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“บรกิารทีเ่ปน็เลิศ 
ดา้นอตุุนิยมวทิยาและแผน่ดนิไหว 

อย่างท่ัวถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา 
ตรงตามความต้องการ” 
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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์           

ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม           

ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) กรมอุตุนิยมวิทยา สาระส าคัญ

ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยงาน          ที่

รับผิดชอบ 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผล และใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผล

สัมฤทธิ์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจเกี่ยวกับ      

การบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะ

อากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้ และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วย

ความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย าและทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา 

ส านักงานเลขานุการกรม 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

มกราคม 2562 
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 ส่วนที่ 1   

ข้อมูลพื้นฐาน 
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วิสัยทัศน์ 

“บริการท่ีเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง  

และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ” 

  

พันธกิจ 

1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึง

ระดับต าบล 

3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและ

แผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา

และแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ

5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

 

ภารกิจ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

เล่ม 134 ตอนที่ 103 ก (5 ตุลาคม 2560) หน้า 23 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อ

การบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง 

รวดเร็ว แม่นย า และทันเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยให้มีอ านาจและหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
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1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์

ธรรมชาติ  

2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล 

3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ โดยระบบ

และเทคนิคที่ทันสมัย 

4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสี

โอโซน มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 

5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับ

ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและ

แผ่นดินไหว 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือ

ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

ค่านิยมองค์กร 

 Expertise on Meteorology : เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา 

 Standardization : มาตรฐานสากล 

 Integration : บูรณาการ 

 Early Warning : เตอืนภัย ทันเหตุการณ์ 

 Service Mind : พึงพอใจด้วยจิตบริการ 
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โครงสร้างภายในกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โครงสร้างภายในตามค าสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 339/2561 เร่ือง มอบอ านาจให้ข้าราชการสั่ง

และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและค าสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 28/2562 เรื่อง แก้ไขค าสั่ง

มอบอ านาจให้ข้าราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ผู้เชี่ยวชาญ 

รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ 

• กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 

• กองอุตุนิยมวิทยาการบิน 

• ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (ศน.) 

• ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศล.) 

• ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศบ.) 

• ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก (ศอ.) 

• ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 

(ศต.) 

• กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 

• กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

• กองบริการดิจิทลัอุตุนิยมวิทยา 

 

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ 

• กองพยากรณ์อากาศ 

• กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

• กองสื่อสาร 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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 ส่วนที่ 2   

กรอบแนวคิด นโยบายต่างๆ 

 ที่เกี่ยวข้อง  
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กรอบแนวคิด นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรมอุตุนิยมวิทยาได้น ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) นโยบาย

รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม          

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)       

กรมอุตุนิยมวิทยา และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และบริบท ต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาและก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ

ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมี

คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ

พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชา

รัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช

อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ 

เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
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รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 

ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรร

มาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไป

ได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”

โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิ ถีชีวิตและจุดเด่นทาง

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามา

ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 

(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง

โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 

ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ

ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง

งานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี

รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ

พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบต่อสังคมและผ้ํอื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมี

หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์

ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะ

สูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา

ที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วม

ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพื่อส่วนรวม การกระจาย

อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
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ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น

ธรรมและทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี

เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก

ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการ

เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้าง

สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย

การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท า

หน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ

บาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี

ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ

มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม

ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการ

ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความ

ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อต่อการพัฒนา โดย

กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรม

ตามหลักนิติธรรม 

 จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ใน 6 ยุทธศาสตร์ข้างต้น กรมอุตุนิยมวิทยา

เกี่ยวข้องกับทุกยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยามากที่สุด โดยยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมาย

การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้า

มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
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ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 

ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ( 1) พื้นที่สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 

  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย ( 1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า

ธรรมชาติท่ัวประเทศ (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและ

การผลิตท่ียั่งยืน 

  2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟื้นฟู

ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการ

ชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

  3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (1) ลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ําที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

  4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) 

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ 

อย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก

ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ  และฐานวัฒนธรรม

อย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วน
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ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับ

ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

  5. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (1) พัฒนาการ

จัดการน้ําเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบใน

การใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนา

ความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและ

อาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

  6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ

ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่าคัญ และ (4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับ

กระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของ

การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 

  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 

ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีส าคัญ คือ  

  1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง

สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข     

ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม

คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์  

  2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคน

ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่

ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
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ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

  3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ

ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ

ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

  4. ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 

20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ

กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  

  5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

  6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธ์ิ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  

 วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยม

ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี

ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ

เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

  3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง

ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

  4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ

เติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

  5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง

บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

  6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ

พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

  7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
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บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

  เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด

ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี

ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ

มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย   

  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง

ทั่วถึงและเป็นธรรม 

  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน

บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด

เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการ

ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้

ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรม

อุตุนิยมวิทยาในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้า

ทายที่ต้องเร่งด า เนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้แก่  การสร้างความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการ

บริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีด

ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง

ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

  1. วัตถุประสงค์ 

   1.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบ

ให้มีประสิทธิภาพ 
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  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

   เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ าและบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิว

ดินและน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ  

   ตัวชีว้ัด 2.2 ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

อย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็น

รูปธรรม 

   เป้าหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณะลดลง 

   ตัวชี้วัด 5.1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย 

  3. แนวทางการพัฒนา 

   3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล 

และยั่งยืน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่าง

บูรณาการท้ัง 25 ลุ่มน้ า 

3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 

  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 ประกอบด้วย 16 ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้

ล าดับความส าคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจน ก าหนดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 โยบาย

ส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ 3 นโยบาย มุ่งการเสริมสร้างฐานรากความมั่นคง

และเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคง

แห่งชาติทั่วไป 12 นโยบาย มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคาม

ต่าง ๆ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกัน

และแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบด้าน มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ และการเสริมสร้างสภาวะ

แวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ มีจุดหมาย

ส าคัญ คือ การมีเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียน

และประชาคมโลก ทั้งนี้ โดยให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการก าหนดเจ้าภาพ
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หรือหน่วยรับผิดชอบให้ชัดเจน การขยายเครือข่ายภาคีด้านความมั่นคงและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วม การบริหารจัดการนโยบายในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแปลงนโยบายไปสู่

การปฏิบัติ ในการก าหนดให้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฯ เป็นกรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณ และแผนปฏิบัติการหรือแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

  กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจที่สนับสนุนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายที่ 13 พัฒนา

ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ข้อ 13.4 พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบ

ฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัย พิบัติท่ีทันสมัย พร้อมระบบส ารองที่สามารถเอื้อต่อการเตือนภัย

ล่วงหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

   4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 

2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้

มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยกรม

อุตุนิยมวิทยามีภารกิจกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลในนโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ข้อ 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหาขาด

แคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาลซึ่งน้ าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกรโดยระดมความคิด

เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ า

ท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร

นั้น รัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด

ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

   5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ส านักงบประมาณ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่น สามารถน ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ไปใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และส านักงบประมาณใช้เป็นกรอบในการจัดสรร

งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ประเทศในระยะยาว ส าหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้

ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโต

จากภายใน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ รายการค่า

ด าเนินการภาครัฐ 

การจัดท าค าของบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยา จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

5.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

•ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า มีการบริหารจัดการลุ่มน้ าอย่างสมดุล 

ตัวชี้วัด 

•มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างบูรณาการ 25 ลุ่มน้ า 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

5.4.6 จัดท ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ า แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ า การศึกษาวิจัย พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 

5.6 การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

•ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวัง และพร้อมรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาวะภูมิอากาศของโลก 

ตัวชี้วัด 

•พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง และพื้นที่เศรษฐกิจในแต่

ละพื้นที่เสี่ยงได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

5.6.5 พัฒนาระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ โดยพัฒนา

ศักยภาพและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพยากรณ์เตือนภัยที่มี ประสิทธิภาพ 



16 

 

                                                                                           แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  

                                                                                              

                                                                                                    กรมอตุุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                                                                                  

รวมทั้งสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ        

สาธารณภัย และอุบัติภัยทางถนน ตลอดจนการฟื้นฟู บูรณะ ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

5.6.6 สนับสนุนการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.8 การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5.8.1 สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าแลการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเด็นที่ 5.1 – 5.6 

   6. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital 

Thailand” ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 

4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะ

การบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน

หรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) 

   7. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ    

4 ปี พ.ศ. 2562-2565 โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : สร้างและส่งเสริมความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนสนับสนุนในยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการให้บริการแก่

ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในรูปแบบดิจิทัล เป้าประสงค์ที่ 2 2. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชนได้รับ
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บริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว       

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมีมาตรฐาน 

   8. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) กรมอุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อีกทั้งยั งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

รวมทั้งให้ความรู้ และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย าและทันเหตุการณ์ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย โดยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตรวจ การเฝ้าระวัง การ

พยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย 

นวัตกรรม ร่วมถึงความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและ

ภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
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 ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

วิสัยทัศน์ 

“บริการท่ีเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง  

และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ” 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึง

ระดับต าบล 

3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและ

แผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา

และแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นย า 

ทันเหตุการณ์ 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

3. ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถน าข้อมูล ข่าวสาร ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวไปใช้

ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
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เป้าหมายในการให้บริการ 

ระดับกระทรวง 

ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจาก

สภาวะอากาศ และการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ร้อยละ 75) 

2. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ร้อยละ 76) 

3. ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 98) 

 

ระดับหน่วยงาน 

ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อง แม่นย า 

ทันเวลา ได้อย่างทั่งถึง 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ร้อยละ 75) 

2. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ร้อยละ 76) 

3. ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ และมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 98) 

 

กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 1,819.7709 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรร จ านวน 1,870.4335 ล้านบาท ลดลง 50.6626 ล้านบาท หรือคิดเห็นร้อยละ 2.71 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แบ่งงบประมาณออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

2. แผนงานพื้นฐาน 3. แผนงานยุทธศาสตร์ 4. แผนงานบูรณาการ  
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ตารางที่ 1 : กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ 
2561 2562 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 384.5294 426.0672 41.5378 46.02 

