


งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ
1. เสนอนโยบาย แผนระดบัชาต ิและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
ดา้นสถติ ิดา้นอตุนิุยมวทิยา และสรา้งความเชื่อม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัอย่างม ัน่คงปลอดภยั

2. พฒันา บรหิารจดัการ และกาํกบัดูแล โครงสรา้งพื้นฐานการสือ่สาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม
เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

3. ส่งเสรมิ สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั ต่อยอดการวจิยัและพฒันา รวมท ัง้การพฒันา
กาํลงัคนดา้นดจิทิลั เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและยกระดบัคุณภาพชวีติ
ของประชาชน

4. ส่งเสรมิการบูรณาการและยกระดบัประสทิธภิาพการดาํเนินงานภาครฐัผ่านการเชื่อมโยงสารสนเทศ
จากหลายหน่วยงานดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

5. บรหิารจดัการระบบสถติขิองประเทศเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจ รวมท ัง้ส่งเสรมิ และพฒันา
การอตุนิุยมวทิยา ใหม้ปีระสทิธภิาพ ทนัต่อเหตกุารณ ์และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร

6. กาํกบั ดูแล ตดิตาม และประเมนิผลนโยบาย แผนระดบัชาต ิและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
ดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ดา้นสถติ ิดา้นอตุนิุยมวทิยา และสรา้งความเชือ่ม ัน่
ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัอย่างม ัน่คงปลอดภยั

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

งบประมาณ  ปี 2563  ปี 2564
6,786,258,300 

30,000,000 27,211,200 

เป็นผูน้าํและผลกัดนัการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัเพือ่ขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0

8,301,657,500 



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2563 ปี 2564

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนเขา้ถงึขอ้มลูและบริการทีเ่ทา่เทยีม 
โดยผ่านโครงขา่ยทีท่ ัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพและทกุภาคสว่น
มคีวามเชื่อม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัมากขึ้น

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของค่าบริการอนิเทอรเ์น็ตประจาํทีค่วามเร็วสูง
ต่อรายไดม้วลรวมประชาชาตต่ิอหวั 
(Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 3 2.5

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ในการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต รอ้ยละ 2 77
(2) ผลสมัฤทธิ์ : มลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึ้นและประชาชน
มคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นจากการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

- ตวัชี้วดั : มลูค่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์พิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 10 10

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของประชากรทีม่กีารใชอ้นิเตอรเ์น็ต รอ้ยละ 70 70
(3) ผลสมัฤทธิ์ : ภาครฐัมกีารปรบัตวั โดยนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช ้
ในการปรบัรูปแบบการทาํงาน สง่ผลต่อการใหบ้ริการทีร่วดเร็ว 
และมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

- ตวัชี้วดั : จาํนวนบริการอจัฉริยะ (Smart Service) 
ทีก่ระทรวงฯ ใหบ้ริการประชาชน หน่วยงานภาครฐั และภาคธุรกจิ
ทีเ่พิม่ขึ้นหรือต่อยอดจากเดมิ

บริการ 3 7

(4) ผลสมัฤทธิ์ : กาํลงัคน มคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั
ทีส่ามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม

- ตวัชี้วดั : จาํนวนกาํลงัคนดา้นดจิทิลัทีเ่พิม่ขึ้นต่อปี คน 1,000 100,000
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

อตุสาหกรรมและบรกิาร
แห่งอนาคต

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง
ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ
และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตร์
ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันา
อตุสาหกรรมและบรกิาร
แห่งอนาคต

        82.6294

พื้นทีแ่ละเมอืงน่าอยู่อจัฉรยิะ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

ยุทธศาสตร์
ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
ระดบัภาค

       143.7233

โครงสรา้งพื้นฐานระบบ
โลจสิตกิสแ์ละดจิทิลั

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานและระบบ
โลจสิตกิส์

ยุทธศาสตร์
ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันา
ดา้นคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์

        43.4425

- แผนงานยุทธศาสตร์
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

     2,177.0467

ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่

ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง
ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ
และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตร์
ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการพฒันา
ผูป้ระกอบการ และวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

        48.0355

เขตเศรษฐกจิพเิศษ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ

ยุทธศาสตร์
ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

- แผนงานบูรณาการ
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

       129.5211

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารสรา้ง
ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ
และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตร์
ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

- แผนงานบคุลากรภาครฐั        551.4361

- แผนงานพื้นฐาน
ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

       721.6532

ยุทธศาสตรช์าตดิา้น
การสรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทยีมกนั
ทางสงัคม

พลงัทางสงัคม ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง
และพฒันาศกัยภาพ
ทนุมนุษย์

ยุทธศาสตรด์า้น
การสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสงัคม

- แผนงานบูรณาการ
เตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบั
สงัคมสูงวยั

        35.1429

ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
สรา้งการเตบิโตบนคุณภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

การเตบิโตอย่างย ัง่ยนื ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การ
พฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม

- แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาวะภูมอิากาศ

       843.7381

การบรหิารจดัการนํา้ท ัง้ระบบ ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การ
พฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม

- แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรนํา้

       193.5963

4. ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณและแผนงาน 

ยทุธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12
ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

ยุทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ

ฉบบัท่ี 12
ยุทธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ
แผนงาน งบประมาณ

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การ
พฒันาอย่างย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดลอ้ม

- แผนงานบคุลากรภาครฐั        433.4201

- แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการ
เตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม

       363.0223

ยุทธศาสตรช์าติ
ดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั

การบรกิารประชาชนและ
ประสทิธภิาพภาครฐั

ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการในภาครฐั 
การป้องกนัการทจุรติ
ประพฤตมิชิอบและ
ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตร์
ดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั

- แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั      1,193.7427

กฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิรรม

ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการในภาครฐั 
การป้องกนัการทจุรติ
ประพฤตมิชิอบและ
ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตร์
ดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั

- แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันา
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม

        78.0924

อื่น ๆ ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการในภาครฐั 
การป้องกนัการทจุรติ
ประพฤตมิชิอบและ
ธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ยุทธศาสตร์
ดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั

- แผนงานบคุลากรภาครฐั        658.0763

- แผนงานพื้นฐาน
ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันา
ระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

       605.3386

รวมทัง้สิ้น  8,301.6575     
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 6,816.2583    8,328.8687    9,028.8752    4,913.7065    3,618.6949    
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,786.2583    8,301.6575    9,024.2042    4,909.0355    3,614.0239    
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 30.0000        27.2112        4.6710         4.6710         4.6710         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 30.0000     27.2112     4.6710       4.6710       4.6710       
1. ประชาชนเขา้ถงึขอ้มูลและบรกิารที่เท่าเทียมโดยผ่านโครงข่าย
ที่ท ัว่ถงึและมีประสทิธภิาพ ดว้ยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : อนัดบัความสามารถทางการแข่งขนั
ดา้น Technology Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการจดัอนัดบั World Competitiveness ของ IMD

อนัดบั 37 36 35 34 33

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโรงเรยีน โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพตาํบล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และศูนยด์จิทิลัชมุชน
มโีครงข่ายอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเขา้ถงึ

รอ้ยละ 100 - - - -

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตประจาํ
ที่ความเรว็สูงต่อรายไดม้วลรวมประชาชาติต่อหวั 
(Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไม่เกิน

รอ้ยละ 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : เพิม่ปรมิาณการใชว้งจรเชื่อมต่อ
ไปยงักมัพชูา เมยีนมา และลาว 2 เท่า ภายใน 3 ปี เพิม่ขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 40 30 20 - -

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 116.0302      393.5820      570.5297      16.1297        16.1297        
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
2. สนบัสนุนการเพิม่ข้ึนของมูลค่าทางเศรษฐกจิ
จากการนําเทคโนโลยดีิจทิลัมาใชใ้นการประกอบธุรกจิ
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนเมอืงหรอืพื้นที่ที่ไดร้บัการประกาศ
เขตส่งเสรมิเมอืงอจัฉรยิะ และมกีารประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมดจิทิลั

เมอืง/
พื้นที่

15 20 40 - -

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : มลูค่าพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์พิม่ขึ้น
อย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 10 10 10 10 10

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : มลูค่าทางเศรษฐกิจเพิม่ขึ้น
จากการส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กิดการประยุกตใ์ช ้
เทคโนโลยดีจิทิลัในภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมดจิทิลั 
เพิม่ขึ้นจากปีที่ผ่านมา

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

5. เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 
งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : อนัดบัความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นดจิทิลั (Digital Competitiveness ของ IMD) 
ดขีึ้นจากปีที่ผ่านมา

อนัดบั 39 38 37 36 35

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการก่อสรา้ง 
Digital Park Thailand แลว้เสรจ็ภายในปี 2570

รอ้ยละ - 10 30 - -

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการจดัต ัง้ 
Thailand Digital Valley (สถาบนั IoT) 1 สถาบนั 
เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมดจิทิลัแห่งอนาคตภายในปี 2565

รอ้ยละ 60 80 100 - -

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,138.8452    928.9263      1,481.3841    788.9647      374.2419      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 30.0000        27.2112        4.6710         4.6710         4.6710         
3. ประชาชนมีคณุภาพชีวติที่ดีข้ึนจากการใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยดีิจทิลั
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากการขยาย
โครงสรา้งพื้นฐานดา้นโทรคมนาคม

ลา้นคน 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของประชากรที่มกีารใชอ้นิเทอรเ์น็ต รอ้ยละ 65 70 75 80 85
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนที่มกีารประยุกตใ์ช ้
เทคโนโลยดีจิทิลั มรีายไดเ้พิม่ขึ้นหรอืมรีายจ่ายลดลง 
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ต่อปี

ชมุชน 30 40 50 60 70

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 372.8206      1,486.8911    502.5521      323.5521      144.5521      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
4. ภาครฐัมีการปรบัเปลี่ยนกระบวนการทํางาน/บรกิารภาครฐั
สูร่ะบบดิจทิลั
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนบรกิารอจัฉรยิะ (Smart Service)
ที่กระทรวงฯ ใหบ้รกิารประชาชน หน่วยงานภาครฐั 
และภาคธุรกิจที่เพิม่ขึ้นหรอืต่อยอดจากเดมิ

บรกิาร 3 7 10 12 15

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ระบบคลาวดก์ลางภาครฐั (GDCC)
ใหบ้รกิารไดต้าม SLA uptime รอ้ยละ 99.99 ต่อเดอืน 
และม ีcapacity รองรบัจาํนวน virtual machine (VM)
สาํหรบัใหบ้รกิาร

VM 8,000 12,000 20,000 25,000 30,000

ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนการใหบ้รกิารขอ้มลูสถติภิาครฐั
แก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางดา้นสถติิ

คร ัง้ 430,000 480,000 485,000 490,000 495,000

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชข้อ้มลูสถติิ
ภาครฐัทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางดา้นสถติิ

รอ้ยละ 86 87 88 89 90

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,555.0868    1,667.3050    2,656.4491    519.7490      459.8933      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. ทุกภาคสว่นมีความเช่ือม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีิจทิลั
ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/
ประกาศ/ระเบยีบ/มาตรฐาน/แนวปฏบิตั ิทีเ่อื้อต่อการใช ้
ประโยชนด์า้นเศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลั

เรื่อง 5 5 5 5 5

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความสาํเรจ็ในการดาํเนินการ
และสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิ
ทางเทคโนโลยดีจิทิลั

รอ้ยละ 93 94 95 95 95

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการจบักุม
ผูก้ระทาํความผดิเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการแจง้เตือนและดาํเนินการ
เพือ่ระงบัหรอืป้องกนัการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง
กบัระบบที่มกีารเฝ้าระวงัโดย ThaiCERT ภายใน 1 ช ัว่โมง
หลงัจากไดผ้ลการวเิคราะห ์ ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 94 96 98 99 99

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความเชื่อม ัน่ในการใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ต

รอ้ยละ 75 77 79 80 81

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 652.4619      776.6639      400.6549      400.6619      389.8791      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
6. ประชาชน ภาครฐั และเอกชน ไดร้บับรกิารขอ้มูลข่าวสาร
อตุุนิยมวทิยา การแจง้เตือนภยัจากสภาวะอากาศ และการแจง้
ข่าวแผ่นดินไหว ไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ ทนัเหตุการณ์ 
และมีมาตรฐาน
ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์
อากาศระยะปานกลาง

รอ้ยละ 77 79 80 81 82

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้งของข่าวพยากรณอ์ากาศ
การบนิ

รอ้ยละ 78 80 82 84 86

ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความสาํเรจ็ในการแจง้ข่าว
แผ่นดนิไหวและสนึาม ิถกูตอ้งตามเกณฑแ์ละมาตรฐาน
การปฏบิตัิงาน

รอ้ยละ 99 99 99 99 99

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,364.3397    1,405.3567    1,698.6063    1,071.9307    365.5989      
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
7. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั
เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,586.6739    1,642.9325    1,714.0280    1,788.0474    1,863.7289    
เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํแนกตามหน่วยงาน - ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วยงาน - กลุม่งบประมาณรายจา่ย รวมทัง้สิ้น ดา้นความมัน่คง
ดา้นการสรา้ง

ความสามารถใน
การแข่งขนั

ดา้นการพฒันา
และเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

ดา้นการสรา้ง
โอกาสและความ

เสมอภาคทางสงัคม

ดา้นการสรา้งการ
เติบโตบนคณุภาพ
ชีวติท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม

ดา้นการปรบั
สมดุลและพฒันา
ระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั

รายการค่า
ดาํเนินการภาครฐั

รวมทัง้สิ้น 8,301.6575       -                 3,897.4878       -                 35.1429           1,833.7768       2,535.2500       -               
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 1,642.9325        -                551.4361          -                -                433.4201          658.0763          -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 4,788.8913        -                2,898.6999        -                -                1,206.7604        683.4310          -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 1,869.8337        -                447.3518          -                35.1429           193.5963          1,193.7427        -               

ส่วนราชการ 6,505.1379      -                2,554.6675     -               -               1,833.7768       2,116.6936       -             
1. สาํนักงานปลดักระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม

1,886.2714       -                 1,886.2714       -                 -                 -                 -                 -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 197.9436          -                197.9436          -                -                -                -                -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 1,688.3278        -                1,688.3278        -                -                -                -                -               

2. กรมอตุุนิยมวทิยา 1,838.7768      -                -               -               -               1,833.7768       5.0000           -             
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 433.4201          -                -                -                -                433.4201          -                -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 1,206.7604        -                -                -                -                1,206.7604        -                -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 198.5963          -                -                -                -                193.5963          5.0000            -               

3. สาํนักงานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ

1,516.6748       -                 668.3961          -                 -                 -                 848.2787          -               

งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 50.0355           -                50.0355           -                -                -                -                -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 618.3606          -                618.3606          -                -                -                -                -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 848.2787          -                -                -                -                -                848.2787          -               

4. สาํนักงานสถติแิห่งชาติ 1,263.4149      -                -               -               -               -                 1,263.4149       -             
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 658.0763          -                -                -                -                -                658.0763          -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 605.3386          -                -                -                -                -                605.3386          -               

หน่วยงานในกาํกบั 1,796.5196      -                1,342.8203     -               35.1429         -                 418.5564         -             
1. สาํนักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 720.6558         -                302.0994        -               -               -                 418.5564         -             
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 140.9640          -                140.9640          -                -                -                -                -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 239.2278          -                161.1354          -                -                -                78.0924           -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 340.4640          -                -                -                -                -                340.4640          -               

2. สาํนักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดิจทิลั 1,075.8638      -                1,040.7209     -               35.1429         -                 -                -             
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 162.4930          -                162.4930          -                -                -                -                -               
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรบังบประมาณ 430.8761          -                430.8761          -                -                -                -                -               
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 482.4947          -                447.3518          -                35.1429           -                -                -               

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทัง้สิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จาํแนกตามยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท
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7. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาํแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ลา้นบาท

เงนินอก
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 - จบ งบประมาณ

1. สาํนกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 8.8726         8.8726         8.8726         13.3232        -               
2. กรมอตุุนิยมวทิยา 1,017.1598    1,532.7024    827.2908      120.9590      -               
3. สาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 995.8759      2,174.1428    181.2428      -                -               
4. สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 36.0011        10.7758        10.7758        -                -               
5. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั 135.5659      776.0028      331.1325      -                -               
รวมทัง้สิ้น 2,193.4753    4,502.4964    1,359.3145    134.2822      -               

