  

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อผลประโยชน์ของชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย 
และบูรณาภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ และประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก และ
สามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า  โดยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน ทั้งนี้
กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจ หน้าทีความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ า ให้มี
ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนาคลังข้อมูล ระบบ
พยากรณ์และการเตือนภัย และข้อ 5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ก าหนดประเด็นการพัฒนา แผนงาน/โครงการ

ส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม โดยหากพิจารณาในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว มีความเชื่อมโยงสนับสนุนกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 สร้างความ
มั่นคงด้านน้ าและบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ และเป้าหมายที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจาก
สาธารณะลดลง 

 

3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจที่สนับสนุนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ข้อที่ 13 พัฒนาระบบการ

เตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็น กล่าวคือ (1) จัดให้มี
ระบบสั่งการที่มีเอกภาพ สามารถบูรณาการและผนึกก าลังทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการภัยในเชิง
รุก ทั้งการแจ้งเตือนภัย การป้องกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัย และการฟ้ืนฟูผลที่เกิดขึ้น (2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และ (3) พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและ

กรอบแนวคิด นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติที่ทันสมัย พร้อมระบบส ารอง ที่สามารถเอ้ือต่อการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 
 
 

4. นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 6 ด้านการเพ่ิมศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะข้อ 6.8 แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะ
พ้ืนที่ และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้เกษตรกร โดย
ระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะ
แก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ า  
เพ่ือการเกษตรนั้น รัฐบาลเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพาะปลูกให้
มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท าได้ภายในเวลาประมาณ 1 ปี 
 

5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ส านักงบประมาณ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอ่ืน สามารถน ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และส านักงบประมาณใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นการวางรากฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาว ส าหรับยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่า
ด าเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจาก

ภายใน 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ รายการค่า

ด าเนินการภาครัฐ 
การจัดท าค าของบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยา จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน  
5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
• ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า มีการบริหารจัดการลุ่มน้ าอย่างสมดุล 

ตัวชี้วัด 
• มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างบูรณาการ 25 ลุ่มน้ า 
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
5.4.6 จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ า  การศึกษาวิจัย พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 

 

 5.6 การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

• ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวัง และพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศของโลก 

ตัวชี้วัด 
• พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง และพ้ืนที่เศรษฐกิจในแต่ละ

พ้ืนที่เสี่ยงได้รับการป้องกันเพ่ิมข้ึน 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

 5.6.5 พัฒนาระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพและ
ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพยากรณ์ เตือนภัยที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสาธารณภัย และอุบัติภัยทางถนน ตลอดจนการฟ้ืนฟู บูรณะ 
ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

 5.6.6 สนับสนุนการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 5.8 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

5.8.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ 5.1 – 5.6 

 

6. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเป็น

การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ “ปฏิบัติรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand” 
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะการบริการภาครัฐหรือ
บริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen 
Driven)  

 

7. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 4 ด้าน เพ่ือขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “ผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ภายใน 5 ปี” โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
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ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

เป้าหมายในการให้บริการ คือ เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับทราบข่าวพยากรณ์
อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน             
และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ  ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจะรายงาน
ข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจ าทุกวัน รายงานสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย และออกประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดลักษณะอากาศร้าย การด าเนินกิจกรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา  แบ่งออกเป็น     
2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

กิจกรรมที ่1 ท าการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
          กิจกรรมที ่2 จัดท าแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพ่ือออกค าพยากรณ์อากาศ         

ตัวชี้วัดผลผลิต  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  

จ านวน 256,040 ครั้งต่อปี 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 82  
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ จ านวน 365 วัน 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานภายใต้วงเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์ ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ 
2.  เพ่ือพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือพัฒนาการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ให้ผู้รับบริการสามารถน าไป   

ประยุกต์ใช้ในกิจการแขนงต่าง ๆ ได้หลากหลายมากข้ึน 
4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาและผลักดันให้เกิดการวิจัย พัฒนา งานวิชาการมากขึ้น 
5. สร้างภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศเพ่ือ

ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย/ความคาดหวัง 
1. รักษาคุณภาพของการพยากรณ์ อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ให้อยู่ ในระดับ

มาตรฐานสากล 
2.   การพยากรณ์อากาศมีรายละเอียดสูงลงลึกถึงระดับอ าเภอ ต าบล และพยากรณ์ล่วงหน้าได้นานกว่า 

7 วัน 
3.   ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติศรัทธาและเชื่อถือในข่าวพยากรณ์อากาศและ

ประกาศเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถเข้าถึงสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาได้อย่างทั่วถึงและมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ผลผลิตของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.

2552 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้
และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า และทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุด ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐจากภัยธรรมชาติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล 
3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ โดยระบบและ

เทคนิคที่ทันสมัย 
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน 

มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 
5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับ

ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนด้านอุตุนิยมวิทยาและ     

แผ่นดินไหว 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

การแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 
ส านักบริหารกลาง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ส านักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ส านักพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
 

 
 
 
 
 

ภารกิจหลักและโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา 



                                                                                                    แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
 

  

หน้า 10 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักพยากรณ์อากาศ 

 ส านักสื่อสารและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักบริหารกลาง 

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิบดีบริหาร รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ 

 ส านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 

 ส านักตรวจและเฝ้าระวัง 
สภาวะอากาศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (ศน.) 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ศบ.) 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก (ศอ.) 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก (ศต.) 

 ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 

 ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

ผู้เช่ียวชาญ 

หน่วยงานจัดตั้งภายใน 
 

 ส านักบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
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ตารางท่ี 1 : แสดงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ DE 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและเตือนภัย
ด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ประชาชน ภาครัฐ และ
เอกชน ได้รับข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาและการ
เตือนภัยจากสภาวะ
อากาศ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ (ร้อยละ 85) 

2. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง (ร้อยละ 73) 

3. ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่เกิดภัยจากสภาวะ
อากาศท่ีได้รับการแจ้งเตือน (ร้อยละ 85) 

มาตรการ/กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยจากสภาวะอากาศ ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยจากสภาวะอากาศรุนแรง 
3. บูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตื อนภัยจาก

สภาวะอากาศแก่ประชาชน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
1. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน  

กิจกรรม : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) 

กิจกรรม : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่และท่าอากาศยานภูเก็ต 

3. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 
กิจกรรม : จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร และท่า
อากาศยานร้อยเอ็ด 

4. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 
กิจกรรม : จัดหาพร้อมติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 
 

ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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5. โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ 
กิจกรรม : จัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band Radar 1 คัน 

6. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กิจกรรม : ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณแ์ละหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

7. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กิจกรรม : ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณแ์ละหอเรดาร์ ทีส่ถานีอุตุนิยมวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 1 เครื่อง 
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มิติด้าน 
การพัฒนา
องค์การ 

มิติด้าน 
ประสิทธิภาพ 

  

มิตดิ้าน 
คุณภาพ 

การให้บริการ 

มิตดิ้าน 
ประสิทธิผล 

มีข้อมูลสารสนเทศที่
สอดคล้องความตอ้งการและ

กลุ่มเป้าหมาย 

การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอุตนุิยมวทิยา
ส าหรับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาขีดความสามารถด้าน
วิชาการและเทคโนโลย ี

การบริหารจัดการองค์กร 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพ่ือสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 

การเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ผู้ใช้บริการใช้ประโยชนข์องข้อมูลเพือ่
การวางแผนการบริหารจัดการได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 

ผู้รับบริการมีความเชือ่ถอื
น าไปใช้ประโยชน ์

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง 
ตระหนกัรู ้ผลผลิตด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ  และ
วางแผนลดผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ

เพ่ิมประสิทธิผลของงาน
อุตุนิยมวิทยา 

มีระบบประมวลผลและ
แสดงผลขอ้มูลที่มี

ประสิทธภิาพ 

การพยากรณอ์ากาศและการ
เตือนภัยธรรมชาติ มีความ  

ถูกตอ้ง และน่าเชื่อถือ 

หน่วยงานมีความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการและ

เทคโนโลยี 

 

มีระบบบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

มีข้อมูลสารสนเทศภูมอิากาศและผลผลิตด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่ตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ับบรกิารและผู้มีสว่นได้

ส่วนเสียได้อย่างสะดวก รวดเรว็ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพงึ
พอใจและเชือ่มั่นต่อผลผลติด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

หน่วยงานมขีีดความสามารถได้
มาตรฐานตามข้อก าหนดของ 

WMO 

เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพงาน
ด้านวิชาการและเทคโนโลยีให้ได้

มาตรฐาน 
 

มีระบบตรวจสอบและควบคุมคณุภาพ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบตรวจวัด สือ่สาร พยากรณอ์ากาศ 
ภูมิอากาศ แผน่ดินไหว ให้ได้มาตรฐานและทันสมัย 

มีระบบจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้นและ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศ 

(Climate Portal) 

องค์กรมีสมรรถนะสูงในการ
บริหารจัดการและให้บรกิาร

อย่างมืออาชีพ 

เพิ่มศักยภาพของระบบงาน
สนับสนุนและมีกลไกการตรวจสอบ

เพื่อความโปร่งใส 

การบริหารทรัพยากร และพัฒนา
บุคคลมีประสิทธิภาพ 

มีศูนย์บริการข้อมูล     
ในพื้นที่ 

 

หน่วยงาน ผูร้ับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ

บริการตรงกับความ
ต้องการ รวดเร็ว และทั่วถึง 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา (Strategy Map) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ส าหรับสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

1. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีสอดคล้องความต้องการ
และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีระบบตรวจและควบคุมคุณภาพข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบตรวจวัด สื่อสาร พยากรณ์
อากาศ ภูมิอากาศ แผ่นดินไหว ให้ได้มาตรฐาน
และทันสมัย 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ
การเตือนภัยผ่าน Mobile Devicd 

ร้อยละ 85 

2. จ านวนครั้งที่ผู้รับบริการ/ธุรกิจ กิจการน าข้อมูลสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ 

60 ครั้ง 

3. ร้อยละของข้อมูลตรวจวัดมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 95 
4. จ านวนชุดข้อมูล dataset ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนและ
ภาคธุรกิจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2 ชุด 

5. ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 98 

6. ร้อยละของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีความพร้อมในการใช้งาน 
 

ร้อยละ 98 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางด้านวิชาการเทคโนโลยี 

1. หน่วยงานมีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยี 
2. ผู้รับบริการมีความเชื่อถือน าไปใช้ประโยชน์ 
3. เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพงานด้านวิชาการ
และเทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐาน 
4. หน่วยงานมีขีดความสามารถได้มาตรฐาน
ตามข้อก าหนดของ WMO 

1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ WMO 

ร้อยละ 66 

2. จ านวนกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 5 กิจกรรม 
3. จ านวนของผลงานวิจัยและพัฒนาที่น าไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง 
4. ร้อยละของจ านวนบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานในระดับสากล 

ร้อยละ 70 

5. จ านวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ  
ISO 9001 : 2008 

5 หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของกรมอตุุนิยมวิทยา 

ตารางท่ี 2 :  แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพ่ิมขีดความสามารถ
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

1. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึง ตระหนักรู้ ผลผลิตด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ือการประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่างๆ และการวางแผนลดผลกระทบจากภัย
พิบัติ 
2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจและเชื่อมั่นต่อผลผลิตด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. มีข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศและผลผลิต
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
4. มีระบบจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้นและเข้าถึง
ข้อมูลสานเทศภูมิอากาศ (Climate Portal) 

1. จ านวนผลผลิตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่น ามา
เผยแพร่และประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

2 ผลผลิต 

2. ระดับความส าเร็จในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ระดับ 5 