 - เงินเดือน/ค่าจ้างประจ า 380.4329 422.1453 41.7124 46.29 

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2.1254 2.3589 0.2335 0.26 

 - งบด าเนินงาน 1.9711 1.5630 0.4081 0.32 

2. แผนงานพื้นฐาน 449.7698 439.3320 (10.4378) (2.32) 

 - งบด าเนินงาน 315.5841 289.3711 (26.2130) (8.31) 

 - งบลงทุน 119.7486 139.4839 19.7353 16.48 

 - งบเงินอุดหนุน 8.7323 8.7273 (0.0050) (0.06) 

 - งบรายจ่ายอื่น 5.7048 1.7497 (3.9551) (69.33) 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 896.0254 885.7017 (10.3237) (1.15) 

 - งบลงทุน 896.0254 885.7017 (10.3237) (1.15) 

4. แผนงานบูรณาการ 140.1089 68.6700 (71.4389) (50.99) 

 - งบลงทุน 138.0766 68.6700 (69.4066) (50.27) 

 - งบรายจ่ายอื่น 2.0323 - (2.0323) (100) 

รวม 1,870.4335 1,819.7709 (50.6626) (2.71) 
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ตารางที่ 2 : งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/

โครงการและงบรายจ่าย 

 

 

 

 

แผนงาน 

งบรายจ่าย 

งบ

บุคลากร 

งบ

ด าเนินงาน 

งบลงทุน งบ 

เงินอุดหนุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 

รวม 

รวมท้ังสิ้น 424.5042 290.9341 1,093.8556 8.7273 1.7497 1,819.7709 

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการจัดการน้ า

และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) 

424.5042 1.5630 - - - 426.0672 

2.แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้าง

การ เติ บ โตบนคุณภาพชี วิ ต ท่ี เป็น มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- 289.3711 139.4839 8.7273 1.7497 439.3320 

    ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงาน

แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

- 289.3711 139.4839 8.7273 1.7497 439.3320 

3.แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- - 885.7017 - - 885.7017 

1. โครงการจัดหาเค ร่ือง มือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (LLWAS) 

- - 68.7750 - - 68.7750 

2. โครงการจัดหา0เคร่ืองมือตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS) 

- - 182.9403 - - 182.9403 

3. โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning 

System) 

- - 134.3126 - - 134.3126 

4. โครงการจั ดหาระบบสารสน เทศด้ าน

อุตุนิยมวทิยาการบิน 

- - 98.8680 - - 98.8680 

5. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเคร่ือง

เรดาร์ตรวจอากาศ 

- - 340.8058 - - 

 

340.8058 

6. โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว - - 60.0000 - - 60.0000 

4.แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า - - 68.6700 - - 68.6700 

1. โครงการปรับปรุงเคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ

แบบ Dual Polarization 

- - 68.6700 - - 68.6700 
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ตารางที่ 3 : รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

 

 

 

แผนงาน 
จ านวน

รายการ 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 

แผนงานยุทธศาสตร์ 21 885.7017 922.0457 

1. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) 2 68.7750 55.6400 

2. โครงการจัดหารเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 9 182.9403 106.7111 

3. โครงการจัดหาระบบแจ้งเตือน (Warning System) 1 134.3126 125.6474 

4. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 1 98.8680 - 

5. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ 7 340.8058 394.0472 

6. โครงการปรับปรุงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 1 60.0000 240.0000 

แผนงานบูรณาการ 2 68.6700 - 

1. โครงการปรับปรุ ง เครื่ อง เรดาร์ตรวจอากาศแบบ Dual 

Polarization 
2 68.6700 - 

รวมทั้งสิ้น 23 954.3717 922.0457 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

ตารางที่ 4 :  แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการให้บริการ
และคุณภาพของข้อมูล
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว 

1.1 เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการ 
1.2 พัฒนาระบบตรวจวัดอากาศ 
แผ่นดินไหว และสื่อสารให้มีความถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล 
1.3 ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้สะดวก
รวดเร็ว 
1.4 มีศูนย์บริการข้อมูลในพื้นที่ 
 

1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว* 

ร้อยละ 85 พอ./กบ./
ฝผ. 

2. จ านวนหน่วยงานที่น าข้อมูลสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ 

5 
หน่วยงาน 

5 ศูนย์ 

3. ระดับความส าเร็จของการมีระบบการวิเคราะห์
และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านแผ่นดินไหว 

5 ฝผ. 

4. จ านวนชุดข้อมูล dataset ที่สามารถเปิดเผย
ให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

2 ชุด บด. 

5. จ านวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพ ISO 9001:2015 

3 
หน่วยงาน 

5 ศูนย์ 

6. ร้อยละของการตรวจอากาศท่ีส่งข่าวครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา 

ร้อยละ 
98.9 

ตอ./5 ศูนย์ 

7. ระดับความส าเร็จในการยกระดับการให้บริการ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาประจ าสถานี้ฯ สู่ระบบดิจิทัล 

ระดับ 5 ตอ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านการตรวจ การ
เฝ้าระวัง การพยากรณ์
อากาศ และการเตือนภัย
ธรรมชาติล่วงหน้า 

2.1 การพยากรณ์อากาศและประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง 
รวดเร็วครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ 
2.2 การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและเตือนภัย
สินามิให้ทันเหตุการณ์ 
2.3 การพยากรณ์อากาศด้านการบินได้
มาตรฐานสากล 
2.4 การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศมี
ความถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 

1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ 

ร้อยละ 85 พอ. 

2. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น 

ร้อยละ 80 พอ./5 ศูนย์ 

3. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง 

ร้อยละ 75 พอ./5 ศูนย์ 

4. ร้อยละของการประกาศเตือนภัยจากสภาวะ
อากาศที่ทันเหตุการณ์ 

ร้อยละ 100 พอ./5 ศูนย์ 

5. ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าว
แผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 98 ฝผ. 

6. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ
การบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ร้อยละ 76 กบ. 

7. ร้อยละความถูกต้องรูปแบบข่าวและทันเวลา
ของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน 

ร้อยละ 94 ศล. 

8. จ านวนผลผลิตที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่น ามาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ 

2 เรื่อง พน.(ภก.) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา ส่งเสริม และ
บูรณาการ งานวิชาการ 
งานวิจัย นวัตกรรม ร่วม
ถึงความร่วมมือที่
เกี่ยวข้อง 

3.1 พัฒนางานวิชาการให้มี
ความก้าวหน้า 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม 
3.3 สนับสนุนการน างานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

1. จ านวนของผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2 เรื่อง ฝผ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
ภาคประชาชนและภาค
ส่วนต่างๆ ให้มีความ
เข้มแข็ง 

4.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4.2 เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้
ประชาชนพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

1. ระดับความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ตามแผนการ
สร้างเครือข่าย  

5 ปส./ลก./พอ. 

2. จ านวนกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  

6 พน.(วท.) 

3. จ านวนครั้งของกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ต่างๆ 

5 ส านัก/5 
ศูนย์ 

4. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมการให้ความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

2 พน.(ภก.) 

5. จ านวนเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น 

2 5 ศูนย์ 

6. ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้นของ
แต่ละเครือข่าย 

ร้อยละ 5 5 ศูนย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กร 

5.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
5.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
5.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
กับเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

5 บด.(สอ.) 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
จัดการความรู้ (KM) 

5 คกก.KM 

3. ร้อยละของจ านวนบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา
การบินที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน ตามข้อก าหนด WMO 

ร้อยละ 90 กบ. 

4. จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการประชุม/สัมมนา/
วิจัย/ฝึกอบรมหลักสูตรระหว่างประเทศ/แผนงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

>70 พน.(วท.) 

5. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่
บุคลากร 

2 บด.(สอ.) 

6. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

≥50 บด.(สอ.) 

7. ร้อยละของการด าเนินการตามแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละ 70 ลก.(กจ.) 

8. ร้อยละการด าเนินการตามแผนผาสุกและ
ผูกพันขององค์กร 

ร้อยละ 70 ลก.(กจ.) 

9. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

5 ลก.(กจ.) 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผล 

กรมอุตุนิยมวิทยา มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. การติดตามผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลลัพธ์

การด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ

ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ก าหนด ในการปรับปรุงการด าเนินงานในปี

ถัดไป และน าเผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ต/ระบบอินทราเน็ตของกรมอุตุนิยมวิทยา  

2. การติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบเป็นรายเดือน  

3. การติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลและ

มาตรการของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณรายปีประจ า ปี

งบประมาณพ.ศ. 2562 โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ได้เห็นชอบตามส านักงบประมาณ

เสนอมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ก าหนดเป้าหมายการ

เบิกจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 คือ 

1. ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ 100.00 

2. ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าร้อยละ 100.00 

3. ประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100.00 
 

ตารางที่ 5 : แสดงเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าหมายการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 

(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 2 

(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 3 

(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 4 

(ร้อยละ) 

- ภาพรวม 32.00 54.00 77.00 100.00 

- รายจ่ายประจ า 36.00 57.00 80.00 100.00 

- รายจ่ายลงทุน 20.00 45.00 65.00 100.00 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนตาม พรบ.งบประมาณ       

พ.ศ. 2562 จ านวน 1,819.7709 ล้านบาท โดยจ าแนกเป็น 4 แผนงาน คือ 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

จ านวน 426.0672 ล้านบาท 2. แผนงานพื้นฐาน จ านวน 439.3320 ล้านบาท 3. แผนงานยุทธศาสตร์ 

จ านวน 885.7017 ล้านบาท และ 4.แผนงานบูรณาการ จ านวน 68.6700 ล้านบาท รายละเอียดตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 426,067,200 บาท

1. งบบคุลากร 424,504,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 422,145,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 405,030,800           บาท

(1) อตัราเดมิ 1095 อตัรา 373,692,300           บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่ง 3,478,800              บาท

(3) เงนิ พ.ส.ร. 149,800                บาท

(4) เงนิ ส.ป.พ. 360,000                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 1,481,500              บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืน 928 อตัรา 25,868,400             บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 17,114,500            บาท