หน่วยงาน
ปีงบประมาณ
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
สาํนักงานปลดักระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

เป็นเลศิดา้นการบรหิารจดัการ เพือ่ผลกัดนัทกุภาคส่วนในการขบัเคลือ่นประเทศดว้ยเทคโนโลย ี  
และนวตักรรมดจิทิลั

717,668,200 1,886,271,400             
-   -   

งบประมาณ  ปี 2563  ปี 2564

1. กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตรข์องกระทรวง แปลงนโยบายไปสู่การปฏบิตั ิและบรหิาร
ทรพัยากรใหเ้กดิความคุม้ค่า รวมท ัง้บรหิารจดัการองคก์ร กาํกบั ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานในสงักดักระทรวง

2. พฒันาปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการ หลกัเกณฑ ์แนวทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร การพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

3. เสนอนโยบาย กาํกบัดูแล และปฏบิตังิานดา้นการสือ่สาร ดา้นความม ัน่คงปลอดภยัทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ดา้นการป้องกนัปราบปรามการกระทาํความผดิทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารของประเทศ รวมท ัง้สนบัสนุนงานดา้นความม ัน่คงและการจดัการวกิฤตริะดบัชาติ

4. ประสานเครอืขา่ยสารสนเทศระดบัประเทศ เป็นศูนยก์ลางเครอืขา่ยสารสนเทศระดบักระทรวง
รวมท ัง้พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ใชใ้นการบรหิารงาน และการบรกิารของหน่วยงาน
ในสงักดักระทรวง

5. ส่งเสรมิการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์และธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไปประยุกตใ์ชใ้นธุรกจิและอตุสาหกรรม การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ทกุภาคส่วน

6. ดาํเนินงานประชาสมัพนัธแ์ละการต่างประเทศเชงิรุกเพือ่สนบัสนุนการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

(1) ผลสมัฤทธิ์ : มกีารบริหารราชการในองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ
และธรรมาภบิาล  โดยการนาํเทคโนโลยดีจิทิลัมาปรบัใช ้

หน่วยนบั
คา่เป้าหมาย

ปี 2563 ปี 2564

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

- ตวัชี้วดั : จาํนวนองคค์วามรูท้ีบ่คุลากรรอ้ยละ 80 
ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ไมน่อ้ยกวา่ (ต่อปี)

องคค์วามรู ้ 2 2

- ตวัชี้วดั : จาํนวนบริการอจัฉริยะ (Smart Service) 
ที ่สป.ดศ. ใหบ้ริการประชาชน หน่วยงานภาครฐั และ
ภาคธุรกจิ ทีเ่พิม่ขึ้นหรือต่อยอดจากเดมิ

บริการ - 1

- ตวัชี้วดั : จาํนวนผูใ้ชป้ระโยชนต่์อยอดจากการขยายโครงสรา้ง
พื้นฐานดา้นโทรคมนาคม

คน 2,700,000 2,800,000

(3) ผลสมัฤทธิ์ : ทกุภาคสว่นมคีวามเชื่อม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัมากขึ้น

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จในการดาํเนินการและสนบัสนุน
การป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิทางเทคโนโลยี
ดจิทิลั

รอ้ยละ 90 94

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ทกุภาคสว่นไดร้บัการสง่เสริม สนบัสนุนใหใ้ช ้
เทคโนโลยดีจิทิลัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
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3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 45.5240                  -                          -                           
แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั 45.5240                 -                          -                          

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 365.6472                514.5036                409.7679                 
แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลั -                          19.3630                 1,278.5599              

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 365.6472                533.8666                1,688.3278               

รวมทัง้สิ้น 576.7523                717.6682                1,886.2714               
1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 165.5811                183.8016                197.9436                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 717.6682 1,886.2714 580.8190 590.7535 601.1669 
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 717.6682 1,886.2714 580.8190 590.7535 601.1669 
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ทุกภาคสว่นไดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนุนใหใ้ช้
เทคโนโลยดีิจทิลัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูใ้ชป้ระโยชนต่์อยอด
  จากการขยายโครงสรา้งพื้นฐานดา้นโทรคมนาคม 

ลา้นคน 2.70 2.80 2.90 2.90 2.90

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย/แผน/
  มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมอืท ัง้ในประเทศ
  และต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
  เศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลั ไม่นอ้ยกว่า

เรื่อง 2 2 2 2 2

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 52.5246       1,315.1377   38.5137       38.5137       38.5137       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. การบรหิารราชการในองคก์รมีประสทิธภิาพ
และธรรมาภบิาล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ในการ
  ดาํเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า
  จากค่ามาตรฐาน

ระดบั 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ
  ดาํเนินการตามแผนปฏบิตัิราชการ 

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ
  ดาํเนินการตามแผนปฏบิตัิการป้องกนัและ
  ปราบปรามการทุจรติ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนองคค์วามรูท้ี่บุคลากร 
  รอ้ยละ 80 ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ต่อปี

องค์
ความรู ้

2 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการ
  ลดการใชก้ระดาษ (Paperless)

รอ้ยละ 10 10 10 10 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 169.2980 176.2180 168.7553 168.7553 168.7553 
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. ทุกภาคสว่นมีความเช่ือม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีิจทิลั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการ
  จบักุมผูก้ระทาํความผดิเกี่ยวกบัอาชญากรรม
  ทางเทคโนโลยี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย/แผน/ 
  กฎหมาย/กฎระเบยีบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน
  /ความร่วมมอืดา้นในประเทศและต่างประเทศ
  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสรมิสรา้งความม ัน่คงปลอดภยั
  และความเชื่อม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 

เรื่อง 2 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการ
  ดาํเนินการและสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปราม
  การกระทาํความผดิทางเทคโนโลยดีจิทิลั 

รอ้ยละ 93 94 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละที่เพิม่ขึ้นจากการ
  ตรวจพบเวบ็ไซตท์ีไ่ม่เหมาะสม/ผดิกฎหมาย 
  โดยใชเ้ครื่องมอืที่ทนัสมยั

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย/แผน/
  มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมอืดา้นวกิฤต
  สือ่สาร

เรื่อง 1 1 1 1 1

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 312.0440     196.9721     165.6593     165.6593     165.6593     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
4. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 183.8016     197.9436     207.8907     217.8252     228.2386     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 196.1630     242.9605     30.0118       124.4702     1,292.6659   1,886.2714   
1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 196.1630     1.7806          -                 -                 -                 197.9436       
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั

-               236.6087       30.0118         120.2662       22.8812         409.7679       

ผลผลติที่ 1 : การสรา้งความเชื่อม ัน่ทาง
เทคโนโลยดีจิทิลั

             -          165.5693          27.1988                -                  -          192.7681

ผลผลติที่ 2 : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ดจิทิลั

             -            11.0389                -            11.5114          18.2315          40.7818

ผลผลติที่ 3 : การส่งเสรมิการบรหิารจดัการ
องคก์ร

             -            60.0005           2.8130        108.7548           4.6497        176.2180

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมดิจทิลั

-               4.5712          -                 4.2040          1,269.7847     1,278.5599     

โครงการที่ 1 : โครงการยกระดบัโครงสรา้ง
พื้นฐานโทรคมนาคมเพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ
ของประเทศ

             -                  -                  -                  -        1,269.7847      1,269.7847

โครงการที่ 2 : โครงการการพฒันาเครอืข่าย
อาสาสมคัรดจิทิลั (อสด.)

             -             4.5712                -                  -                  -             4.5712

โครงการที่ 3 : โครงการสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

             -                  -                  -             4.2040                -             4.2040

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
183.8016       197.9436       207.8907       217.8252         228.2386       
183.8016         197.9436         207.8907         217.8252         228.2386         
182.0751         196.1630         206.1101         216.0446         226.4580         

1.7265            1.7806            1.7806            1.7806            1.7806            
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           197,943,600

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบุคลากรภาครฐั 197,943,600 บาท
1. งบบคุลากร 196,163,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 185,363,500           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 185,363,500           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 10,799,500             บาท
2. งบดาํเนินงาน 1,780,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,780,600              บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 1,376,400              บาท
(2) ค่าตอบแทนพเิศษกรณีเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 53,300                  บาท
(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 334,200                บาท
(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 16,700                  บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
165.5693    27.1988      -              -              192.7681    
110.8416      5.1360         -                -                115.9776      

54.7277        22.0628        -                -                76.7905        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เรื่อง 2
( 2 )

2 2 2 2

รอ้ยละ - 95 95 95 95

เดอืน 12 12 12 12 12
 ( 6 )

รอ้ยละ 100
( 5.56 )

100 100 100 100

หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
กฎระเบยีบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมอื
ดา้นในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
เสรมิสรา้งความม ัน่คงปลอดภยัและความเชื่อม ัน่ในการ
ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการจบักุมผูก้ระทาํ
ความผดิเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เชงิเวลา : สามารถดาํเนินการไดภ้ายในปีงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : สามารถดาํเนินการไดภ้ายในวงเงนิ
งบประมาณที่ไดร้บัไม่นอ้ยกว่า

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    409,767,900
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  การสรา้งความเช่ือม ัน่ทางเทคโนโลยดีิจทิลั                     192,768,100

- เพือ่พฒันา ปรบัปรุง กฎหมาย กฎระเบยีบ ประกาศ มาตรการ ที่มอียู่ใหท้นัสมยัและเอื้อต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
  ดจิทิลั
- เพือ่พฒันา นโยบาย แผน กรอบแนวทาง และความร่วมมอืท ัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ เพือ่พฒันาเศรษฐกิจ
  ดจิทิลั เพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงปลอดภยัและความเชื่อม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
- เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กิดความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละความเชื่อม ัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

งบประมาณ

กจิกรรม

หน่วย:ลา้นบาท
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

1. การป้องกนัการกระทาํความผดิทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
   การสือ่สาร
2. การปราบปรามการกระทาํความผดิทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
   การสือ่สาร

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 302.0362     192.7681     165.5693      165.5693       165.5693     
ลา้นบาท 302.0362       192.7681       165.5693       165.5693       165.5693       
ลา้นบาท 174.7030      165.5693      165.5693      165.5693      165.5693      
ลา้นบาท 127.3332      27.1988        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : การสรา้งความเช่ือมัน่ทางเทคโนโลยดีิจทิลั 192,768,100 บาท
1. งบดาํเนินงาน 165,569,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 164,418,800           บาท
(1) รายการไม่ผูกพนั 159,968,200           บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 3,608,500              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,447,500              บาท
(3) ค่าตอบแทนคดอีาญา 275,000                บาท
(4) ค่าตอบแทนพยาน 170,000                บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 9,462,500              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 390,000                บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 133,879,600           บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,849,000              บาท
(9) ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 106,500                บาท
(10) ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 259,200                บาท
(11) ค่าระบบหลอ่เยน็สาํหรบัเครือ่งปรบัอากาศ 1,020,000              บาท
(12) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 43,200                  บาท
(13) วสัดสุาํนกังาน 786,200                บาท
(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,658,000              บาท
(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 40,200                  บาท
(16) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,672,100              บาท
(17) วสัดเุครือ่งแต่งกาย 114,000                บาท
(18) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 186,700                บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์(ปอท.) 4,450,600              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 22,253,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,450,600              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,450,600              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,450,600              บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 8,901,200              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,150,500              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 562,200                บาท
(2) ค่าประปา 600 บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 190,700                บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 157,000                บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 240,000                บาท
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2. งบลงทนุ 27,198,800             บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 27,198,800             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 27,198,800             บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 27,078,800             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 11,439,800             บาท
รวม 29 รายการ (รวม 113 หน่วย)

(2) ชดุอปุกรณ์สบืสวนและวเิคราะหข์อ้มลูโทรศพัทม์อืถอืและอปุกรณ์เคลือ่นที ่
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 1,284,000              บาท
(3) เครือ่งคอมพวิเตอรส์าํหรบัวเิคราะหห์ลกัฐานทางดจิทิลั แขวงทุ่งสองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,605,000              บาท
(4) ระบบสบืสวนสาํหรบัเจา้หนา้ทีร่ะดบัปฏบิตักิาร  ตาํบลบา้นใหม่ 
อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 12,750,000             บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 120,000                บาท
(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 120,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
11.0389      -              11.5114      18.2315      40.7818      
11.0389        -                11.5114        18.2315        40.7818        

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เรื่อง 2
( 2 )

2 2 2 2

เดอืน 12 12 12 12 12
 ( 6 )

รอ้ยละ 100
( 25.33 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 43.1694      40.7818      38.5137       38.5137        38.5137      
ลา้นบาท 43.1694        40.7818        38.5137        38.5137        38.5137        
ลา้นบาท 11.7850        11.0389        11.0389        11.0389        11.0389        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 13.3844        11.5114        11.5114        11.5114        11.5114        
ลา้นบาท 18.0000        18.2315        15.9634        15.9634        15.9634        
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : สามารถดาํเนินการไดภ้ายในปีงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : สามารถดาํเนินการไดภ้ายในวงเงนิ
งบประมาณที่ไดร้บัไม่นอ้ยกว่า
รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

หน่วยนบั

รวมทัง้สิ้น
1. การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดจิทิลั

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/
มาตรฐาน/ความร่วมมอืท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลั 
ไม่นอ้ยกว่า

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดิจทิลั                       40,781,800

- เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการโครงข่ายโทรคมนาคมใหม้ปีระสทิธภิาพ
- เพือ่บูรณาการการทาํงานดา้นการพฒันาดจิทิลัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งท ัง้ในส่วนกลางและภมูภิาค 
  ตลอดจนผลกัดนัการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิลัในระดบัพื้นที่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดิจทิลั 40,781,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน 11,038,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,038,900             บาท
(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,800,000              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 700,000                บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏบิตัริาชการใหแ้ก่ทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 19,200                  บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,425,000              บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 40,000                  บาท
(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,098,600              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 20,000                  บาท
(8) ค่ารบัรองและพธิกีาร 743,800                บาท
(9) ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 300,000                บาท
(10) ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 63,000                  บาท
(11) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 569,300                บาท
(12) วสัดสุาํนกังาน 586,000                บาท
(13) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 22,000                  บาท
(14) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 22,000                  บาท
(15) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,630,000              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,511,400             บาท
1) เงนิอดุหนุนค่าบาํรงุสมทบกองทนุเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
แห่งเอเซยีน (ASEAN ICT FUND) 3,100,000              บาท
2) เงนิอดุหนุนค่าบาํรงุองคก์ารโทรคมนาคมแห่งเอเชยีและแปซฟิิก (APT) 1,389,500              บาท
3) เงนิอดุหนุนค่าบาํรงุสหภาพสากลไปรษณีย ์(UPU) และค่าบาํรงุ
กลุม่ภาษาองักฤษ 4,416,000              บาท
4) เงนิอดุหนุนค่าบาํรงุสมทบกองทนุพเิศษสหภาพสากลไปรษณีย์ 441,600                บาท
5) เงนิอดุหนุนค่าบาํรงุสหภาพไปรษณียแ์ห่งเอเชยีและแปซฟิิก (Asia-Pacific Postal
 Union-APPU) 164,300                บาท
6) เงนิอดุหนุนวทิยาลยัการไปรษณียแ์ห่งเอเชยีและแปซฟิิก (APPC) 2,000,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 18,231,500             บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 8,189,800              บาท
2) โครงการเป็นเจา้ภาพสาํหรบัจดัการประชมุผูน้าํเจา้หนา้ทีอ่าวโุสอาเซยีนดา้น
ดจิทิลั และผูน้าํสภาหน่วยงานกาํกบัดูแลกจิการโทรคมนาคมแห่งอาเซยีน อย่างไม่เป็น
ทางการ ครัง้ที ่1 (The 1st ASEAN ADGSOM-ATRC Leaders’ Retreat) 1,838,700              บาท
3) โครงการการจา้งเหมาจดัการประชมุใหญ่สหภาพไปรษณียแ์ห่งเอเชยีและแปซฟิิก 
(APPU Congress) สมยัที ่13 8,203,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
60.0005      2.8130       108.7548    4.6497       176.2180    
60.0005        2.8130         108.7548      4.6497         176.2180      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

องคค์วามรู ้ - 2 2 2 2

รอ้ยละ 80
( - )

80 80 80 80

เดอืน 12 12 12 12 12
 ( 6 )