3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการผลผลิตด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ร้อยละ 85 

4. ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ร้อยละ 85 

5. ระดับความส าเร็จของการควบคุมคุณภาพข้อมูลภูมิอากาศ ระดับ 5 
6. ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้นและเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศ (Climate Portal) 

ระดับ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเพ่ิมประสิทธิผลของงาน
อุตุนิยมวิทยา 

1. การพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
2. หน่วยงาน และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับบริการตรงกับความต้องการ รวดเร็ว
และท่ัวถึง 
3. มีระบบแสดงผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มี
ประสิทธิภาพ 
4. มีศูนย์บริการข้อมูลในพ้ืนที่ 

1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ร้อยละ 90 
2. ร้อยละความถูกต้อง แม่นย าของการพยากรณ์อากาศ ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของความถูกต้อง แม่นย าของข่าวพยากรณ์อากาศระยะ
ปานกลาง (7 วัน) 

ร้อยละ 73 

4. ร้อยละความถูกต้องของการเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ์ ร้อยละ 100 
5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว 

ร้อยละ 85 

6. ร้อยละของข่าว METARที่ รายงานทันเวลาภายในเวลาไม่เกิน  
5นาที 

ร้อยละ 99 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
7. ระดับความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรม
ลูกค้าสัมพันธ์ 

ระดับ 5 

8. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ระดับ 3 
9. ร้อยละสถานีที่ได้รับการถ่ายทอดข่าวพยากรณ์อากาศในพ้ืนที่ ร้อยละ 50 
10. ร้อยละหน่วยบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ในพ้ืนที่ ร้อยละ N/A 
11. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการให้บริการ ร้อยละ 50 
12. ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระดับ 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการองค์กร 

1. องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการ
และให้บริการอย่างมืออาชีพ 
2. เพ่ิมศักยภาพของระบบงานสนับสนุนและมี
กลไกการตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใส 
3. การบริหารทรัพยากรและพัฒนาบุคคลมี
ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบบริหารจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการ ร้อยละ 85 
2. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ระดับ 5 
3. ระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เพ่ิมข้ึน ทั้งความเร็ว 
ปริมาณงาน งบประมาณท่ีลดลง และสามารถติดตามตรวจสอบได้
บนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ 5 

4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานสนับสนุนและฐานช้อมูล ระดับ 5 
5. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 
6. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ระดับ 5 
7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ N/A 
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ส่วนที่ 2 
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
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กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 1,436.7560 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ได้รับจัดสรร จ านวน 1,194.9840 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 241.7720 ล้านบาท หรือคิดเห็นร้อยละ 20.23 โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แบ่งงบประมาณออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ           
2.แผนงานพ้ืนฐาน 3.แผนงานยุทธศาสตร์ 4.แผนงานบูรณาการ รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 : แสดงกรอบวงเงินงบประมาณ  

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ 2559 2560 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 349.3673 362.7211 13.3589 3.82 
 - เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 346.1261 357.6650 11.5389 3.33 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1.3325 1.3646 0.0321 2.41 
 - งบด าเนินงาน 1.9087 3.6915 1.7828 93.40 
2. แผนงานพื้นฐาน 845.6167 597.0119 (248.6048) (29.40) 
 - งบด าเนินงาน 273.3637 272.5732 (0.7905) (0.29) 
 - งบลงทุน 563.5062 316.1092 (247.3970) (43.90) 
 - งบเงินอุดหนุน 7.5568 7.8795 0.3227 4.27 
 - งบรายจ่ายอื่น 1.1900 0.4500 (0.7400) (62.18) 
3. แผนงานยุทธศาสตร์ - 170.8566 170.8566 100 
 - งบลงทุน - 170.8566 170.8566 100 