(1) อตัราเดมิ 60 อตัรา 17,114,500             บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 2,358,900              บาท

(1) อตัราเดมิ 2,358,900              บาท

2. งบด าเนินงาน 1,563,000              บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,563,000              บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 60,000                 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง   4 อตัรา 1,296,000              บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 90,000                 บาท

(4) เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 117,000                บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือนภยั

ธรรมชาติ 439,332,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 289,371,100           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 243,690,900           บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 14,079,700             บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,594,900              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 1,741,400              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,076,200              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,210,900              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 826,100                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 167,649,800           บาท

(7.1) พนกังานขบัรถ 1,182,000              บาท

(7.2) คนดูแลสวน 1,008,000              บาท

(7.3) พนกังานรกัษาความปลอดภยั 4,488,000              บาท

(7.4) รกัษาความสะอาดอาคารสถานทีแ่ละตดัหญา้ 4,452,000              บาท

(7.5) พนกังานท าความสะอาด 3,561,600              บาท

(7.6) ค่าเช่าใชบ้รกิารเครื่องถ่ายเอกสาร 1,029,900              บาท

(7.7) ค่าจา้งก าจดัปลวกและหนู 180,000                บาท

(7.8) จา้งเหมาจดัท าหนงัสอืรายงานประจ าปี วารสารและสิง่พมิพ์ 599,000                บาท

(7.9) จา้งเหมาบรกิาร Clipping ข่าว 57,600                 บาท

(7.10) จา้งเหมาจดันิทรรศการ 150,000                บาท

(7.11) จา้งเหมาพมิพแ์ผนทีอ่ากาศ -                        บาท

(7.12) จา้งตรวจตดิตามระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO9001:2008 50,000                 บาท

(7.13) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา 143,209,200           บาท

(7.14) ค่าบ ารุงรกัษาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 450,000                บาท

(7.15) ค่าบ ารุงรกัษาโครงข่ายความเร็วสูงเพือ่กิจการดา้นอุตนิุยมวทิยา -                        บาท

(7.16) ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์มข่่าย( Web Server)และระบบ

ส ารองขอ้มลู 1,874,400              บาท

(7.17) ค่าจา้งเหมาดูแลเวบ็ไซต์ 20,000                 บาท

(7.18) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องควบคุมเครอืข่ายระบบสือ่สารโทรคมนาคมข่าว

อากาศอตัโนมตัิ 2,101,100              บาท

(7.19) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่การบนิ(VOLMET) 1,650,000              บาท

(7.20) ค่าจา้งเหมาจดัท าวดีทีศัน์ 300,700                บาท

(7.21) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบโปรแกรมประยุกตส์ าหรบัสมารท์โฟนและ

อุปกรณ์ฮารด์แวร์ 120,000                บาท
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(7.22) อื่นๆ (ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียั ,บ ารุงรกัษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า,

ปรบัปรุงระบบสือ่สาร) 168,300                บาท

(7.23) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาซอฟตแ์วรร์ะบบเสมอืนจรงิ 200,000                บาท

(7.24) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่การเดนิเรอื (Broadcast for 

shipping) สท. 548,000                บาท

(7.25) ค่าจา้งบ ารุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟ้า (สส.) 100,000                บาท

(7.26) ค่าบ ารุงรกัษาระบบจ่ายไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(สส.) 100,000                บาท

(7.27) ค่าจา้งคนยกเรอืวดักระแสน า้ -                        บาท

(7.28) ค่าจา้งเหมาเคลอืบไมว้ดัน า้คา้ง 50,000                 บาท

(7.29) ค่าจา้งจดัหาใบรบัรองความปลอดภยัทางอเิลก็ทรอนิกส ์(SSL 

Certificate) -                        บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,277,000              บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิีการ 496,200                บาท

(10) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 186,400                บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 850,900                บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมอุตนิุยมวทิยานานาชาติ 180,000                บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมย่อย 60,000                 บาท

(14) ค่าธรรมเนียมการขอใชข้อ้มลูศูนยพ์ยากรณ์อากาศระยะปานกลางยุโรป 

(ECMWF) -                        บาท

(15) วสัดุส านกังาน 3,867,100              บาท

(16) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 4,202,000              บาท

(17) วสัดุก่อสรา้ง 191,600                บาท

(18) วสัดุงานบา้นงานครวั 38,100                 บาท

(19) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,754,100              บาท

(20) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 129,900                บาท

(21) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 34,382,400             บาท

(22) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท

(23) วสัดุการเกษตร 31,800                 บาท

(24) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 364,400                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 45,680,200            บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 2,637,800              บาท

(2) ค่าประปา 1,586,400              บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 506,400                บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 16,845,400             บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 24,104,200             บาท
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2. งบลงทนุ 139,483,900           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 139,483,900           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 115,254,800           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 810,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 810,000                บาท

รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(1.1) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคเหนือ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่3 เครื่อง 97,200                 บาท

(1.2) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่

ตะวนัตก   ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 3 เครื่อง 97,200                 บาท