รอ้ยละ 100
( 13.51 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 169.2980     176.2180     168.7553      168.7553       168.7553     
ลา้นบาท 169.2980       176.2180       168.7553       168.7553       168.7553       
ลา้นบาท 58.2110        60.0005        60.0005        60.0005        60.0005        
ลา้นบาท -                2.8130         -                -                -                
ลา้นบาท 108.7548      108.7548      108.7548      108.7548      108.7548      
ลา้นบาท 2.3322         4.6497         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : สามารถดาํเนินการไดภ้ายในวงเงนิ
งบประมาณที่ไดร้บัไม่นอ้ยกว่า
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ของการดาํเนินการตาม
แผนปฏบิตัิราชการ

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการบรหิารจดัการองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

เชงิเวลา : สามารถดาํเนินการไดภ้ายในปีงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนองคค์วามรูท้ี่บคุลากรรอ้ยละ 80 
ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพ ต่อปี

งบประมาณ

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  การสง่เสรมิการบรหิารจดัการองคก์ร                     176,218,000

- เพือ่บรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รวมท ัง้บาํรุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย
  สนบัสนุนการปฏบิตักิาร
- เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินกิจกรรมเกี่ยวกบัการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม
- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและยกระดบัทกัษะของบุคลากร
- เพือ่ส่งเสรมิการบรหิารจดัการภาครฐัอย่างมธีรรมาภบิาล
- เพือ่ประสาน กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหน่วยงานในสงักดั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : การสง่เสรมิการบรหิารจดัการองคก์ร 176,218,000 บาท
1. งบดาํเนินงาน 60,000,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 54,047,500             บาท
(1) รายการไม่ผูกพนั 49,625,500             บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,518,900              บาท
(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,000,000              บาท
(3) ค่าตอบแทนวทิยากร 174,000                บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,704,800              บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,987,500              บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 370,000                บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 23,589,800             บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,625,000              บาท
(9) ค่าประชาสมัพนัธ์ 1,425,000              บาท
(10) ค่าใชส้อยอืน่ ๆ 90,000                  บาท
(11) ค่าอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 443,000                บาท
(12) ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 500,000                บาท
(13) ค่าระบบหลอ่เยน็สาํหรบัเครือ่งปรบัอากาศ 8,155,000              บาท
(14) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 24,500                  บาท
(15) วสัดสุาํนกังาน 1,580,000              บาท
(16) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 743,000                บาท
(17) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 42,000                  บาท
(18) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,653,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์(สป.ดศ.) 14 คนั 4,422,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 19,899,000             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,211,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 4,422,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 4,422,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 4,422,000              บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 4,422,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,953,000              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 3,224,000              บาท
(2) ค่าประปา 24,300                  บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 1,564,700              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 900,000                บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 240,000                บาท
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2. งบลงทนุ 2,813,000              บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,813,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,813,000              บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,813,000              บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,813,000              บาท
รวม 5 รายการ

3. งบเงนิอดุหนุน 108,754,800           บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 108,754,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใชบ้รกิารศูนยบ์รกิารขอ้มลูภาครฐัเพือ่ประชาชน ตามโครงการ
ศูนยบ์รกิารขอ้มลูภาครฐัเพือ่ประชาชน(Government Contact Center:GCC1111) 108,754,800           บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 4,649,700              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรม Thailand Digital & Innovation Festival ในงาน 
World Expo 2020 Dubai 4,649,700              บาท
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บาท

บาท
7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ 1  ปี (ปี 2564 ถงึ ปี 2564)
7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -              -              1,269.7847  1,269.7847  
-                -                -                1,269.7847    1,269.7847    

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -              1,269.7847  -               -               -              
ลา้นบาท -                1,269.7847    -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                1,269.7847    -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความคืบหนา้ของโครงการเทยีบกบั
แผนการดาํเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิลั                   1,278,559,900
7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมเพือ่ขบัเคลื่อน
                          เศรษฐกจิของประเทศ                     1,269,784,700

- เพือ่ยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศไทยใหม้โีครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ที่มเีสถยีรภาพ 
  มคีวามหลากหลาย และมคีวามจเุพยีงพอรองรบัความตอ้งการของประเทศไทยและของประเทศเพือ่นบา้น
- เพือ่ลดค่าบรกิารการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตต่างประเทศใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัประเทศเพือ่นบา้น และทาํให ้
  ค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัประชาชนถกูลง
- เพือ่ส่งเสรมิการเขา้มาลงทุนของผูป้ระกอบกิจการใหบ้รกิารดา้นเนื้อหา (Content Provider) รายใหญ่ ส่งผลให ้
  ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ต หรอื ศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นขอ้มลูดจิทิลั
  ของภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN Digital Hub)

ประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น
1. การเพิม่ประสทิธภิาพโครงข่ายอนิเทอรเ์น็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น
ศูนยก์ลางการแลกเปลีย่นขอ้มลูดจิทิลัของภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN 
Digital Hub)

                1,269,784,700
                1,269,784,700

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐานโทรคมนาคมเพือ่ขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิของประเทศ 1,269,784,700 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 1,269,784,700         บาท

1) ค่าครภุณัฑ์ 1,045,940,000         บาท
(1) การเพิม่ประสทิธภิาพโครงข่ายอนิเตอรเ์น็ตระหวา่งประเทศสูก่ารเป็นศูนยก์ลาง
การแลกเปลีย่นขอ้มลูดจิทิลัของภมูภิาคอาเซยีน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 1,045,940,000         บาท

2) การเพิ�มประสทิธภิาพโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตระหวา่งประเทศสู่การเป็นศูนยก์ลาง
การแลกเปลี�ยนขอ้มลูดจิทิลัของภมูภิาคอาเซยีน (ASEAN Digital Hub) 223,844,700           บาท
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บาท
7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ 2   ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2564)
7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
4.5712       -              -              -              4.5712       
4.5712         -                -                -                4.5712         

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
(ผล)*

คน 835
( - )

- - - -

คน 24,700
( - )

- - - -

คน - 44,352 - - -

ลา้นบาท 9.3552       4.5712       -               -               -              
ลา้นบาท 9.3552         4.5712         -                -                -                
ลา้นบาท 9.3552         4.5712         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

1. การพฒันาอาสาสมคัรดจิทิลั (อสด.)

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนอาสาสมคัรดจิทิลัหมู่บา้น
ในหมู่บา้นห่างไกล
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน

เชงิปรมิาณ : มแีกนนาํอาสาสมคัรดจิทิลัระดบัอาํเภอ 
ไม่นอ้ยกว่า
เชงิปรมิาณ : ขยายเครอืข่าย อสด. ในหมู่บา้น
เน็ตประชารฐั ไม่นอ้ยกว่า

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                    13,926,400

รวมทัง้สิ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการการพฒันาเครอืข่ายอาสาสมคัรดิจทิลั (อสด.)                        4,571,200

- เพือ่พฒันาอาสาสมคัรดจิทิลั (อสด.) ในระดบัหมู่บา้นใหเ้ป็นตวัแทนของกระทรวงฯ และเป็นผูน้าํการเปลีย่นแปลง
  ดจิทิลัในระดบัหมู่บา้น
- เพือ่พฒันาเครื่องมอื ช่องทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระทรวง และอาสาสมคัรดจิทิลั 
  พรอ้มระบบติดตามประเมนิผล

ท ัว่ประเทศ

                    13,926,400
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการการพฒันาเครอืข่ายอาสาสมคัรดิจทิลั (อสด.) 4,571,200 บาท
1. งบดาํเนินงาน 4,571,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,571,200              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,347,000              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,343,700              บาท
(3) ค่าประชาสมัพนัธ์ 577,500                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 303,000                บาท
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บาท
7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

-

7.3.3.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ 2  ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2564)
7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -              4.2040       -              4.2040       
-                -                4.2040         -                4.2040         

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
(ผล)*

เรื่อง 1
( 2 )

2 - - -

ลา้นบาท 5.9378       4.2040       -               -               -              
ลา้นบาท 5.9378         4.2040         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 5.9378         4.2040         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสนบัสนุนการดําเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการ
                          คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล                        4,204,000

เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล คณะกรรมการกาํกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล คณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง 
ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/
กฎระเบยีบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมอื
ดา้นในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ไม่นอ้ยกว่า

1. ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั
งบประมาณ

กรุงเทพมหานคร

                    10,141,800

รวมทัง้สิ้น

                    10,141,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

      - งบเงนิอดุหนุน

งบรายจา่ย

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของสาํนักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 4,204,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 4,204,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,204,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงาน 4,204,000              บาท
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8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
   (ไม่มเีงนินอกงบประมาณ)
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-   

องคก์รสมรรถนะสูงดา้นอตุนิุยมวทิยา แจง้เตอืนภยัธรรมชาต ิเพือ่คุณภาพและประโยชนข์องสงัคม

1. พฒันาสู่องคก์รสมรรถนะสูง
2. พฒันาขอ้มลูและการพยากรณต์อบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมและการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ

3. เตอืนภยั ปกป้องชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน
4. สรา้งมลูค่าทางเศรษฐศาสตรแ์ละประโยชนใ์หก้บัสงัคม
5. เสรมิสรา้งภาพลกัษณ ์ความเชื่อม ัน่งานดา้นอตุนิุยมวทิยาและการเตอืนภยัใหเ้ป็นทีย่อมรบั

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
กรมอตุนิุยมวทิยา

งบประมาณ  ปี 2563  ปี 2564
1,793,569,200 1,838,776,800              

-   



3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํสือ่วดีทิศัน์ ระดบั 5 -          

9999- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของความสาํเร็จในการแจง้ขา่วแผ่นดนิไหว
 และสนึาม ิถกูตอ้ง ตามเกณฑ ์และมาตรฐานการปฏบิตังิาน

รอ้ยละ

(3) ผลสมัฤทธิ� : ประชาชนและทกุภาคส่วนสามารถนาํขอ้มลู 

ขา่วสารดา้นอตุนุิยมวทิยาและแผ่นดนิไหวไปใชป้ระโยชน์

ในการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืจากภยัธรรมชาต ิ

เพื�อลดความสูญเสยีใน ชวีติและทรพัยส์นิ

(2) ผลสมัฤทธิ์ :  ประชาชนมคีวามเชื่อม ัน่ในขา่วพยากรณ์อากาศ
 และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ

77

88รอ้ยละ

79

88

ผลสมัฤทธิ์
และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ
 ระยะปานกลาง

รอ้ยละ

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ
 ระยะส ัน้

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ขา่วพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดนิไหว และ
ประกาศเตอืนภยัธรรมชาตมิคีวามถกูตอ้ง แมน่ยาํ
ทนัเหตกุารณ์

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของระดบัความเชื่อม ัน่ของการแจง้เตอืน
ภยัจากสภาวะอากาศ

รอ้ยละ 85

คา่เป้าหมาย
ปี 2563 ปี 2564

85

หน่วยนบั

626



429.2295            433.4201           

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ 885.7017             846.7381            843.7381           

รวมทัง้สิ้น 1,819.7709           1,793.5692          1,838.7768         
1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 426.0672             
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,325.0337           1,283.2477          1,206.7604         

81.0920             193.5963           

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม

439.3320             436.5096            363.0223           

แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั -                       -                      5.0000              

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 68.6700               81.0920              198.5963           
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 68.6700               
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,793.5692     1,838.7768     3,315.3133     2,358.9717     840.3800       
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,793.5692     1,838.7768     3,315.3133     2,358.9717     840.3800       
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ประชาชน ภาครฐั และเอกชน ไดร้บัข่าวพยากรณ์
อากาศ และการแจง้เตือนภยั ที่ถกูตอ้ง แม่นยาํ ทนัเวลา
 ไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้ง
ของการพยากรณอ์ากาศระยะปานกลาง

รอ้ยละ 77 79 79 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้ง
ของข่าวพยากรณอ์ากาศการบนิ

รอ้ยละ 78 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความสาํเรจ็
ในการแจง้ข่าวแผ่นดนิไหวและสนึาม ิถกูตอ้ง
ตามเกณฑ ์และมาตรฐานการปฏบิตังิาน

รอ้ยละ 99 99 99 99 99

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,793.5692   1,838.7768   3,315.3133   2,358.9717   840.3800     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 432.7887   213.6770       1,179.7168  7.5943          5.0000          1,838.7768    
1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 432.7887   0.6314          -              -                 -                 433.4201      
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโต
บนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

-             213.0456       142.3824     7.5943          -                 363.0223      

ผลผลติที่ 1 : ขา่วพยากรณอ์ากาศ รายงาน
แผ่นดนิไหว  และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ

          -          213.0456     142.3824           7.5943                -        363.0223

3. แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ

-             -                 843.7381     -                 -                 843.7381      

โครงการที่ 1 : โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจ
อากาศอตัโนมตัิ (LLWAS)

          -                  -         96.9849                -                  -          96.9849

โครงการที่ 2 : โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจ
อากาศอตัโนมตัิ (AWOS)

          -                  -       125.8207                -                  -        125.8207

โครงการที่ 3 : โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์
และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ

          -                  -       169.2913                -                  -        169.2913

โครงการที่ 4 : โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดั
แผ่นดนิไหว

          -                  -       100.1952                -                  -        100.1952

โครงการที่ 5 : โครงการจดัหาเครื่องวดัลมเฉือน 
(Lidar) และเครื่องมอืตรวจลมช ัน้บน

          -                  -       246.1930                -                  -        246.1930

โครงการที่ 6 : โครงการจดัหาระบบบูรณาการ
และบรกิารอจัฉรยิะทางอตุุนิยมวทิยา
และแผ่นดนิไหว (Thai Meteorology Data 
and Portal)

          -                  -         60.2990                -                  -          60.2990

โครงการที่ 7 : โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจ
อากาศอตัโนมตัิ (AWS)

          -                  -         44.9540                -                  -          44.9540

4. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา -             -                 193.5963     -                 -                 193.5963      
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

          -                  -         53.5008                -                  -          53.5008

โครงการที่ 2 : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดั
ระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณอ์ตุุนิยมวทิยา
อทุกและเตือนภยั

          -                  -         16.9655                -                  -          16.9655

โครงการที่ 3 : โครงการปรบัปรุงและเพิม่
ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุุนิยมวทิยา
ระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ

          -                  -       123.1300                -                  -        123.1300

5. แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั -             -                 -              -                 5.0000          5.0000         
โครงการที่ 1 : โครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลู
เป็นดจิทิลั

          -                  -               -                  -             5.0000         5.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
429.2295       433.4201       454.1940       475.9650         498.7811       
429.2295         433.4201         454.1940         475.9650         498.7811         
428.2307         432.7887         453.5626         475.3336         498.1497         

0.9988            0.6314            0.6314            0.6314            0.6314            
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                           433,420,100

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ
      - งบบุคลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 433,420,100 บาท
1. งบบุคลากร 432,788,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 427,842,800           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 412,226,000           บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,616,800            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,945,900              บาท
2. งบดําเนินงาน 631,400                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 631,400                บาท
(1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 198,000                บาท
(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 154,300                บาท
(3) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นที่พเิศษ 96,000                 บาท
(4) เงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 175,500                บาท
(5) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 7,600                   บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
213.0456    142.3824    7.5943       -              363.0223    
153.7532      96.5080        -                -                250.2612      

59.2924        45.8744        7.5943         -                112.7611      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครัง้ 512,627
( 301,903 )

671,753 671,753 671,753 671,753

รอ้ยละ 82
( 94.56 )

82 82 82 82

วนั 366 365 365 365 365
 ( 183 )

รอ้ยละ 100
( 29 )

100 100 100 100

เชงิคุณภาพ : ข่าวพยากรณอ์ากาศ และประกาศ
เตือนภยัธรรมชาติมคีวามถกูตอ้ง
เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานตลอดปีงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : สามารถใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินงาน
ภายใตว้งเงนิที่ไดร้บั

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ข่าวพยากรณอ์ากาศ รายงานแผ่นดนิไหว
และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ทาํการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุุนิยมวทิยาและ
แผ่นดนิไหว
2. จดัทาํแผนที่อากาศและวเิคราะหเ์พือ่ออกคาํพยากรณอ์ากาศ

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม                     363,022,300
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ                     363,022,300