4. แผนงานบูรณาการ - 306.1664 306.1664 100 
 - งบลงทุน - 306.1664 306.1664 100 

รวม 1,194.9840 1,436.7560 241.7720 20.23 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผล 
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กรมอุตุนิยมวิทยา มีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. การติดตามผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ซึ่งได้เริ่มด าเนินการติดตามในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ก าหนด ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป และน าเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ตของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีตัวชี้วัด 3 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.1 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ    
(ร้อยละ 85) 

1.2 ร้อยละของความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ร้อยละ 73) 
1.3 ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีเกิดภัยจากสภาวะอากาศท่ีได้รับการแจ้งเตือน (ร้อยละ 85) 
2. การติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอในวาระการประชุม
ผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมทราบ
เป็นรายเดือน  

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณรายปีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ได้เห็นชอบตามส านักงบประมาณเสนอมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณรายปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 คือ  

1. ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ 96 
2. ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าร้อยละ 98 
3. ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ 87 
 

ตารางท่ี 4 : แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รวมทั้งปี 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 1 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 2 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 3 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 4 
(ร้อยละ) 

- ภาพรวม 96 30 22 21 23 

- รายจ่ายประจ า 98 33 22 21 22 

- รายจ่ายลงทุน 87 19 22 22 24 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดงบลงทุนที่ส าคัญ 
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กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนตามพรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ านวน 773.9938 ล้านบาท โดยจ าแนกเป็น 3 แผนงาน คือ 1. แผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 316.1092 ล้านบาท 
2. แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 170.8566 ล้านบาท และ 3.แผนงานบูรณาการ จ านวน 306.1664 ล้านบาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
ตารางท่ี 5 : แสดงรายการงบลงทุนจ าแนกตามแผนงาน 

รายการงบลงทุน จ านวน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1. แผนงานพื้นฐาน  316,109,200 
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  316,380,200 
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์  259,052,600 
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน   2,460,000 
(1) ครุภัณฑ์ส านักงานที่มรีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 25 

รายการ 
808,000 

 (1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสี  
กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ 
ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ 
(หัวหิน) ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี  
ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

2 
เครื่อง 

60,000 

 (1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ 
ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ 
(หล่มสัก) ต าบลหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  

1 
เครื่อง 

30,000 
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รายการงบลงทุน จ านวน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

 (1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี  
ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.10) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ 
ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.11) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ 
(ตากฟ้า) ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.12) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม   
ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.13) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา 
ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.14) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี   
ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.15) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี 
ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.16) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี  
ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

1 
เครือ่ง 

30,000 

 (1.17) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี  
ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.18) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด  
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.19) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท  
ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

1 
เครื่อง 

30,000 

 (1.20) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
 

2 
เครื่อง 

52,000 
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 (1.21) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ที่สถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิง
พระ ต าบลบ่อดาน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

2 
เครื่อง 

52,000 

 (1.22) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา 
(คอหงส์) ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

1 
เครื่อง 

26,000 

 (1.23) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา (สะเดา) 
ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

1 
เครื่อง 

26,000 

 (1.24) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี  
ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

1 
เครื่อง 

26,000 

 (1.25) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ที่สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา  
ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

1 
เครื่อง 

26,000 

(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา  แขวงบางนา เขตบางนา 
จังหวัดกรงุเทพมหานคร 1 แห่ง 

1 
ระบบ 

1,652,000 

1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  6,723,000 
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มรีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 7 

รายการ 
5,509,000 

 (1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี  
ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  

1 คัน 787,000 

 (1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

1 คัน 787,000 

 (1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี (บัวชุม)   
ต าบลบัวชุม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

1 คัน 787,000 

 (1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง)  
ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

1 คัน 787,000 

 (1.5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาล าปาง ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

1 คัน 787,000 

 (1.6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม   

1 คัน 787,000 
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ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  
 (1.7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี ต าบลน้ าซึม 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  

1 คัน 787,000 

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอบสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 

1 คัน 1,214,000 

1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   4,384,000 
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 5 

รายการ 
4,384,000 

 (1.1) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (3 Phase) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
สุรินทร์ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  

1 
เครื่อง 

270,000 

 (1.2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 5 KVA ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