(1.3)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอ านาจเจรญิ

   ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 2 

เครื่อง 64,800                 บาท

(1.4) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุรนิทร์(กลุม่

งานอุตนิุยมวทิยาอุทกทา่ตูม)   ต าบลทา่ตูม อ าเภอทา่ตูม จงัหวดัสุรนิทร ์

1 เครื่อง 32,400                 บาท

(1.5) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาบงึกาฬ   

ต าบลไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 4 เครื่อง 129,600                บาท

(1.6) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเพชรบูรณ์

(กลุม่งานอุตนิุยมวทิยาอุทกวเิชียรบรุี)   ต าบลทา่โรง อ าเภอวเิชียรบรุ ี

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 4 เครื่อง 129,600                บาท

(1.7) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

สมทุรปราการ   ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 

เครื่อง 32,400                 บาท

(1.8)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชลบรุี(กลุม่

งานตรวจอากาศเกาะสชีงั) ต าบลทา่เทววงษ ์อ าเภอเกาะสชีงั จงัหวดัชลบรุี

 1 เครื่อง 32,400                 บาท
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(1.9) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสระแกว้ 

(กลุม่งานอุตนิุยมวทิยาอุทก) ต าบลสระขวญั อ าเภอเมอืงสระแกว้ จงัหวดั

สระแกว้ 1 เครื่อง 32,400                 บาท

(1.10) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุพรรณบรุี

(กลุม่งานอากาศเกษตรอู่ทอง)  ต าบลจรเขส้ามพนั อ าเภออู่ทอง จงัหวดั

สุพรรณบรุ ี1 เครื่อง 32,400                 บาท

(1.11) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 

จงัหวดัอุบลราชธานี 4 เครื่อง 129,600                บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 9,088,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,512,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(1.1) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเชียงราย  (กลุม่งานอากาศ

เกษตร) ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 คนั 814,000                บาท

(1.2) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาประจวบครีขีนัธ ์ (กลุม่งาน

ตรวจอากาศ)    ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 คนั 814,000                บาท

(1.3) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากาฬสนิธุ ์(กลุม่งาน

อุตนิุยมวทิยาอุทกกมลาไสย)       ต าบลหลกัเมอืง อ าเภอกมลาไสย 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 คนั 814,000                บาท

(1.4) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเลย (กลุม่งานอากาศเกษตร)

   ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย 1 คนั 814,000                บาท
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(1.5) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาน่าน (กลุม่งานอุตนิุยมวทิยา

อุทกทา่วงัผา)   ต าบลทา่วงัผา อ าเภอทา่วงัผา จงัหวดัน่าน 1 คนั 814,000                บาท

(1.6) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุโขทยั (กลุม่งานอากาศ

เกษตร)   ต าบลคลองตาล อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 1 คนั 814,000                บาท

(1.7) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุรนิทร ์(กลุม่งาน

อุตนิุยมวทิยาอุทกทา่ตูม)  ต าบลทา่ตูม อ าเภอทา่ตูม จงัหวดัสุรนิทร ์1 คนั 814,000                บาท

(1.8) รถบรรทกุ (ดเีซล)  ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 110 กิโลวตัต ์ขบัเคลือ่น 

2 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชลบรุ ี (กลุม่งานตรวจ

อากาศ)   ต าบลหนองปรอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี1 คนั 814,000                บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล)   ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน    ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น 1 คนั 1,288,000              บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล)   ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 

ซซี ีหรอืก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต ์ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยา

ภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,214,000              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,214,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอภาพขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 19 น้ิว) กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา   

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 30 เครื่อง 1,098,000              บาท

(1.2) คอมพวิเตอรแ์มข่่าย แบบที ่2 ส าหรบัการปฏบิตังิานตรวจอากาศ

อตัโนมตั ิAWOS และ LLWAS กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรม

อุตนิุยมวทิยา   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง 1,750,000              บาท
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(1.3) ชุดคอมพวิเตอรผ์ลติแผนทีแ่บบดจิติอล (ชุดจอ Wacom พรอ้ม 

software) กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตนิุยมวทิยา   แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 300,000                บาท

(1.4) ลขิสทิธิ์ (License) ซอฟแวร ์Tableau Desktop กองพฒันา

อุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 66,000                 บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,555,000              บาท

(1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 400/ 500 Kva พรอ้มชุด ATS  กองเครื่องมอื

อุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 

เครื่อง 6,555,000              บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 95,587,800             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 34,437,800             บาท

รวม 9 รายการ (รวม 233 หน่วย)

(1.1) ตูส้กรนีขนาดกลาง กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา  

 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ตู ้ 39,000                 บาท

(1.2) เครื่องมอืตรวจวดัเป้าทศันวสิยั Long - Distance Laser 

Rangefinder (กลอ้งวดัระยะ) กองตรวจและเฝ้าระวงัสภาวะอากาศ กรม

อุตนิุยมวทิยา   แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 650,000                บาท

(1.3) เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นสถานีอุตนิุยมวทิยา    อ านาจเจรญิ 

ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 15 ชุด 1,074,400              บาท

(1.4) เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นสถานีอุตนิุยมวทิยาบงึกาฬ ต าบลไคส ี

อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 15 ชุด 1,074,400              บาท

(1.5) เครื่องสอบเทยีบเครื่องวดัทศิทางและความเร็วลมดจิทิลั แบบ

เคลือ่นที ่ กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 150,000                บาท

(1.6) เครื่องวดัความกดอากาศ แบบดจิทิลั กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา 

กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง 17,500,000             บาท

(1.7) เครื่องเทอรโ์มมเิตอรล์อยน า้ กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรม

อุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง 1,200,000              บาท

(1.8) เครื่องวดัระยะทางลมถาดน า้ระเหย  กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา 

กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง 4,250,000              บาท

(1.9) เครื่องวดัฝนแบบไซฟอน  กองเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา กรม

อุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง 8,500,000              บาท
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(2) เครื่องสอบเทยีบอุณหภูมปิระจ าหอ้งสอบเทยีบ      กองเครื่องมอื

อุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 

เครื่อง 3,200,000              บาท

(3) เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นอตัโนมตั ิทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาบงึกาฬ ต าบล

ไคส ีอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 1 ชุด 2,600,000              บาท

(4) เครื่องมอืตรวจอากาศผวิพื้นอตัโนมตั ิทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอ านาจเจรญิ 

ต าบลโนนหนามแทง่ อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 ชุด 2,600,000              บาท

(5) เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา      แบบ Electronic 

(กลอ้งธีโอโดไลท)์ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากรุงเทพ (กลุม่งานตรวจอากาศชัน้บน) 

  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,250,000              บาท

(6) เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา     แบบ Electronic 

(กลอ้งธีโอโดไลท)์ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 เครื่อง 3,250,000              บาท

(7) เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา     แบบ Electronic 

(กลอ้งธีโอโดไลท)์ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

เชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 เครื่อง 3,250,000              บาท

(8) เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา     แบบ Electronic 

(กลอ้งธีโอโดไลท)์ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก ต าบลบอ่ยาง 

อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 3,250,000              บาท

(9) เครื่องมอืตรวจอากาศระบบตรวจวดัดว้ยสายตา    แบบ Electronic 

(กลอ้งธีโอโดไลท)์ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุราษฎรธ์านี (กลุม่งานตรวจอากาศชัน้

บน) ต าบลหวัเตย อ าเภอพนูพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 3,250,000              บาท

(10) เครื่องมอืตรวจอากาศชัน้บน ระบบเรดโิอธีโอโดไลทอ์ตัโนมตั ิความถี ่

1680 Mhz ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากรุงเทพ (กลุม่งานตรวจอากาศชัน้บน)   

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 25,000,000             บาท

(11) ระบบจ าลองการส ัน่สะเทอืนจากแรงแผน่ดนิไหว  กองเฝ้าระวงั

แผน่ดนิไหว กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 

ระบบ 4,500,000              บาท

(12) ระบบสอบเทยีบเครื่องมอืตรวจวดัแผน่ดนิไหว กองเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหว 

กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,000,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,229,100            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 24,229,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 12,329,100             บาท

รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)
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(1.1) อาคารทีท่  าการสถานีตรวจอากาศ 2 ชัน้  ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

เชียงราย (กลุม่งานอากาศเกษตร) ต าบลป่าออ้ดอนชยั อ าเภอเมอืง

เชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 หลงั 2,760,100              บาท

(1.2) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 

7-8) หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาจนัทบรุ ี ต าบลวดั

ใหม ่อ าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั 1,440,700              บาท

(1.3) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 

7-8) หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครสวรรค ์ ต าบล

นครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 1,440,700              บาท

(1.4) บา้นพกัขา้ราชการ อาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเขม็ ทีศู่นย์

อุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

4 หลงั 4,458,400              บาท

(1.5) บา้นพกัขา้ราชการ อาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยานครสวรรค ์ ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค์

 จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 1,114,600              บาท

(1.6) บา้นพกัขา้ราชการ อาวุโสและช านาญการ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาสระแกว้  ต าบลอรญัประเทศ อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั

สระแกว้ 1 หลงั 1,114,600              บาท

(2) ปรบัปรุงอาคารส านกังานศูนยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคเหนือ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยา

ภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 11,900,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 8,727,300              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,727,300              บาท

1) ค่าบ ารุงสมาชิกองคก์ารอุตนิุยมวทิยาโลก 6,929,800              บาท

2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไตฝุ้่ น 378,000                บาท

3) ค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย 2,000                   บาท

4) ค่าบ ารุงสมาชิกศูนยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,320,000              บาท

5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตรอ้น 94,500                 บาท

6) เงนิอุดหนุนการศาสนา 3,000                   บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 1,749,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการ 577,700                บาท

1.1) การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั(PMQA) 577,700                บาท

2) ค่าจา้งทีป่รกึษาดา้นการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกของกรมอุตนิุยมวทิยา 1,172,000              บาท

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    40



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS) 68,775,000 บาท

1. งบลงทนุ 68,775,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 68,775,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 68,775,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 68,775,000             บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยาน

ขอนแก่น ต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ระบบ 54,865,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 69,550,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 14,685,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 54,865,000             บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยาน

กระบี ่ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่1 ระบบ 13,910,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 69,550,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,910,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 55,640,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 182,940,300 บาท

1. งบลงทนุ 182,940,300           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 182,940,300           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 182,940,300           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 182,940,300           บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานแพร่ ต าบลนา

จกัร อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 ระบบ 7,447,200              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 29,788,800             บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานเบตง ต าบลยะรม

 อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 ระบบ 7,447,200              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 29,788,800             บาท

(3) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานแมฮ่่องสอน 

ต าบลจองค า อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 ระบบ 7,447,200              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 29,788,800             บาท

(4) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS)  ทีท่า่อากาศยานน่านนคร ต าบล

ผาสงิห ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน  1 ระบบ 21,491,300             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,995,700             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,491,300             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 8,672,400              บาท

(5) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS)  ทีท่า่อากาศยานรอ้ยเอ็ด ต าบล

หนองพอก อ าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ระบบ 21,491,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,995,700             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 21,491,400             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 8,672,300              บาท
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(6) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานพษิณุโลก ต าบล

อรญัญิก อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ระบบ 29,404,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,404,000             บาท

(7) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานแมส่อด ต าบลทา่

สายลวด อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 1 ระบบ 29,404,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,404,000             บาท

(8) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานบรุรีมัย ์ต าบล

ร่อนทอง อ าเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 ระบบ 29,404,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,404,000             บาท

(9) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่า่อากาศยานตรงั ต าบลโคก

หล่อ อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ระบบ 29,404,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 37,236,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,832,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,404,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาระบบแจง้เตือน (Warning System) 134,312,600 บาท

1. งบลงทนุ 134,312,600           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 134,312,600           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 134,312,600           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 134,312,600           บาท

(1) ระบบแจง้เตอืนฟ้าผา่ (Warning System) ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 134,312,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 328,490,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 68,530,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 134,312,600           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 125,647,400           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาระบบสารสนเทศดา้นอตุนิุยมวิทยาการบิน 98,868,000 บาท

1. งบลงทนุ 98,868,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 98,868,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 98,868,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 98,868,000             บาท

(1) ระบบบูรณาการสารสนเทศดา้นอุตนิุยมวทิยาตามมาตรฐานองคก์ารการบนิ

พลเรอืนระหวา่งประเทศ(ICAO) และองคก์ารอุตนิุยมวทิยาโลก (WMO) ที่

กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 98,868,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 247,170,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 54,856,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 93,445,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 98,868,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ 340,805,800 บาท

1. งบลงทนุ 340,805,800           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 340,805,800           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 340,805,800           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 340,805,800           บาท

(1) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Doppler (ชนิด S-Band) พรอ้มอุปกรณ์

เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิต าบลราชาเทวะ อ าเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 242,294,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 304,950,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,656,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 242,294,000           บาท

(2) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual   Polarization พรอ้ม

อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานีเรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่ ต าบล

คลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 30,255,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 151,277,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,255,400             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 121,021,600           บาท

(3) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual   Polarization พรอ้ม

อุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาแมฮ่่องสอน ต าบลจองค า

 อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน จงัหวดัแมฮ่่องสอน 1 เครื่อง 30,255,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 151,277,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,255,400             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 121,021,600           บาท

(4) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานีเรดาร์

ตรวจอากาศวเิชียรบรุ ีต าบลทา่โรง อ าเภอวเิชียรบรุ ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ระบบ 8,667,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,335,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 34,668,000             บาท

(5) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาชุมพร ต าบลทา่ตะเภา อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 ระบบ 8,667,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,335,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 34,668,000             บาท
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(6) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาระยอง ต าบลตะพง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 1 ระบบ 8,667,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,335,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 8,667,000              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 34,668,000             บาท

(7) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานีเรดาร์

ตรวจอากาศเขาเขยีว ต าบลหนิต ัง้ อ าเภอเมอืงนครนายก จงัหวดันครนายก 1 

ระบบ 12,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว 60,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 60,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 60,000,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 60,000,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 60,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผน่ดนิไหวระยะที ่1 และ 2 เพือ่ตรวจเฝ้าระวงั

แผน่ดนิไหวและสนึาม ิกรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 60,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 300,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 240,000,000           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัระดบัรงัสี

อลัตราไวโอเลต (UV)                   -   บาท

1. งบลงทนุ -                     บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง -                     บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ -                     บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ -                     บาท

(1) เครอืข่ายโอโซน ทีก่รมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ -                     บาท

(2) เครอืข่ายรงัสดีวงอาทติย ์ทีก่รมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ -                     บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual 

Polarization 68,670,000 บาท

1. งบลงทนุ 68,670,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 68,670,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 68,670,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 68,670,000             บาท

(1) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization ทีส่ถานีเรดาร์

ตรวจอากาศภูเก็ต ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 เครื่อง 34,335,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,335,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,335,000             บาท

(2) ปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization  ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาล าพนู ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 เครื่อง 34,335,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 43,335,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,000,000              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,335,000             บาท
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