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจ เฝ้าระวงั พยากรณ ์ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภยัธรรมชาติ
- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจ และเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหว
- เพือ่พฒันาระบบงานสนบัสนุนใหส้ามารถปฏบิตัิงานตามหลกัธรรมาภบิาล
- เพือ่พฒันาการบรกิารขอ้มลูอตุุนิยมวทิยาและแผ่นดนิไหวใหผู้ร้บับรกิารสามารถนาํไปประยุกต์
  ใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ไดท้ ัว่ถงึมากขึ้น
- เพือ่เพิม่ศกัยภาพบุคลากรดา้นอตุุนิยมวทิยา และผลกัดนัใหเ้กิดการวจิยั พฒันา งานวชิาการมากขึ้น
- เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ร่วมกบัหน่วยงานอตุุนิยมวทิยาท ัง้ในและต่างประเทศ รวมท ัง้สรา้งเครอืข่าย
  ดา้นอตุุนิยมวทิยาและแผ่นดนิไหว เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการปฏบิตัิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 436.5096     363.0223     381.1375      220.6399       220.6399     
ลา้นบาท 436.5096       363.0223       381.1375       220.6399 220.6399
ลา้นบาท 246.9439      213.0456      213.0456 213.0456 213.0456
ลา้นบาท 180.3537      142.3824      160.4976 -                -                
ลา้นบาท 7.5987         7.5943         7.5943 7.5943 7.5943
ลา้นบาท 1.6133         -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือน
ภยัธรรมชาติ 363,022,300 บาท
1. งบดําเนินงาน 213,045,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 167,714,100           บาท
(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 10,188,000            บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,594,900             บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000             บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,076,200             บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,210,900             บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 826,100                บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 96,794,900            บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 854,300                บาท
(9) วสัดุสาํนกังาน 3,867,100             บาท
(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,202,000             บาท
(11) วสัดุก่อสรา้ง 191,600                บาท
(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 38,100                 บาท
(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,754,100             บาท
(14) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 35,955,500            บาท
(15) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,500,000             บาท
(16) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 364,400                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 45,331,500            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 17,114,900            บาท
(2) ค่าประปา 1,128,500             บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 2,477,500             บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 506,400                บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 24,104,200            บาท
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2. งบลงทุน 142,382,400           บาท
2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 142,382,400           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 17,396,900            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 497,500                บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 497,500                บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,750,000             บาท
(1) ปรบัปรุงเวบ็ไซตก์รมอตุุนิยมวทิยา ทีก่องบรกิารดจิทิลัอตุุนิยมวทิยา 
กรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,750,000             บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 11,149,400            บาท
(1) เครื่องมอืตรวจอากาศช ัน้บน 403 MHz ที่ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคใต ้
ฝัง่ตะวนัตก ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต  1 ชดุ 11,149,400            บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 124,985,500           บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,124,400            บาท

(1) อาคารชดุที่พกัอาศยั คสล. 6 ช ัน้ กรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 40,124,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 200,622,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,124,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 160,497,600           บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 84,861,100            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆที่มรีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 84,861,100            บาท
รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 7,594,300              บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,594,300              บาท

1) ค่าบาํรุงสมาชกิองคก์ารอตุุนิยมวทิยาโลก 6,282,300             บาท
2) ค่าสมาชกิคณะกรรมการไตฝุ้่ น 366,200                บาท
3) ค่าบาํรุงสมาชกิศูนยพ์ยากรณอ์ากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 854,300                บาท
4) ค่าสมาชกิคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตรอ้น 91,500                 บาท
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บาท
บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ 4  ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)
7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         96.9849      -          -           96.9849      
-          24.0429        -          -          24.0429        

-          24.3140        -          -          24.3140        

-          24.3140        -          -          24.3140        

-          24.3140        -          -          24.3140        

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่
2. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี

3. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอดุรธานี
4. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

                  788,419,000
                  788,419,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3  แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมูอิากาศ                     843,738,100
7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS)                       96,984,900

- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) เพือ่ใชใ้นกิจการ
  การบนิ การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สาํหรบัเฝ้าระวงัเตือนสภาวะอากาศ ณ จดุใกลท้างวิง่และบรเิวณสนามบนิ
  ใหร้วดเรว็ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจง้เตือนภยัในลกัษณะสภาพอากาศรา้ยไดท้นัท่วงท ีท ัง้ในสภาวะก่อนจะเกิดภยั
  และระหว่างเกิดภยั
- เพือ่การป้องกนัและลดความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติ ต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน
  ในการสญัจรทางอากาศทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในปจัจบุนั

- ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่
- ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
- ท่าอากาศยานอดุรธานี  ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา
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7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 99
( 99.90 )

99 99 - -

ลา้นบาท 599.5105 96.9849 91.9236 -             -            
ลา้นบาท 599.5105 96.9849 91.9236 -              -              
ลา้นบาท -              -              -              -              -              
ลา้นบาท 599.5105 96.9849 91.9236 -              -              
ลา้นบาท -              -              -              -              -              
ลา้นบาท -              -              -              -              -              
ลา้นบาท -              -              -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของข่าว METAR
ที่รายงานทนัเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS) 96,984,900 บาท
1. งบลงทุน 96,984,900            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 96,984,900            บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ์ 96,984,900            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 96,984,900            บาท
(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) 
ที่ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง 
จงัหวดักระบี ่ 1 ระบบ 24,042,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,910,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 30,741,100            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,042,900            บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) 
ที่ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ระบบ 24,314,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,738,800            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,314,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,641,200            บาท

(3) เครื่องมอืตรวจอากาศ อตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) 
ที่ท่าอากาศยานอดุรธานี  ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี 
จงัหวดัอดุรธานี 1 ระบบ 24,314,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,738,800            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,314,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,641,200            บาท

(4) เครื่องมอืตรวจอากาศ อตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) 
ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง 
จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 24,314,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 68,694,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,738,800            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,314,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,641,200            บาท
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บาท
7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ 4   ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)
7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         125.8207     -          -           125.8207     
-          47.0667        -          -          47.0667        

-          12.7976        -          -          12.7976        

-          12.7976        -          -          12.7976        

-          38.3928        -          -          38.3928        

-          14.7660        -          -          14.7660        

3. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 
ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
4. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 
ที่ท่าอากาศยานสกลนคร ที่ท่าอากาศยานนครพนม และ
ที่ท่าอากาศยานชมุพร
5. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 
ทีท่่าอากาศยานนครศรธีรรมราช และท่าอากาศยานลาํปาง

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 
ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแพร่ และท่าอากาศยานเบตง
2. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 
ที่ท่าอากาศยานนครราชสมีา

                    125,820,700

- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) เพือ่ใชใ้นกิจการการบนิ
  การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สาํหรบัเฝ้าระวงัเตือนสภาวะอากาศ ณ จดุใกลท้างวิง่และบรเิวณสนามบนิ
  ใหร้วดเรว็ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจง้เตือนภยัในลกัษณะสภาพอากาศรา้ยไดท้นัท่วงท ีท ัง้ในสภาวะ
  ที่ก่อนจะเกิดภยั และระหว่างเกิดภยั
- เพือ่การป้องกนัและลดความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติ ต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

- ท่าอากาศยานแพร่ ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 
- ท่าอากาศยานเบตง ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา
- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
- ท่าอากาศยานนครราชสมีา  ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดันครราชสมีา
- ท่าอากาศยานเพชรบูรณ ์ ตาํบลลานบ่า อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์
- ท่าอากาศยานลาํปาง ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 
- ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช  ตาํบลปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช
- ท่าอากาศยานสกลนคร ตาํบลธาตุนาเวง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร
- ท่าอากาศยานนครพนม ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม
- ท่าอากาศยานชมุพร ตาํบลชมุโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร

                  445,141,400
                  445,141,400

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS)
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7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ  99
( 99.90 )

99 99 -          -          

ลา้นบาท 176.5847     125.8207     142.7360      -           -         
ลา้นบาท 176.5847       125.8207       142.7360       -           -           
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท 176.5847      125.8207      142.7360      -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของข่าว METAR ทีร่ายงาน
ทนัเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

งบประมาณ

หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 125,820,700 บาท
1. งบลงทุน 125,820,700           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 125,820,700           บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 125,820,700           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 125,820,700           บาท
(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแพร่ 
ตาํบลนาจกัร อาํเภอเมอืงแพร่ จงัหวดัแพร่ 1 ระบบ 15,688,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,778,900            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,688,900            บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเบตง 
ตาํบลยะรม อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 ระบบ 15,688,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,778,900            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,688,900            บาท

(3) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 
ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 ระบบ 15,688,900            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000            บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,447,200             บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 13,778,900            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 15,688,900            บาท

(4) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสมีา  
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดันครราชสมีา  1 ระบบ 12,797,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,797,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,734,400            บาท

(5) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ ์ 
ตาํบลลานบ่า อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ ์1 ระบบ 12,797,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,797,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,734,400            บาท
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(6) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานลาํปาง  
ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 ระบบ 7,383,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,383,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000            บาท

(7) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช  
ตาํบลปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 7,383,000             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,383,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 29,532,000            บาท

(8) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานสกลนคร 
ตาํบลธาตุนาเวง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ระบบ 12,797,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,797,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,734,400            บาท

(9) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครพนม 
ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ระบบ 12,797,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,797,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,734,400            บาท

(10) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานชมุพร 
ตาํบลชมุโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 1 ระบบ 12,797,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 7,383,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,797,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 16,734,400            บาท
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บาท
7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ 5  ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2566)
7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         169.2913     -          -           169.2913     
-          141.7968      -          -          141.7968      

-          27.4945        -          -          27.4945        

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band 
ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยง ทีส่ถานีอตุุนิยมวทิยา
แม่ฮ่องสอน และสถานีเรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่

2. ก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band 
ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชือ่มโยง 
ทีส่ถานีอตุุนิยมวทิยาตาก (ดอยมเูซอ)

                    169,291,300

- เพือ่พฒันาเครื่องเรดารต์รวจอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยการทดแทนเครื่องเรดารต์รวจอากาศเดมิ
  ที่ใชง้านมานานและเสือ่มสภาพ
- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศดว้ยเรดารส์าํหรบัการบรหิารจดัการและแจง้เตือน
  สภาพอากาศรา้ยที่เกิดขึ้นที่มผีลกระทบต่อการเดนิอากาศพื้นที่โดยรอบ

- สถานีเรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่ ตาํบลทุ่งตาํเสา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
- สถานีอตุุนิยมวทิยาแม่ฮ่องสอน ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
- สถานีอตุุนิยมวทิยาตาก (ดอยมเูซอ) ตาํบลแม่ทอ้ อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก

                  634,115,000
                  634,115,000

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ
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7.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 88
( 89.13 )

88 88 88 -

ลา้นบาท 374.1342     169.2913     55.8096       34.8799        -         
ลา้นบาท 374.1342       169.2913       55.8096        34.8799        -           
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท 374.1342      169.2913      55.8096        34.8799        -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความถกูตอ้งของการพยากรณ์
อากาศระยะส ัน้

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดาร ์
ตรวจอากาศ 169,291,300 บาท
1. งบลงทุน 169,291,300           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 169,291,300           บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 169,291,300           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 169,291,300           บาท
(1) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization 
พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยงและหอเรดาร ์ที่สถานีเรดารต์รวจอากาศหาดใหญ่ 
ตาํบลทุ่งตาํเสา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 70,413,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,255,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 47,061,200            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 70,413,400            บาท

(2) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual   Polarization 
พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยงและหอเรดาร ์ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาแม่ฮ่องสอน 
ตาํบลจองคาํ อาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 เครื่อง 71,383,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 149,800,000           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,255,400            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 48,161,200            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 71,383,400            บาท

(3) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization 
พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยงและหอเรดาร ์ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาตาก (ดอยมเูซอ)  
ตาํบลแม่ทอ้ อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 เครื่อง 27,494,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 147,730,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,494,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,809,600            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 34,879,900            บาท
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บาท
7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ 4  ปี (ปี 2562 ถงึ ปี 2565)
7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         100.1952     -          -           100.1952     
-          100.1952      -          -          100.1952      

8.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 99
( 99.47 )

99 99 - -

ลา้นบาท 152.9144     100.1952     30.2500       -           -         
ลา้นบาท 152.9144       100.1952       30.2500        -           -           
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท 152.9144      100.1952      30.2500        -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

1. ปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดนิไหว ระยะที่ 1 และ 2 
เพือ่ตรวจเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวและสนึามิ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละการแจง้ข่าวแผ่นดนิไหว
ตามเกณฑแ์ละมาตรฐานเวลาการปฏบิตัิงาน

หน่วย:ลา้นบาท

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                    100,195,200

- พฒันาระบบตรวจเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวและสนึามใิหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้นและมมีาตรฐานสามารถสนบัสนุน
  การป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตัิแผ่นดนิไหวและสนึามทิี่อาจเกิดในอนาคต
- เพือ่บูรณาการปรบัปรุงและเพิม่สมรรถนะในการปฏบิตัิงานตรวจวดั วเิคราะหเ์ฝ้าระวงัท ัง้แผ่นดนิไหว
  และสนึามใิหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพโดยมเีป้าหมายเพือ่ความปลอดภยั
  ของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เสีย่งท ัง้บนบก ชายฝัง่ รวมถงึเกาะในทะเลหรอืพื้นที่อืน่ที่ไดร้บัผลกระทบ
- เพือ่ขยายพื้นที่การแจง้ข่าวแผ่นดนิไหวและสนึามทิ ัง้สองฝัง่ทะเลอนัดามนั และทะเลจนีใต ้
- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัทาํฐานขอ้มลูและแลกเปลีย่นขอ้มลูแผ่นดนิไหวในประเทศและนอกประเทศ
  ดว้ยความรวดเรว็และถกูตอ้งยิ่งขึ้น

กรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

                  283,359,600
                  283,359,600
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว 100,195,200 บาท
1. งบลงทุน 100,195,200           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 100,195,200           บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 100,195,200           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 100,195,200           บาท
(1) ปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดนิไหวระยะที่ 1 และ 2 เพือ่ตรวจเฝ้าระวงั
แผ่นดนิไหวและสนึาม ิกรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 100,195,200           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 283,359,600           บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000            บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 92,914,400            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 100,195,200           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 30,250,000            บาท
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บาท
7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ 5  ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2567)
7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         246.1930     -          -           246.1930     
-          246.1930      -          -          246.1930      

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาเครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจ
ลมช ัน้บนระดบัต่าง ๆ

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการจดัหาเครื่องวดัลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชัน้บน                     246,193,000

- เพือ่เพิม่ศกัยภาพการตรวจวดัสภาพอากาศรา้ยที่มผีลกระทบต่อการเดนิอากาศในระยะประชดิสาํหรบัเครื่องบนิ
  ทีจ่ะนาํเครื่องขึ้นและร่อนลงในระยะใกลส้นามบนิในแนวเสน้ทางบนิ (Glide Slope) ไดอ้ย่างรวดเรว็
  และทนัเหตุการณ ์ลดความเสีย่งต่อการเกิดอบุตัเิหตุต่อการทาํการบนิ
- เพือ่บูรณาการขอ้มลูร่วมกบัเครื่องมอืชนิดอื่น ๆ ของสนามบนิ เช่น ระบบตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) หรอืระบบ
  ตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(LLWAS) เพือ่การพยากรณแ์ละการเตือนภยัใหม้คีวามถกูตอ้งแม่นยาํและทนัเหตุการณ์
- เพือ่พฒันาระบบตรวจวดัสภาพอากาศและการเตือนภยัสภาพอากาศรา้ยที่ระยะประชดิสนามบนิ เพือ่สนบัสนุน
  การบรหิารจดัการจราจรทางอากาศของสนามบนิที่มคีวามสาํคญัต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ

- ท่าอากาศยานดอนเมอืง แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร
- ท่าอากาศยานอบุลราชธานี  ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี
- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา
- ท่าอากาศยานภเูก็ต ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต
- ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่
- ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่
- ท่าอากาศยานเชยีงราย ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย
- ท่าอากาศยานอดุรธานี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี

                1,480,000,000
                1,480,000,000
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7.3.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
 78

( 92 )
78 78 78 78

ลา้นบาท 185.0000     246.1930     463.9240       463.9240       120.9590       
ลา้นบาท 185.0000       246.1930       463.9240       463.9240       120.9590       
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท 185.0000      246.1930      463.9240      463.9240      120.9590      
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -           -           -           -           -           