1 
เครื่อง 

120,000 

 (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ที่กรมอุตุนิยมวิทยา 
แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

100 ชุด 3,600,000 

 (1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  

5 
เครื่อง 

124,000 

 (1.5) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (3 Phase) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

1 
เครื่อง 

270,000 

1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   44,761,000 
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 4 

รายการ 
1,870,000 

(1.1) วินซ์ไฟฟ้า 220 VAC พร้อมเครื่องปั่นไฟ ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา  เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

3 ชุด 900,000 

 (1.2) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   

1 
เครื่อง 

670,000 

 (1.3) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

1 
เครื่อง 

150,000 

 (1.4) เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase ที่ท่าอากาศยานระนอง 
ต าบลราชกรูด อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  

1 
เครื่อง 

150,000 

(2) เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ ก าลังส่ง 10 กิโลวัตต์ แบบ Solidstate ที่
ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ต าบลบางปลา   
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณทั้งสิ้น 54,891,000 บาท  
(ปี 2559 = 12,000,000 บาท, ปี 2560 = 42,891,000 บาท) 

3 
เครื่อง 

42,891,000 
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1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  200,724,600 
 (1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน ต าบลดู่ใต้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน (ทุ่งช้าง) ต าบลและ อ าเภอทุ่ง
ช้าง จังหวัดน่าน สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี) ต าบลท่าโรง อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ งบประมาณท้ังสิ้น 10,165,000 บาท  
(ปี 2559 = 2,080,000 บาท, ปี 2560 = 8,085,000 บาท) 

4 
เครื่อง 

8,085,000 

 (2) ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ 
แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณท้ังสิ้น 
504,399,600 บาท (ปี 2559 = 110,000,000 บาท, ปี 2560 = 192,639,600 
บาท, ปี 2561 ผูกพัน = 201,760,000 บาท) 

1 
ระบบ 

192,639,600 

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   57,056,600 
1.1.2.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่มรีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 18 

รายการ 
34,656,600 

 (1.1) ติดตั้งระบบน้ าประปา ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอาากาศ (บาง
ปลา) ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

1 
ระบบ 

50,000 

 (1.2) ก่อสร้างทางระบายน้ าสายหลัก ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

1 แห่ง 1,154,000 

 (1.3) อาคารส านักงานสถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย ต าบลทับผึ้ง อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย  

1 แห่ง 2,736,000 

 (1.4) อาคารที่ท าการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี  

1 หลัง 2,706,000 

 (1.5) บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) 
หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย ต าบลบ้านดู่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

1 หลัง 1,497,800 

 (1.6) บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและช านาญการ(ระดับ 3-6) หรือ
เทียบเท่า ไม่ตอกเสาเข็ม ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ต าบลทุ่งต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

1 หลัง 1,094,200 

 (1.7) บ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและช านาญการ (ระดับ 3-6) หรือ
เทียบเท่า ไม่ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ต าบล
เกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2 หลัง 2,188,400 

 (1.8) อาคารที่ท าการ ค.ส.ล สูง 2 ชั้น ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ 
ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1 หลัง 2,515,000 

 (1.9) บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและช านาญการ (ระดับ 3-6) หรือ
เทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม ต าบลบางแก้ว  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

3 หลัง 3,476,100 

 (1.10) บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและช านาญการ (ระดับ 3-6) หรือ 2 หลัง 2,317,400 
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เทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท ต าบลบางหลวง   
อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  
 (1.11) บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและช านาญการ (ระดับ 3-6) หรือ
เทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ต าบลหมากแข้ง   
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

1 หลัง 1,158,700 

 (1.12) บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและช านาญการ (ระดับ 3-6) หรือ
เทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง  
จังหวัดระนอง  

3 หลัง 3,476,100 

 (1.13) บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและช านาญการ (ระดับ 3-6) หรือ
เทียบเท่า ตอกเสาเข็ม สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ต าบลก าแพงแสน 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

2 หลัง 2,317,400 

 (1.14) บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) 
หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ต าบลอรัญญิก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