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์
อากาศการบนิ

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องวดัลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจ
ลมชัน้บน 246,193,000 บาท
1. งบลงทุน 246,193,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 246,193,000           บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 246,193,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 246,193,000           บาท
(1) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลม
ช ัน้บนระดบัต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 27,038,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,038,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,384,800            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,384,800            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 24,191,800            บาท

(2) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลม
ช ัน้บนระดบัต่างๆ ที่ท่าอากาศยานอบุลราชธานี  ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 1 ระบบ 27,038,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,038,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,384,800            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,384,800            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 24,191,800            บาท

(3) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลม
ช ัน้บนระดบัต่างๆ ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาํบลคลองหลา 
อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 27,038,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,038,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,384,800            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,384,800            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 24,191,800            บาท
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(4) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลม
ช ัน้บนระดบัต่างๆ ที่ท่าอากาศยานภเูก็ต ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง 
จงัหวดัภเูก็ต 1 ระบบ 27,038,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,038,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,384,800            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,384,800            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 24,191,800            บาท

(5) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลม
ช ัน้บนระดบัต่างๆ ที่ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ระบบ 27,038,600            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 37,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,038,600            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 48,384,800            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 48,384,800            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 24,191,800            บาท

(6) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลม
ช ัน้บนระดบัต่างๆ ที่ท่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนือคลอง อาํเภอเหนือคลอง 
จงัหวดักระบี ่1 ระบบ 37,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 37,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000            บาท

(7) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลม
ช ัน้บนระดบัต่างๆ ที่ท่าอากาศยานเชยีงราย ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมอืงเชยีงราย 
จงัหวดัเชยีงราย 1 ระบบ 37,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 37,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000            บาท

(8) เครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจวดัลม
ช ัน้บนระดบัต่างๆ ที่ท่าอากาศยานอดุรธานี ตาํบลหมากแขง้ 
อาํเภอเมอืงอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 1 ระบบ 37,000,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 37,000,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 74,000,000            บาท

651



บาท
7.3.6.1   วตัถปุระสงค์

7.3.6.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ  1  ปี (ปี 2564 ถงึ ปี 2564)
7.3.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         60.2990      -          -           60.2990      
-          60.2990        -          -          60.2990        

7.3.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -          85 -          -          -          

ลา้นบาท -         60.2990      -          -           -         
ลา้นบาท -           60.2990        -           -           -           
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          60.2990        -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -           -           -           -           -           

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น
1. จดัหาระบบบูรณาการและบรกิารอจัฉรยิะทางอตุุนิยมวทิยา
และแผ่นดนิไหว

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิารในการใชบ้รกิารจากระบบบรกิาร
สารสนเทศอตุุนิยมวทิยา

7.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการจดัหาระบบบูรณาการและบรกิารอจัฉรยิะทางอตุุนิยมวทิยา
                        และแผ่นดินไหว (Thai Meteorology Data and Portal)                         60,299,000

- เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพการตรวจวดัสภาพอากาศโดยใชร้ะบบตรวจวดัสภาพอากาศแบบ IoT ในพื้นที่เป้าหมาย
  เพือ่สนบัสนุนบรกิารอจัฉรยิะ 
- พฒันาคลงัขอ้มลูขนาดใหญ่เพือ่บูรณาการขอ้มลูอตุุนิยมวทิยาและแผ่นดนิไหวทุกประเภทท ัง้ในอดตีและปจัจบุนั 
- พฒันาและใหบ้รกิาร Platform Big Data และ IoT ทางอตุุนิยมวทิยาและแผ่นดนิไหวแก่ประชาชน
  และหน่วยงานอื่นๆ 
- พฒันาระบบบรกิารสารสนเทศอตุุนิยมวทิยาอจัฉรยิะเพือ่สนบัสนุน Smart TMD และ Smart Thailand

กรุงเทพมหานคร

                    60,299,000
                    60,299,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัหาระบบบูรณาการและบรกิารอจัฉรยิะทาง
อตุนิุยมวิทยาและแผ่นดินไหว (Thai Meteorology Data and Portal) 60,299,000 บาท
1. งบลงทุน 60,299,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,299,000            บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ์ 60,299,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 60,299,000            บาท
(1) ระบบบรูณาการและบรกิารอัจฉริยะทางอตุุนิยมวิทยาและแผน่ดินไหว   
(TMD Portal) กรมอตุนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

1 ระบบ 60,299,000            บาท
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บาท
7.3.7.1   วตัถปุระสงค์

7.3.7.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.3.7.3   ระยะเวลาดําเนินการ  2  ปี (ปี 2564 ถงึ ปี 2565)
7.3.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.7.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         44.9540      -          -           44.9540      
-          44.9540        -          -          44.9540        

8.3.7.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -          95 95 -          -          

ลา้นบาท -         44.9540      179.8160      -           -         
ลา้นบาท -           44.9540        179.8160       -           -           
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          44.9540        179.8160      -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน

1. จดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWS)

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการตรวจอากาศผวิพื้น
อตัโนมตัิที่ถกูตอ้งครบถว้นและทนัเวลา

                  224,770,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3.7  โครงการที่ 7 :  โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS)                       44,954,000

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจอากาศ สาํหรบัการพยากรณอ์ากาศ และการเตือนภยัธรรมชาติ ใหค้ลอบคุมทุกพื้นที่
- เพือ่นาํขอ้มลูที่ไดไ้ปใชใ้นกิจการ การท่องเที่ยว กจิการขนส่ง สาํหรบัเฝ้าระวงัเตือนสภาวะอากาศ การพยากรณ์
  อากาศ และการเตือนภยัจากธรรมชาติ เป็นการป้องกนัและลดความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติ ต่อชวีติ
  และทรพัยส์นิของประชาชน
- เพือ่การป้องกนัและลดความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติ ต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

กรุงเทพมหานคร

                  224,770,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWS) 44,954,000 บาท
1. งบลงทุน 44,954,000            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 44,954,000            บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ์ 44,954,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 44,954,000            บาท
(1) เครื�องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) กรมอตุนุิยมวทิยา แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 91 สถานี ี 44,954,000            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 224,770,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 44,954,000            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 179,816,000           บาท
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บาท
บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ  4   ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2566)
7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         53.5008      -          -           53.5008      
-          53.5008        -          -          53.5008        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 88
( 89.13 )

88 88 88 -

ลา้นบาท 127.7620     53.5008      111.6192       69.7598        -         
ลา้นบาท 127.7620       53.5008        111.6192       69.7598        -           
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท 127.7620      53.5008        111.6192      69.7598        -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความถกูตอ้งของการพยากรณ์
อากาศระยะส ัน้
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น
1. ก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band 
ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยง 
ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาระนอง และสถานีอตุุนิยมวทิยาตรงั

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.4  แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา                     193,596,300
7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization                       53,500,800

กจิกรรม
งบรายจา่ย

- เพือ่พฒันาเครื่องเรดารต์รวจอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยการทดแทนเครื่องเรดารต์รวจอากาศเดมิ
  ที่ใชง้านมานานและเสือ่มสภาพ
- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศดว้ยเรดารส์าํหรบัการบรหิารจดัการและแจง้เตือน
  สภาพอากาศรา้ยที่เกิดขึ้นทีม่ผีลกระทบต่อการเดนิอากาศพื้นที่โดยรอบ

- สถานีอตุุนิยมวทิยาระนอง ตาํบลบางริ้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง
- สถานีอตุุนิยมวทิยาตรงั ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั

                  362,641,800
                  362,641,800
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศ
แบบ Dual Polarization 53,500,800 บาท
1. งบลงทุน 53,500,800            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,500,800            บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ์ 53,500,800            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 53,500,800            บาท
(1) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization 
พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยงและหอเรดารท์ี่สถานีอตุุนิยมวทิยาระนอง 
ตาํบลบางริ้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 เครื่อง 26,750,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 146,985,900           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,750,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,809,600            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 34,879,900            บาท

(2) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization 
พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยงและหอเรดารท์ี่สถานีอตุุนิยมวทิยาตรงั ตาํบลโคกหลอ่ 
อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครื่อง 26,750,400            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 146,985,900           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,750,400            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,809,600            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 34,879,900            บาท
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บาท
7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ  4  ปี (ปี 2563 ถงึ ปี 2566)
7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         16.9655      -          -           16.9655      
-          16.9655        -          -          16.9655        

 

รวมทัง้สิ้น
1. ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์
อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบัน้ําอตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์
                         อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั                         16,965,500

- เพือ่ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพเครื่องมอืตรวจวดัทดแทนของเดมิ และเพิม่สารประกอบดา้นอตุุนิยมวทิยา
  ตลอดจนการขยายเครอืข่ายการตรวจวดัขอ้มลูใหค้รอบคลุม การเตือนสภาวะอทุกภยัและการบรหิารจดัการนํา้
- เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการเฝ้าระวงัและติดตามการเปลีย่นแปลงสภาวะของระดบันํา้และปรมิาณนํา้ที่จะ
  ก่อใหเ้กิดนํา้ท่วมฉบัพลนั นํา้ลน้ตลิง่ และนํา้ป่าไหลหลาก 
- สามารถจาํลองการคาดหมายปรมิาณนํา้เพือ่สนบัสนุนการเตือนสภาวะอทุกภยัใหม้คีวามถกูตอ้ง แม่นยาํ 
  และสามารถแจง้เตือนประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็และทนัเหตุการณ์
- เพิม่ประสทิธภิาพระบบประมวลผลแบบเครอืข่าย เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูกบัประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถ
  เขา้ถงึและใชข้อ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ ท ัง้ดา้นวางแผนการจดัการและความปลอดภยั

ท ัว่ประเทศ

                  110,000,000
                  110,000,000
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7.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระดบั 5
( - )

5 5 5 -

ลา้นบาท 22.0000      16.9655      58.5674        12.4671        -         
ลา้นบาท 22.0000        16.9655        58.5674        12.4671        -           
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท 22.0000        16.9655        58.5674        12.4671        -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสาํเรจ็ของการติดต ัง้
ระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิ เพือ่การพยากรณ์
อตุุนิยมวทิยาอทุก และเตือนภยั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบัน้ําอตัโนมตัิ
เพื่อการพยากรณ์อตุนิุยมวิทยาอทุกและเตือนภยั 16,965,500 บาท
1. งบลงทุน 16,965,500            บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,965,500            บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ์ 16,965,500            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 16,965,500            บาท
(1) ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํ�าอตัโนมตัเิพ่อืการพยากรณอ์ตุนิุยมวทิยา

อทุกและเตอืนภยั กรมอตุนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

1 ระบบ 16,965,500            บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,965,500            บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,567,400            บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 12,467,100            บาท
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บาท
7.4.3.1   วตัถปุระสงค์

7.4.3.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.4.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ  3  ปี (ปี 2564 ถงึ ปี 2566)
7.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         123.1300     -          -          123.1300   
-           123.1300      -          -          123.1300     

7.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ -           100 100 100 -         

ลา้นบาท -         123.1300     246.2600      246.2600       -       
ลา้นบาท -           123.1300       246.2600       246.2600       -         
ลา้นบาท -           -          -          -          -         
ลา้นบาท -           123.1300      246.2600      246.2600      -         
ลา้นบาท -           -          -          -          -         
ลา้นบาท -           -          -          -          -         
ลา้นบาท -           -          -          -          -         

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความสาํเรจ็ในการปรบัปรุงและ
เพิม่ประสทิธภิาพและตรวจวดัขอ้มลูอตุุนิยมวทิยาระดบั
ตาํบลและอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

งบประมาณ

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุุนิยมวทิยาระดบั
ตาํบล และอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มูลอตุุนิยมวทิยา
                         ระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ                       123,130,000

- เพือ่ปรบัเปลีย่นวธิกีารตรวจวดัเดมิของสถานีฝนระดบัอาํเภอจากการตรวจดว้ยบุคคลไปสู่การใชก้ารตรวจวดั
  ดว้ยระบบดจิทิลั
- เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการท ัง้ในพื้นที่และส่วนกลาง รวมท ัง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สามารถใชข้อ้มลู
  ไดอ้ย่างรวดเรว็ใกลเ้วลาจรงิ
- เพือ่ยกระดบัคุณภาพการเฝ้าระวงัภยั การตระหนกัรูใ้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการใชข้อ้มลูเพือ่
  สนบัสนุนการประกอบอาชพีของประชาชนในพื้นที่
- ยกระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของกรมอตุุนิยมวทิยาโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัใหม้ากขึ้นและมปีระสทิธภิาพสูงขึ้น

ท ัว่ประเทศ

                   615,650,000
                   615,650,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปรบัปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพการตรวจวดัขอ้มูล
อตุนิุยมวิทยาระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ 123,130,000 บาท
1. งบลงทุน 123,130,000           บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 123,130,000           บาท
1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 123,130,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 123,130,000           บาท
(1) ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุุนิยมวทิยาระดบัตาํบล
และอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ กรมอตุุนิยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 123,130,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 615,650,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 123,130,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 246,260,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 246,260,000           บาท
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บาท
บาท

7.5.1.1   วตัถปุระสงค์

7.5.1.2   สถานที่ดาํเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ  1   ปี (ปี 2564 ถงึ ปี 2564)
7.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-         -         -          5.0000         5.0000       
-          -          -          5.0000         5.0000         

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระดบั -          5 -          -          -          

ลา้นบาท -         5.0000       -          -           -         
ลา้นบาท -           5.0000         -           -           -           
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          
ลา้นบาท -          5.0000         -          -          -          
ลา้นบาท -          -          -          -          -          

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ระดบัความพรอ้มของธรรมาภบิาลขอ้มลู
ของกรมอตุุนิยมวทิยา

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น
1. จดัจา้งที่ปรกึษาดาํเนินการจดัทาํกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูของ
กรมอตุุนิยมวทิยา

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.5  แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั                        5,000,000
7.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั                        5,000,000

กจิกรรม
งบรายจา่ย

- เพือ่จา้งที่ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญจดัทาํกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูของกรมอตุุนิยมวทิยา ท ัง้ขอ้มลูในภารกิจหลกั
  และภารกิจสนบัสนุน ตลอดจนขอ้มลูอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
- การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัแิละสรา้งธรรมาภบิาลขอ้มลูแก่บุคลากรของกรมอตุุนิยมวทิยา

กรุงเทพมหานคร

                     5,000,000
                     5,000,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั 5,000,000 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) จา้งที่ปรกึษาดาํเนินการจดัทาํกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูของกรมอตุุนิยมวทิยา 5,000,000             บาท
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 21.1032        11.8521        4.0558         0.1131         0.1131         
2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 21.1032        5.8472         4.9500         4.9500         4.9500         4.9500         

2.1 เงนิรายได ้ 21.1032 5.8472           4.9500           4.9500           4.9500           4.9500           
2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้
2.3 ทนุหมนุเวยีน
2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ
2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค
2.6 เงนิกูใ้นประเทศ
2.7 เงนิกูต่้างประเทศ
2.8 อืน่ๆ

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 21.1032        26.9504        16.8021        9.0058         5.0631         5.0631         
4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -               -               -               -               -               -               

4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดาํเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงนิอดุหนุน
4.5 งบรายจ่ายอื่น

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 21.1032        26.9504        16.8021        9.0058         5.0631         5.0631         
6. แผนการใชจ้า่ยอืน่ -                15.0983        12.7463        8.8927         4.9500         4.9500         

6.1 ภารกจิพื้นฐาน -                  15.0983 12.7463 8.8927           4.9500           4.9500           
6.1.1 รายจ่ายประจาํ 11.6954 12.6463 8.8927           4.9500           4.9500           
6.1.2 รายจ่ายลงทนุ 3.4029           0.1000           -                  -                  -                  

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                  -                  -                  -                  -                  -                  
6.2.1 รายจ่ายประจาํ
6.2.2 รายจ่ายลงทนุ

7. คงเหลอื (5.-6.) 21.1032        11.8521        4.0558         0.1131         0.1131         0.1131         

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

สถานะการเงนิ ปี 2562 แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
หน่วย : ลา้นบาท (ทศนยิม 4 ตาํแหน่ง)
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
ภารกจิสนบัสนุน บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ

หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 9 กระทรวง 17 หน่วยงาน

58,315,870,800          65,548,676,100            
131,026,300             135,034,600               
935,000,000              -   