1 หลัง 1,497,800 

 (1.15) บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) 
หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ ต าบลนาจักร   
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  

1 หลัง 1,497,800 

 (1.16) บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญการและช านาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) 
หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร ต าบลมุกดาหาร 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  

1 หลัง 1,497,800 

 (1.17) บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและช านาญการ (ระดับ 3-6) หรือ
เทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงเพชร ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

2 หลัง 2,317,400 

 (1.18) บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและช านาญการ (ระดับ 3-6) หรือ
เทียบเท่า ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมือง  
จังหวัดระยอง  

1 หลัง 1,158,700 

 (2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

1 แห่ง 22,000,000 

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน   400,000 
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มรีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 1 

รายการ 
400,000 

 (1.1) ถนนลาดยางภายใน ขนาด 4x200 เมตร ที่ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจาย
ข่าวอากาศ (บางปลา) ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

1 แห่ง 400,000 

2. แผนงานยุทธศาสตร์  170,856,600 
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  170,856,600 
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์  170,856,600 
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  116,000,000 
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 (1) โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน 
      - เครื่องมือตรวจอากาศการบิน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต าบลราชาเท
วะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณท้ังสิ้น 350,000,000 บาท  
(ปี 2560 = 70,000,000 บาท, ปี 2561 ผูกพัน = 280,000,000 บาท) 

 
1 

ระบบ 

 
70,000,000 

 (2) โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS)  30,000,000 
     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 
75,000,000 บาท (ปี 2560 = 15,000,000 บาท, ปี 2561 ผูกพัน = 
60,000,000 บาท) 

1 
ระบบ 

15,000,000 

     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เชียร์ (LLWAS)  ที่ท่าอากาศ
ยานภูเก็ต ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณท้ังสิ้น 
75,000,000 บาท (ปี 2560 = 15,000,000 บาท, ปี 2561 ผูกพัน = 
60,000,000 บาท) 

1 
ระบบ 

15,000,000 

 (3) โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)  16,000,000 
     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานน่านนคร ต าบล
ผาสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน งบประมาณท้ังสิ้น 40,000,000 บาท  
(ปี 2560 = 8,000,000 บาท, ปี 2561 ผูกพัน = 32,000,000 บาท) 

1 
ระบบ 

8,000,000 

     - เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS)  ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ต าบล
หนองพอก อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณท้ังสิ้น 40,000,000 บาท 
(ปี 2560 = 8,000,000 บาท, ปี 2561 ผูกพัน = 32,000,000 บาท)  

1 
ระบบ 

8,000,000 

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  54,856,600 
(1) โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 
    - ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)  
ที่กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณท้ังสิ้น 274,283,000 บาท (ปี 2560 = 54,856,400 บาท, ปี 2561 
ผูกพัน = 219,426,400 บาท) 

 
1 

ระบบ 

 
54,856,600 

3. แผนงานบูรณาการ  306,166,400 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  306,166,400 
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์  306,166,400 
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  306,166,400 
(1) โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ 
      - รถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization  
X-band Radar แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ
ทั้งสิ้น 48,792,000 บาท  
(ปี 2559 = 15,000,000 บาท, ปี 2560 = 33,792,000 บาท) 
 

 
1 คัน 

 
33,792,000 
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(2) โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
      - เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ที่
จังหวัดเชียงราย ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสุราษฎร์ธานี 
ต าบลหัวเตย อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
งบประมาณท้ังสิ้น 302,568,000 บาท (ปี 2559 = 61,393,600 บาท, ปี 2560 
= 241,174,400 บาท) 

 
 
2 

เครื่อง 

 
 

241,174,400 

(3) โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
      - เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์    
ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณทั้งสิ้น 156,000,000 บาท  
(ปี 2560 = 31,200,000 บาท, ปี 2561 ผูกพัน = 124,800,000 บาท) 

 
 
1 

เครือ่ง 

 
 

31,200,000 
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