-   -   

        (1) เพือ่ใหป้ระเทศมคีวามม ัน่คงดา้นนํา้เพิม่ขึ้น มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างเป็นระบบและย ัง่ยนื 
            ท ัง้นํา้บนดนิและนํา้ใตด้นิ 
        (2) เพิม่ผลติภาพของนํา้ท ัง้ระบบในการใชน้ํา้อย่างประหยดัและสรา้งมลูค่าเพิม่จากการใชน้ํา้ 
            โดยจดัทาํแผนบรรเทาอทุกภยัแบบบูรณาการ  
        (3) จดัระบบการจดัการภยัพบิตัจิากนํา้ในภาวะวกิฤต ิเตอืนภยัอทุกภยัและภยัแลง้ เพือ่ลดความสูญเสยีและความเสีย่ง
            อย่างมปีระสทิธภิาพ 
        (4) พฒันาแหลง่นํา้ท ัง้ในและนอกเขตชลประทานใหส้ามารถทาํเกษตรได ้จดัหาพฒันาแหลง่นํา้ใหเ้พยีงพอ
            ต่อการเจรญิเตบิโตของเขตเมอืง เกษตร อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว 
        (5) เพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พื้นทีป่่าตน้นํา้และแหลง่นํา้ธรรมชาต ิแหลง่กกัเก็บนํา้ ระบบกระจายนํา้ 
            และเชื่อมโยงโครงข่ายลุม่นํา้ท ัง้ในและนอกเขตชลประทาน ปรบัปรุงทางพื้นทีร่องรบันํา้ จดัทาํผงัเมอืงและ
            ระบบป้องกนันํา้ท่วมชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
        (6) พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบบาํบดันํา้เสยี ตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุม่นํา้ 
            พฒันาระบบฐานขอ้มลู การประชาสมัพนัธ ์การตดิตามประเมนิผลและการมส่ีวนร่วม

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนท ัว่ประเทศ
2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นทีไ่ม่มรีะบบนํา้ประปา พื้นทีใ่นเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 
   พื้นทีช่มุชนและเมอืงเศรษฐกจิสาํคญั และพื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรม

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูและป้องกนั
การชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้

ไร่ 24,350 20,900

- ตวัชี้วดั : มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ครอบคลมุ
ทกุลุม่นํา้อย่างสมดุล

ลุม่นํา้ 25 25

- ตวัชี้วดั : เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัตลิง่ เมตร 115,748 113,969
- ตวัชี้วดั : แหลง่นํา้ธรรมชาตไิดร้บัการฟ้ืนฟู พื้นทีไ่ดร้บั
การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เสยี

แห่ง 130 133

- ตวัชี้วดั : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากนํา้ท่วมและอทุกภยัลดลง ไร่ 603,778 811,595

- ตวัชี้วดั : เพิม่ประสทิธภิาพการระบายนํา้ ร่องนํา้ 9 1

- ตวัชี้วดั : ปรมิาตรการเก็บกกันํา้/ปรมิาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น ลา้นลูกบาศก์
เมตร

334.43 157.89

- ตวัชี้วดั :  ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหลง่นํา้ ครวัเรอืน 62,771 98,841

- ตวัชี้วดั : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึนํา้ประปา ครวัเรอืน 124,454 67,162

- ตวัชี้วดั : พื้นทีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่นํา้เพิม่ขึ้น ไร่ 345,387 357,540

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ในปี 2580 ภาคเกษตรและอตุสาหกรรม
มแีหลง่นํา้ตน้ทนุทีม่คีุณภาพเพือ่การจดัการอย่างสมดุล 
ประชาชนนอกเขตกรุงเทพมหานครมนีํา้สะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภค
และสามารถลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้นจากนํา้ท่วมและอทุกภยั

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564

240



5. แผนภาพความเชื่อมโยง
   5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิและยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 
เป้าหมายที่ 2 : การสรา้งความมัน่คงดา้นนํ้า และบรหิารทรพัยากรนํ้าผิวดินและนํ้าใตด้ิน ใหม้ีประสทิธิภาพ 
บรหิารจดัการนํา้ในระดบัลุม่นํา้ใหม้คีวามสมดุลระหว่างความตอ้งการใชน้ํา้ทกุกจิกรรมกบัปรมิาณนํา้ตน้ทนุ 
เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนํา้ และลดจาํนวนประชาชนทีป่ระสบปญัหาจากการขาดแคลนนํา้ ควบคู่กบั 
การเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ํา้ท ัง้ภาคการผลติและการบรโิภค ป้องกนัและลดความเสยีหายจากอทุกภยัและ
ภยัแลง้ 
ตวัชี้วดัเป้าหมาย  
2.1 : มรีะบบประปาหมูบ่า้นครบทกุหมูบ่า้น  
2.2 : ลุม่นํา้สาํคญัของประเทศ 25 ลุม่นํา้ มแีผนบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้อย่างสมดุล ระหวา่งความตอ้งการ
ใชน้ํา้กบัปรมิาณนํา้ตน้ทนุ และมกีารแปลงไปสู่การปฏบิตัทิีเ่ป็นรูปธรรม 
2.3 : ประสทิธภิาพการใชน้ํา้ในพื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น  
2.4 : ประสทิธภิาพการใชน้ํา้ท ัง้ภาคการผลติและการบรโิภคเพิม่ขึ้น 
2.5 : พื้นทีแ่ละมลูค่าความเสยีหายจากอทุกภยัและภยัแลง้มแีนวโนม้ลดลง 
2.6 : พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 
เป้าหมายที่ 3 : สรา้งคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่ดี ลดมลพษิ และลดผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ ฟื้นฟูคุณภาพแหลง่นํา้สาํคญัของประเทศ  
ตวัชี้วดัเป้าหมาย  
3.2 : คุณภาพนํา้ของแมน่ํา้สายหลกัทีอ่ยู่ในเกณฑด์เีพิม่ขึ้น 

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมูบ่า้นและ
ชมุชนเมอืงมนีํา้สะอาดเพือ่
อปุโภคบรโิภค จดัหาแหลง่นํา้
สาํรองในพื้นทีข่าดแคลน และมี
คุณภาพมาตรฐานในราคาทีเ่หมาะสม
และประหยดันํา้ทุกภาคส่วน 

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทานํา้ท่วมและ
อทุกภยัในพื้นทีช่มุชน พื้นทีเ่ศรษฐกจิ
สาํคญัและพื้นทีเ่กษตรอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการ
ทรพัยากรนํา้ครอบคลุมทกุลุม่นํา้
อย่างสมดุล 

เป้าหมายที่ 5 : พื้นทีป่่าตน้นํา้ที่
เสือ่มโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ์ื้นฟู 
รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้  
และพื้นทีล่าดชนั 

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการนํา้เสยี และฟื้นฟู
แหลง่นํา้ธรรมชาติท ัว่ประเทศใหม้คีุณภาพอยู่ใน
ระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการนาํนํา้เสยีกลบัมาใช ้
ใหม ่และการจดัการนํา้เพือ่รกัษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ 

เป้าหมายที่ 2 : การจดัการนํา้ภาค
การเกษตรและอตุสาหกรรมอย่าง
สมดุล รวมถงึการเพิม่ผลติภาพ
การใชน้ํา้ 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
1. ความม ัน่คงดา้นนํา้ของประเทศเพิม่ขึ้น
2. ผลติภาพของนํา้ท ัง้ระบบเพิม่ขึ้นในการใชน้ํา้
อย่างประหยดัและสรา้งมลูค่าเพิม่จากการใชน้ํา้     
3. แมน่ํา้ลาํคลองและแหลง่นํา้ธรรมชาตไิดร้บั
การอนุรกัษแ์ละฟื้นฟูสภาพใหม้รีะบบนิเวศทีด่ ี

ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ  

ฉบบัที่ 12 
แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตรช์าติ

และแผนปฏริูปประเทศ 

ยุทธศาสตรด์า้น : การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร ์

การจดัสรรงบประมาณ 

เป้าหมายของแผนงาน 
บูรณาการ 

แผนปฏริูปประเทศ 
ดา้นทรพัยากรนํ้า 5 ประเด็น     
1. การบรหิารแผนงานโครงการสาํคญัตามแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จดัการทรพัยากรนํา้    
2. การบรหิารเชงิพื้นทีเ่พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบริหารจดัการนํา้
3. การจดัการระบบเสน้ทางนํา้
4. ระบบขยายผลแบบอย่างความสาํเร็จนาํไปสู่การเปลีย่นแปลง
การบรหิารจดัการนํา้ การขยายผลความสาํเร็จดา้นการบรหิารจดัการนํา้/ 
ดูแลรกัษาอย่างมสี่วนร่วมและย ัง่ยนื 
5. ความรู ้เทคโนโลยแีละทรพัยากรมนุษย ์เพือ่การบริหารจดัการ
ดา้นเศรษฐกจิ 2 ประเด็น   
1. การปฏริูปดา้นความเท่าเทยีมและการเตบิโตอย่างมสี่วนร่วม
2. การพฒันาแหลง่นํา้และการชลประทานเพือ่การเกษตร
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  5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                 65,548.6761  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ 135.0346  ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน          935.0000  ลา้นบาท 

 

 

 
 

เป้าหมายที่ 1 : ทกุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงมนีํา้สะอาดเพือ่อปุโภคบรโิภค จดัหาแหลง่นํา้สาํรอง
ในพื้นทีข่าดแคลน และมคีุณภาพมาตรฐานในราคาทีเ่หมาะสมและประหยดันํา้ทุกภาคส่วน 
ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนครวัเรอืนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึนํา้ประปา 67,162 ครวัเรอืน 

เป้าหมายที่ 2  : การจดัการนํา้ภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถงึการเพิม่ผลติภาพการใชน้ํา้ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : พื้นทีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่นํา้เพิม่ขึ้น 357,540 ไร่   
ตวัชี้วดัที่ 2 : ปริมาตรการเก็บกกันํา้/ปรมิาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น 157.89 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  
ตวัชี้วดัที่ 3 : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันาแหลง่นํา้ 98,841 ครวัเรอืน

แนวทางที่ 2.1 : พฒันา เพิม่ประสทิธภิาพ อนุรกัษ ์ฟื้นฟูแหลง่นํา้ ระบบกระจายนํา้ และเชื่อมโยงวางระบบเครอืขา่ยนํา้/ลุม่นํา้ ทัง้ในและนอกเขตชลประทาน 
ตวัชี้วดั  
1. ก่อสรา้งแหลง่นํา้/ระบบกระจายนํา้ (ใหม่)จาํนวนแหลง่นํา้/นํา้บาดาล เพิม่ขึ้น 715 แห่ง พื้นทีท่ีร่บัประโยชนจ์ากแหลง่นํา้เพิม่ขึ้น 41,460 ไร่ /พื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 218,194 ไร่

ปรมิาตรการเกบ็กกันํา้/ปรมิาณนํา้ตน้ทนุเพิม่ขึ้น 91.05 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 72,710 ครวัเรอืน
2. เพิม่ประสทิธิภาพแหลง่นํา้และระบบกระจายนํา้เดมิ 518 แห่ง พื้นทีช่ลประทานเดมิไดร้บัการปรบัปรุง 936,491 ไร่
3. จดัหานํา้ในพื้นทีเ่กษตรนํา้ฝน 65 แห่ง/บ่อ ปรมิาณนํา้ 66.84 ลา้นลูกบาศกเ์มตร พื้นที่รบัประโยชน ์97,886 ไร่ 26,131 ครวัเรอืน

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังานทรพัยากรนํา้

แห่งชาติ 

แนวทางที่ 1.1 : จดัหา พฒันาแหลง่นํา้ตน้ทนุ เพิม่ประสทิธภิาพและ 
ขยายเขตระบบประปาเพือ่อปุโภคบริโภค 
ตวัชี้วดั 
1. หมู่บา้นมนีํา้สะอาดและไดม้าตรฐาน 781 แห่ง
2. พฒันาระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 67,162 ครวัเรอืน

- โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ช ีอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูม ิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมทรพัยากรนํ้า
- โครงการอนุรกัษ ์ฟื้นฟู พฒันาแหลง่นํา้และบรหิารจดัการนํา้ 
- โครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบกระจายนํา้ 
2. กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล
- โครงการพฒันานํา้บาดาลเพือ่การเกษตร 

รวมงบประมาณรายจ่าย   35,945.8822   ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมชลประทาน
- โครงการเพิม่ปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้เขือ่นแม่กวงอดุมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่ 
- โครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี - พมุดวง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
- โครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ จงัหวดัอตุรดติถ ์
- โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหลวง จงัหวดัชลบรุ ี
- โครงการหว้ยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัปราจนีบุร ี
- โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รอีนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัอตุรดติถ ์
- โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 
- โครงการจดัหาแหลง่นํา้และเพิม่พื้นที่ชลประทาน 
- โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ปี้อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา 
- โครงการประตูระบายนํา้ศรสีองรกัอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
- โครงการพฒันาลุม่นํา้หว้ยหลวงตอนลา่ง จงัหวดัหนองคาย 
- โครงการผนันํา้จากอ่างเก็บนํา้ประแสร-์หนองคอ้-บางพระ จงัหวดัชลบุร ี
- โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูม ิ
- โครงการประตูระบายนํา้บา้นก่อพรอ้มระบบส่งนํา้ จงัหวดัสกลนคร 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

ภารกจิสนบัสนุน กองทนุจดัรูปที่ดิน 
(แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม) 
- โครงการกองทนุจดัรูปทีด่นิ  
รวมงบประมาณรายจ่าย   935.0000   ลา้นบาท

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
- โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่นํา้ดบิเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 
2. กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล
- โครงการสาํรวจหาแหลง่นํา้บาดาลในพื้นที่ศกัยภาพตํา่  
- โครงการจดัหาแหลง่นํา้บาดาลระยะไกลเพือ่แกป้ญัหาในพื้นทีแ่ลง้ซ ํา้ซากหรอืนํา้เค็ม 
- โครงการก่อสรา้งสถานีจ่ายนํา้บาดาลเพือ่ประชาชน 
กระทรวงสาธารณสุข 
1. กรมอนามยั
- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เพือ่การบรโิภค  
รฐัวิสาหกจิ 
1. การประปาสว่นภมูิภาค
- โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบประปาเมอืงและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
- โครงการพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบประปาหมู่บา้น  
    รวมงบประมาณรายจา่ย         1,392.5135    ลา้นบาท    
    รวมเงนินอกงบประมาณ          135.0346    ลา้นบาท 
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แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า (ต่อ) 
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                 65,548.6761  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ 135.0346  ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน          935.0000  ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 3 : การบรรเทานํา้ท่วมและอทุกภยัในพื้นทีช่มุชน พื้นทีเ่ศรษฐกจิสาํคญัและพื้นทีเ่กษตรอย่างเป็นระบบ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : พื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากนํา้ท่วมและอทุกภยัลดลง 811,595 ไร่   
ตวัชี้วดัที่ 2 : เพิม่ประสทิธิภาพการระบายนํา้ 1 ร่องนํา้  
ตวัชี้วดัที่ 3 : ป้องกนัตลิง่ 113,969 เมตร 

เป้าหมายที่ 4 : การจดัการนํา้เสยี และฟื้นฟูแหลง่นํา้ธรรมชาติท ัว่ประเทศใหม้คีณุภาพอยู่ในระดบัพอใชข้ึ้นไป รวมถงึการนาํนํา้เสยีกลบัมาใชใ้หม ่ 
และการจดัการนํา้เพือ่รกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ตวัชี้วดัที่ 1 : แหลง่นํา้ธรรมชาตไิดร้บัการฟื้นฟู 16 แหลง่ พื้นที่ไดร้บัการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้เสยี 133 แห่ง 

แนวทางที่ 4.1 : พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพระบบบาํบดันํา้เสยี ป้องกนัระดบัความเค็มและลดนํา้เสยีจากแหลง่กาํเนิดชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
ตวัชี้วดั 
1. พฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการนํา้เสยี/ปรมิาณนํา้เสยีทีไ่ดร้บัการบาํบดั 117 แห่ง
2. แหลง่นํา้ธรรมชาติไดร้บัการฟื้นฟู (ลาํนํา้สายหลกั สาขา และลาํคลองทีผ่่านเมอืงและชมุชนพื้นทีชุ่่มนํา้) 16 แหลง่

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังาน 

ทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

แนวทางที่ 3.1 : ปรบัปรุงทางนํา้ ทางผนันํา้ พื้นทีร่บันํา้นอง เขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ จดัทาํผงัเมอืง  
และระบบป้องกนันํา้ท่วมชมุชนและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
ตวัชี้วดั  
1. ปรบัปรุงทางนํา้ 1 แห่ง ความยาว 2,000 เมตร พื้นทีร่บัประโยชน ์– ไร่ปรมิาตรการเก็บกกันํา้ 500,000 ลบ.ม.
2. พื้นทีไ่ดร้บัการป้องกนัและลดผลกระทบ 811,595 ไร่/ 97,170 ครวัเรอืน และพื้นทีเ่สีย่งไดร้บัการจดัการเพือ่รองรบัปญัหานํา้ท่วม
และอทุกภยั 152 แห่ง(โครงการ)

3. ป้องกนัตลิง่ 661 แห่ง ความยาว 113,969 เมตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมชลประทาน
- โครงการบรรเทาอทุกภยัอาํเภอหาดใหญ่ (ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา 
- โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช 
- โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํา้ 
- โครงการคลองระบายนํา้หลาก บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
- โครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงชยัภูม ิจงัหวดัชยัภูม ิ(ระยะที ่1) 
- โครงการประตูระบายนํา้ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร 
- โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั 
กระทรวงคมนาคม 
1. กรมเจา้ท่า
- โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรนํา้ 
กระทรวงมหาดไทย 
1. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
-  โครงการบรหิารจดัการนํา้เพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
2. กรมโยธาธิการและการผงัเมือง
- โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นํา้ภายในประเทศ 
- โครงการป้องกนันํา้ท่วมพื้นที่ชมุชน 

รวมงบประมาณรายจ่าย    26,157.7817   ลา้นบาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมชลประทาน
- โครงการจดัการคุณภาพนํา้ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการคุณภาพนํา้  
2. กรมควบคุมมลพษิ
- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้และนํา้เสยี  
- โครงการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบัแหลง่กาํเนิดมลพษิทางนํา้ 

รฐัวิสาหกจิ 
1. องคก์ารจดัการนํ้าเสยี
- โครงการปรบัปรุง ฟื้นฟูและบริหารจดัการคุณภาพนํา้  

รวมงบประมาณรายจ่าย    855.9670   ลา้นบาท 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 

245





แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้า (ต่อ) 
งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                 65,548.6761  ลา้นบาท 
เงนินอกงบประมาณ 135.0346  ลา้นบาท 
ภารกจิสนบัสนุน          935.0000  ลา้นบาท 

 เป้าหมายที่ 5 : พื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรมไดร้บัการอนุรกัษฟ์ื้นฟู รวมถงึการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้ และพื้นทีล่าดชนั 
ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนพื้นทีป่่าที่ไดร้บัการปลูกฟื้นฟูและป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้ 20,900 ไร่ 

เป้าหมายที่ 6 : บรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ครอบคลุมทกุลุม่นํา้อย่างสมดุล 
ตวัชี้วดัที่ 1 : มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ครอบคลุมทกุลุม่นํา้อย่างสมดุล 25 ลุม่นํา้ 

แนวทางที่ 6.1 : จดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ในลุม่นํา้ แผนปฏบิตักิารประจาํปี เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสนบัสนุนองคก์รลุม่นํา้ 
พฒันาระบบ ฐานขอ้มลู ติดตามประเมนิผล ประชาสมัพนัธแ์ละการมสี่วนร่วม 
ตวัชี้วดั 
1. องคก์รลุ่มนํา้ เครอืข่าย ประชาชน ไดร้บัการพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ ครบทุกลุม่นํา้

(การจดัทาํแผนงาน การตดิตามประเมนิผล การจดัสรรนํา้ การอบรมใหค้วามรู ้งานเลขานุการลุม่นํา้) 25 ลุม่นํา้
2. มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ทกุระดบั 7 เรื่อง
3. กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัดา้นทรพัยากรนํา้ 8 ฉบบั
4. มงีานศึกษา วจิยั นวตักรรม แนวทางบริหารจดัการทรพัยากรนํา้ 15 เรื่อง
5. พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจ 10 ระบบ

หน่วยงานเจา้ภาพ : 
สาํนกังาน 

ทรพัยากรนํา้แห่งชาต ิ

แนวทางที่ 5.1 : อนุรกัษ ์ฟื้นฟูพื้นทีป่่าตน้นํา้ทีเ่สือ่มโทรม ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ
ในพื้นทีต่น้นํา้
ตวัชี้วดั 
1. จาํนวนพื้นที่ป่าทีไ่ดร้บัการปลูกฟื้นฟู เนื้อที ่20,900 ไร่
2. จาํนวนพื้นที่ป้องกนัการชะลา้ง พงัทลายของดนิในพื้นทีต่น้นํา้ และพื้นทีล่าดชนั ครอบคลุม 7,607 แห่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมพฒันาที่ดิน
- โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิและฟื้นฟูพื้นทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนํา้ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมป่าไม้
- โครงการปลูกป่าเพือ่ฟื้นฟูระบบนิเวศ 
2. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป์่า และพนัธุพ์ชื
- โครงการฟื้นฟูพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ลุม่นํา้) ระยะที ่1  

รวมงบประมาณรายจ่าย    164.7591   ลา้นบาท 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี
1. สาํนักงานทรพัยากรนํ้าแห่งชาติ
- โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บท  
  ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 
- โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
1. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํ้า (องคก์ารมหาชน)
- โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
1. กรมอตุนุิยมวิทยา
- โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization 
- โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณ์อตุนุิยมวทิยาอทุกและเตอืนภยั 
- โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธิภาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุนุิยมวทิยาระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. กรมทรพัยากรนํ้า
- โครงการพฒันากลไกและเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการนํา้ 
2. กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล
- โครงการระบบตดิตามเฝ้าระวงัระดบันํา้บาดาลและคุณภาพนํา้บาดาลท ัว่ประเทศ 

รวมงบประมาณรายจ่าย    1,031.7726   ลา้นบาท 

เป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ/ตวัชี้วดั 

แนวทาง/ตวัชี้วดั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิ้น 58,315.8708 9.8682        65,084.3828     108.8152       345.6099       65,548.6761     7,232.8053     12.40      

สาํนักนายกรฐัมนตรี 518.9167 -  361.7441 -  183.8774 545.6215 26.7048         5.15        

1. สาํนักงานทรพัยากรน้ําแห่งชาติ 518.9167 -  361.7441 -  183.8774 545.6215 26.7048         5.15        

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการดาํเนินการตามกฎหมาย
นโยบาย และแผนแม่บท ดา้นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรนํา้

461.2767         -               361.7441         -                163.6774      525.4215         64.1448        13.91      

โครงการ : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและ
ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

57.6400          -               -                  -                20.2000        20.2000          37.4400-        -64.95

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 164.2377 -  -  108.8152 -  108.8152 55.4225-         -33.75
1. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ํา (องคก์ารมหาชน) 164.2377 -  -  108.8152 -  108.8152 55.4225-         -33.75

โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
และเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

164.2377         -               -                  108.8152      -                108.8152         55.4225-        -33.75

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 40,575.4172 5.8400 44,787.5965 -  -  44,793.4365 4,218.0193     10.40      
1. กรมชลประทาน 40,562.8272 -  44,785.0285 -  -  44,785.0285 4,222.2013     10.41      

โครงการ : โครงการเพิ่มปรมิาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้เขือ่น
แม่กวงอุดมธารา จงัหวดัเชยีงใหม่

537.6367         -               1,053.1989       -                -                1,053.1989      515.5622       95.89      

โครงการ : โครงการพฒันาลุม่นํา้ตาปี - พมุดวง 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

407.6776         -               410.9181         -                -                410.9181         3.2405          0.79        

โครงการ : โครงการเขือ่นทดนํา้ผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ ์ 437.2910         -               526.4385         -                -                526.4385         89.1475        20.39      

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้คลองหลวง จงัหวดัชลบรุี 223.8065         -               255.5997         -                -                255.5997         31.7932        14.21      

โครงการ : โครงการหว้ยโสมงอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ
จงัหวดัปราจนีบรุี

265.7431         -               421.7626         -                -                421.7626         156.0195       58.71      

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้หว้ยนํา้รอีนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัอุตรดติถ ์

737.9231         -               331.9750         -                -                331.9750         405.9481-       -55.01

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภยัอาํเภอหาดใหญ่ 
(ระยะที ่2) จงัหวดัสงขลา

193.4806         -               284.7137         -                -                284.7137         91.2331        47.15      

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงนครศรธีรรมราช
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดันครศรธีรรมราช

42.7635          -               1,231.3472       -                -                1,231.3472      1,188.5837     2,779.44   

โครงการ : โครงการปรบัปรุงงานชลประทาน 6,095.8870      -               6,547.4316       -                -                6,547.4316      451.5446       7.41        

โครงการ : โครงการจดัหาแหลง่นํา้และเพิ่มพื้นทีช่ลประทาน 18,493.8245     -               19,958.6597     -                -                19,958.6597     1,464.8352     7.92        

โครงการ : โครงการป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํา้ 8,164.9576      -               8,345.8786       -                -                8,345.8786      180.9210       2.22        

โครงการ : โครงการจดัการคุณภาพนํา้ 158.3162         -               276.3484         -                -                276.3484         118.0322       74.55      

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้นํา้ป้ีอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัพะเยา

103.5866         -               123.6161         -                -                123.6161         20.0295        19.34      

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้ศรสีองรกั
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย

134.9200         -               266.5860         -                -                266.5860         131.6660       97.59      

โครงการ : โครงการพฒันาลุม่นํา้หว้ยหลวงตอนลา่ง 
จงัหวดัหนองคาย

1,056.6415      -               640.4661         -                -                640.4661         416.1754-       -39.39

โครงการ : โครงการผนันํา้จากอ่างเก็บนํา้
ประแสร-์หนองคอ้-บางพระ จงัหวดัชลบรุี

-                  -               167.6250         -                -                167.6250         167.6250       100.00     

โครงการ : โครงการคลองระบายนํา้หลาก 
บางบาล-บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

1,866.2308      -               2,159.2459       -                -                2,159.2459      293.0151       15.70      

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํสะพงุ อนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูมิ

630.0000         -               355.5284         -                -                355.5284         274.4716-       -43.57

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563
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งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณปี 2564 เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้บา้นก่อ
พรอ้มระบบส่งนํา้ จงัหวดัสกลนคร

108.4000         -               80.2000          -                -                80.2000          28.2000-        -26.01

โครงการ : โครงการอ่างเก็บนํา้ลาํนํา้ช ีอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัชยัภูมิ

286.9015         -               349.8155         -                -                349.8155         62.9140        21.93      

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภยัเมอืงชยัภูม ิ
จงัหวดัชยัภูม ิ(ระยะที ่1)

387.6034         -               371.6569         -                -                371.6569         15.9465-        -4.11

โครงการ : โครงการประตูระบายนํา้ลาํนํา้พงุ-นํา้กํา่
อนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร

159.2360         -               213.4000         -                -                213.4000         54.1640        34.01      

โครงการ : โครงการปรบัปรุงคลองยม-น่าน จงัหวดัสุโขทยั 70.0000          -               412.6166         -                -                412.6166         342.6166       489.45     
2. กรมพฒันาที่ดนิ 12.5900 5.8400 2.5680 -  -  8.4080 4.1820-          -33.22

โครงการ : โครงการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ
และฟ้ืนฟูพื้นทีเ่กษตรกรรมดว้ยระบบอนุรกัษด์นิและนํา้

12.5900          5.8400        2.5680            -                -                8.4080           4.1820-          -33.22

กระทรวงคมนาคม 271.0600 -  198.5317 -  -  198.5317 72.5283-         -26.76
1. กรมเจา้ท่า 271.0600 -  198.5317 -  -  198.5317 72.5283-         -26.76

โครงการ : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
เพื่อสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

271.0600         -               198.5317         -                -                198.5317         72.5283-        -26.76

กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 81.0920 -  193.5963 -  -  193.5963 112.5043       138.74     
1. กรมอตุนิุยมวิทยา 81.0920 -  193.5963 -  -  193.5963 112.5043       138.74     

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศ
แบบ Dual Polarization

59.0920          -               53.5008          -                -                53.5008          5.5912-          -9.46

โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้
อตัโนมตัเิพื่อการพยากรณอ์ุตนุยิมวทิยาอุทกและเตอืนภยั

22.0000          -               16.9655          -                -                16.9655          5.0345-          -22.88

โครงการ : โครงการปรบัปรุงและเพิ่มประสทิธภิาพการ
ตรวจวดัขอ้มลูอุตนุยิมวทิยาระดบัอาํเภอใหเ้ป็น
ระบบอตัโนมตัิ

-                  -               123.1300         -                -                123.1300         123.1300       100.00     

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 4,694.4502 -  5,042.4959 -  161.7325 5,204.2284 509.7782       10.86      
1. สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม

97.1214 -  37.9810 -  45.5150 83.4960 13.6254-         -14.03

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
คุณภาพนํา้

30.7951          -               19.3500          -                18.1500        37.5000          6.7049          21.77      

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพแหลง่นํา้ดบิเพื่อ
พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน

66.3263          -               18.6310          -                27.3650        45.9960          20.3303-        -30.65

2. กรมควบคมุมลพษิ 14.0960 -  3.0070 -  7.0000 10.0070 4.0890-          -29.01

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาคุณภาพนํา้
และนํา้เสยี

3.1000           -               3.0070            -                3.1000         6.1070           3.0070          97.00      

โครงการ : โครงการตรวจสอบและบงัคบัใชก้ฎหมายกบั
แหลง่กาํเนิดมลพษิทางนํา้

10.9960          -               -                  -                3.9000         3.9000           7.0960-          -64.53
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู
และระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

           57.6400            20.2000 -        37.4400 -64.95

กจิกรรม จดัทาํ พฒันาระบบฐานขอ้มลูและ
ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจแบบบูรณาการ

           57.6400            20.2000 -        37.4400 -64.95

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเรื่องที่พฒันาเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจ

เรื่อง 8 3                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของการพฒันา
ระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ทกุภารกิจและยุทธศาสตร ์ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75

รอ้ยละ 75 75                  -  -            

2. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

          164.2377           108.8152 -        55.4225 -33.75

2.1 สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา้ 
(องคก์ารมหาชน)

          164.2377           108.8152 -        55.4225 -33.75

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
และเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้

          164.2377           108.8152 -        55.4225 -33.75

กจิกรรม การใหบ้รกิาร (Services)           164.2377           108.8152 -        55.4225 -33.75
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนระบบสนบัสนุนการ
บริหารจดัการทรพัยากรนํา้ที่ไดร้บัการพฒันา/
ปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ระบบ 4 4                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผลงานวจิยัและพฒันา
/องคค์วามรู ้ที่สามารถถา่ยทอดไปสูผู่ป้ระกอบการ
/ชุมชน

เรื่อง 4 4                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบทความที่ตีพมิพ ์เผยแพร่ เรื่อง 1 1                  -  -            
3. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม            81.0920           193.5963         112.5043 138.74     

3.1 กรมอตุนิุยมวทิยา            81.0920           193.5963         112.5043 138.74     

โครงการที ่1 : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดาร์
ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization

           59.0920            53.5008 -          5.5912 -9.46

กจิกรรม ก่อสรา้งหอเรดาร ์และตดิต ัง้เครื่อง
เรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band ชนิด 
Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยง 
ทีส่ถานีอตุนิุยมวทิยาระนอง และสถานี
อตุนิุยมวทิยาตรงั

           59.0920            53.5008 -          5.5912 -9.46

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของความถกูตอ้งของ
การพยากรณอ์ากาศระยะส ัน้

รอ้ยละ 88 88                  -  -            
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จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  
กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

หน่วยนบั
ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ  

เพิ่ม/ลด
งบประมาณ งบประมาณ

โครงการที ่2 : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจ
วดัระดบันํา้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณอ์ตุนิุยม
วทิยาอทุกและเตอืนภยั

           22.0000            16.9655 -          5.0345 -22.88

กจิกรรม ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้
อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณอ์ตุนิุยมวทิยาอทุก
และเตอืนภยั

           22.0000            16.9655 -          5.0345 -22.88

ตวัชี้วดักิจกรรม ระดบัความสาํเร็จของการติดต ัง้
{{LF}}ระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิ เพือ่การ
พยากรณอ์ุตุนิยมวทิยาอุทก และเตือนภยั

ระดบั 5 5                  -  -            

โครงการที ่3 : โครงการปรบัปรุงและเพิม่
ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุนิุยมวทิยา
ระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ

                 -             123.1300         123.1300 100.00     

กจิกรรม ปรงัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพ
การตรวจวดัขอ้มลูอตุนิุยมวทิยาระดบัตาํบล 
และอาํเภอใหเ้ป็นระบบ{{LF}}อตัโนมตัิ

                 -             123.1300         123.1300 100.00     

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความสาํเร็จในการปรบัปรุง
และเพิม่ประสทธภิาพและตรวจวดัขอ้มลู
อุตุนิยมวทิยาระดบัตาํบลและอาํเภอใหเ้ป็น
ระบบอตัโนมตัิ

รอ้ยละ 100                  -  -            

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           636.0483           183.7396 -       452.3087 -71.11

4.1 กรมทรพัยากรนํา้           502.3382           153.4800 -       348.8582 -69.45

โครงการที ่1 : โครงการพฒันากลไกและเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนํา้

          502.3382           153.4800 -       348.8582 -69.45

กจิกรรม พฒันากลไกและเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการนํา้

          502.3382           153.4800 -       348.8582 -69.45

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเครื่องมอืและกลไกที่ไดร้บั
การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ เพือ่สนบัสนุน
บริหารจดัการทรพัยากรนํา้แบบบูรณาการ

เรื่อง 15 4                  -  -            

4.2 กรมทรพัยากรนํา้บาดาล           133.7101            30.2596 -       103.4505 -77.37

โครงการที ่1 : โครงการระบบตดิตามเฝ้าระวงั
ระดบันํา้บาดาลและคุณภาพนํา้บาดาลท ัว่ประเทศ

          133.7101            30.2596 -       103.4505 -77.37

กจิกรรม จดัทาํเครอืข่ายสงัเกตการณน์ํา้บาดาล           133.7101            30.2596 -       103.4505 -77.37
ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแหลง่นํา้บาดาลในพื้นที่
เป้าหมายที่ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

สถานี 12 13                  -  -            

ตวัชี้วดักิจกรรม ขอ้มลูการเปลีย่นแปลงระดบันํา้
จากบ่อสงัเกตการณน์ํา้บาดาลท ัว่ประเทศ

ชุด 1 1                  -  -            
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2) โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ ระหวา่ง สทนช. และ สสน.
เพือ่ตดิตามสถานการณ์นํา้ 10,000,000             บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงานจดัการนํา้ในภาวะวกิฤติ 8,200,000              บาท

108,815,200           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 108,815,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 108,815,200           บาท
1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 70,567,700             บาท
2) ค่าครภุณัฑ์ 38,247,500             บาท

(1) ระบบเพิม่ประสทิธภิาพการตดิตาม ขอ้มลู และคาดการณ์สถานการณ์นํา้
และสภาพอากาศ 1 ระบบ 5,815,400              บาท
(2) โครงการพฒันานวตักรรมดา้นวทิยาการขอ้มลูทรพัยากรนํา้จาก
คลงัขอ้มลูนํา้ขนาดใหญ่ 1 ระบบ 7,584,300              บาท
(3) ระบบเพิม่ประสทิธภิาพระบบฐานขอ้มลูและการใหบ้รกิาร 1 ระบบ 15,847,800             บาท
(4) ระบบสาํรวจทางนํา้แบบหนึ่งระบบหลายรูปลกัษณ์ 1 ระบบ 2,700,000              บาท
(5) ระบบสาํรวจภมูปิระเทศแบบเคลือ่นที ่1 ระบบ 6,300,000              บาท

53,500,800             บาท
1. งบลงทนุ 53,500,800             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 53,500,800             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 53,500,800             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 53,500,800             บาท
(1) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization 
พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาระนอง 
ตาํบลบางริ้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 เครือ่ง 26,750,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 146,985,900           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,750,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,809,600             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 34,879,900             บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ํา (องคก์ารมหาชน)
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน และเทคโนโลยีดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
กรมอตุนิุยมวทิยา 
โครงการ : โครงการปรบัปรงุเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization
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(2) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization 
พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาตรงั 
ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครือ่ง 26,750,400             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 146,985,900           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,546,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,750,400             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 55,809,600             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 34,879,900             บาท

16,965,500             บาท
1. งบลงทนุ 16,965,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,965,500             บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 16,965,500             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 16,965,500             บาท
(1) ปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณ์อตุนุยิมวทิยา
อทุกและเตอืนภยั กองพฒันาอตุนุยิมวทิยา กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา
เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 16,965,500             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000           บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,000,000             บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,965,500             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 58,567,400             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 12,467,100             บาท

123,130,000           บาท
1. งบลงทนุ 123,130,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 123,130,000           บาท
1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 123,130,000           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 123,130,000           บาท
(1) ปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุนุยิมวทิยา
ระดบัตาํบลและอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิกรมอตุนุยิมวทิยา 
แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 123,130,000           บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 615,650,000           บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 123,130,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 246,260,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 246,260,000           บาท

โครงการ : โครงการปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบัน้ําอตัโนมตัเิพื่อการพยากรณ์
อตุนิุยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

โครงการ : โครงการปรบัปรงุและเพิ่มประสทิธิภาพการตรวจวดัขอ้มูลอตุนิุยมวทิยา
ระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ
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งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมา บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

3. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

หน่วยรบังบประมาณทีเ่ป็นเจา้ภาพหลกั : สาํนกันายกรฐัมนตรี สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

หน่วยรบังบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง : 8 กระทรวง 15 หน่วยงาน

797,973,000         -   

(1) เพือ่ใหเ้กดิการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลัอย่างเป็นรูปธรรม โดยมงีบประมาณเฉพาะดา้นเพือ่สนบัสนุนแนวทาง

ดาํเนินการตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั

(2) เพือ่ใหเ้กดิการบูรณาการการทาํงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน โดยสง่เสริมใหเ้กดิการพฒันาโครงการในรูปแบบ

Common Solution พรอ้มท ัง้สรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ต่ีอการพฒันารฐับาลดจิทิลั

(3) เพือ่สรา้งประสทิธภิาพใหก้ารพฒันารฐับาลดจิทิลั ลดความซํา้ซอ้นในการพจิารณางบประมาณ และพฒันาการทาํงาน

และบริการภาครฐัไดอ้ย่างเทา่ทนัเทคโนโลยี

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: ประชาชนท ัว่ไป ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ และหน่วยงานภาครฐั

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : ท ัว่ประเทศ

แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั

งบประมาณ  ปี  2563 ปี  2564

1,237,621,900        1,903,178,600         



4. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : จาํนวนบริการดจิทิลั หรือทะเบยีนเอกสารดจิทิลั

ทีบู่รณาการผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั

จาํนวน - 100

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการของรฐั

ผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลั ไมน่อ้ยกวา่

(โดยจะวดัภายหลงัแพลตฟอรม์ใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 1 ปี)

รอ้ยละ - 85

- ตวัชี้วดั : กระบวนงานของหน่วยงานรฐัไดร้บัการปรบัเปลีย่น

ใหเ้ป็นดจิทิลัตามมาตรฐาน ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 50

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ภาครฐัมแีพลตฟอรม์ดจิทิลัเพือ่บริการทีส่าํคญั

สาํหรบัประชาชน อย่างนอ้ย

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละความสาํเร็จของการพฒันาแพลตฟอรม์ตามแผนงาน

ทีก่าํหนด ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 80

- ตวัชี้วดั : หน่วยงานของรฐัจดัทาํขอ้มลูของแต่ละหน่วยงาน

ใหเ้ป็นดจิทิลั ไมน่อ้ยกวา่

(วดัความสาํเร็จจากจาํนวนการจดัทาํขอ้มลูของแต่ละหน่วยงาน)

รอ้ยละ - 50

- ตวัชี้วดั : บคุลากรดา้นดจิทิลัของรฐัไดร้บัการพฒันาทกัษะ

ดา้นดจิทิลัไมน่อ้ยกวา่ (วดัความสาํเร็จจากจาํนวนการพฒันา

บคุลากรทีจ่าํเป็นของแต่ละหน่วยงาน)

รอ้ยละ - 50

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ภาครฐัยกระดบัใหเ้ป็นองคก์รดจิทิลัพรอ้ม

ท ัง้พฒันาทกัษะดจิทิลับคุลากรของรฐั ไมน่อ้ยกวา่

- ตวัชี้วดั : หน่วยงานของรฐัเปิดเผยชดุขอ้มลูทีจ่าํเป็นในรูปแบบ

ดจิทิลัทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ไมน่อ้ยกวา่

(วดัความสาํเร็จจากจาํนวนชดุขอ้มลูทีเ่ปิดเผยของแต่ละหน่วยงาน)

รอ้ยละ - 50

ผลสมัฤทธิ์

หน่วยนบั

คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั  ปี 2563  ปี 2564
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5. แผนภาพความเช่ือมโยง 

           

     5.1 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

         แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

     ยุทธศาสตรด์า้น : ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ยุทธศาสตรช์าต ิ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าต ิ

และแผนปฏรูิป

ประเทศ 

     เป้าหมายที่ 1 : 

     ยกระดบัภาครฐัใหเ้ป็นองคก์รดจิทิลัพรอ้มท ัง้พฒันาทกัษะ
ดจิทิลับคุลากรของรฐั 

  เป้าหมายที่ 2 : 

  สรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐัเพือ่บรกิารทีด่ขีึ้นส าหรบั
ประชาชน 

  แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตรช์าต ิ

ประเด็น : การบรกิาร

ประชาชนและประสทิธิภาพ

ภาครฐั 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 

ฉบบัที่ 12  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : การบรหิารจดัการในภาครฐั  

ป้องกนัการทจุรติ และธรรมาภบิาล ในสงัคมไทย 

เป้าหมาย :   ลดสดัส่วนค่าใชจ่้ายดา้นบคุลากร  

และเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการและ 

การใหบ้รกิารของภาครฐัและประสทิธภิาพ 

การประกอบธุรกจิของประเทศ 

ตวัช้ีวดัเป้าหมาย 

ตวัช้ีวดัที่ 1.1 อนัดบัประสทิธภิาพภาครฐัของ  

IMD อยู่ในอนัดบั 2 ของอาเซยีน เมือ่สิ้นสุด 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

ตวัช้ีวดัที่ 1.2 อนัดบัความยากงา่ยในการด าเนิน 

ธุรกจิของธนาคารโลกอยู่ในอนัดบั 2 ของอาเซยีน 

เมือ่สิ้นสุดแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่6.1 : การพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนและการพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั 

  ยุทธศาสตร ์

การจดัสรร

งบประมาณ 

เป้าหมายของ

แผนงาน 

บูรณาการ 

แผนปฏรูิปประเทศ :  

    ดา้นการบรหิารราชการ

แผ่นดนิ 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ                  1,903,178,600              ลา้นบาท

เงนินอกงบประมาณ* -          ลา้นบาท

แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิลั

เป้าหมายที่ 1 : ยกระดบัภาครฐัใหเ้ป็นองคก์รดจิิทลัพรอ้มท ัง้พฒันาทกัษะดจิทิลับุคลากรของรฐั  

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ทกุหน่วยงานภาครฐัระดบักรมหรอืเทยีบเท่ามคีวามกา้วหนา้ไปสู่การเป็นองคก์รดจิทิลัไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

แนวทางที่ 1.2 : พฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของบคุลากรของรฐัใหเ้หมาะสมต่อการยกระดบัไป 

                    สู่องคก์รดจิทิลั 

ตวัช้ีวดัที่ 1 : บคุลากรดา้นดจิทิลัของรฐัไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นดจิิทลัไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50 

               (วดัความส าเรจ็จากจ านวนการพฒันาบคุลากรทีจ่  าเป็นของแต่ละหน่วยงาน) 

      

เป้าหมายของ 
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั  

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  

(องคก์ารมหาชน) 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม    

1. กรมอตุนุิยมวทิยา       

      1. จดัจา้งทีป่รกึษาด าเนินการจดัท ากรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูของกรมอตุนุิยมวทิยา               

2.  ส  านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ   

      2. จดัท  าธรรมาภบิาลขอ้มลู ของส านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม          

3.  ส  านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม    

     3. ปรบัเปลีย่นขอ้มลูและขอ้มลูเปิดภาครฐัดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั      

รวมงบประมาณรายจา่ย 10.0156 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     - ลา้นบาท 

ตน้น ้า   Digitization (การปรบัเปลีย่นขอ้มลูภาครฐัเป็นรูปแบบดจิทิลั และเปิดเผยขอ้มลูภาครฐัไปสูส่าธารณะ เพือ่มุง่เนน้การสรา้งบรกิารดจิทิลัและการต่อยอดพฒันาบรกิารจากขอ้มลูเปิดและพฒันาทกัษะบคุลากรดา้นดจิทิลั) 

กลุ่มโครงการ 

ห่วงโซ่คุณค่า  

  โครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลูเป็นดจิทิลั   โครงการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของบคุคลกรภาครฐั  

แนวทางที่ 1.1 : ปรบัเปลีย่นขอ้มลูเป็นดจิทิลั (Digitize) ทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานและเปิดเผยขอ้มลู 

                    ดจิทิลัภาครฐั  (Open Data) เพือ่ใชป้ระโยชนข์องประเทศ 

ตวัช้ีวดัที ่1 : หน่วยงานของรฐัจดัท าขอ้มลูของแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นดจิทิลัไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของขอ้มลูท ัง้หมด 

ตวัช้ีวดัที่ 2 : หน่วยงานของรฐัเปิดเผยชดุขอ้มลูทีจ่  าเป็นในรูปแบบดจิิทลัที่มคุีณภาพตามมาตรฐาน 

             ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของชดุขอ้มลูเปิดท ัง้หมดของแต่ละหน่วยงาน (*วดัความส าเรจ็จาก 

             จ านวนการจดัท าขอ้มลูและจ านวนชดุขอ้มลูทีเ่ปิดเผยของแต่ละหน่วยงาน) 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ (ต่อ)

         เป้าหมายที่ 2 : สรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐัเพือ่บริการทีด่ขีึ้นส าหรบัประชาชน     

         ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความส าเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัทีส่  าคญัของรฐัอย่างนอ้ย 6 แพลตฟอรม์ 

         แนวทางที่ 2.1 : พฒันาบรกิารเพือ่เชื่อมโยงแพลตฟอรม์ดจิิทลัของรฐั  

         ตวัช้ีวดัที ่1 : ความส าเรจ็ของกระบวนงานทีร่บัการปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นดจิิทลัตามมาตรฐานไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกระบวนงานของหน่วยงาน 

         ตวัช้ีวดัที ่2 : จ านวนบรกิาร ทะเบยีนเอกสารดจิทิลัทีบู่รณาการผ่านแพลตฟอรม์ดจิิทลัของรฐั 100 บรกิาร/ทะเบยีนเอกสารดจิทิลั  

      

เป้าหมายของ 
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั  

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  

(องคก์ารมหาชน) 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

ส านักนายกรฐัมนตร ี             

 1. ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ                    

      1. พฒันารูปแบบงานบรกิารภาครฐัเพือ่อ  านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารประชาชน   

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม           

 2. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื                       

     2. โครงการพฒันาบรกิารภาครฐัเพือ่กา้วสู่ยุคดจิิทลั  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์          

 3.  กรมกจิการเดก็และเยาวชน                                               

      3. พฒันาระบบการบรกิารและสารสนเทศดา้นเดก็และเยาวชนดว้ยเทคโนโลยดีจิิทลั    

กระทรวงสาธารณสุข                                       

 4. กรมควบคุมโรค                                                             

      4. พฒันาบรกิารเพือ่เชื่อมโยงแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั             

 5. กรมการแพทย ์                                             

     5. พฒันาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูผูร้บัการบ าบดัรกัษาฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพตดิ 

รวมงบประมาณรายจา่ย 57.9030 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     - ลา้นบาท 

กลุ่มโครงการ 

ห่วงโซ่คุณค่า  

  โครงการพฒันาบรกิารเพือ่เชื่อมโยงแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 

          กลางน ้ า Digital Services เกดิการพฒันาบรกิารดจิทิลัภาครฐัส าหรบัใหบ้รกิารประชาชนตามมาตรฐานบรกิารดจิทิลั เพือ่เชื่อมโยงกบัแพลตฟอรม์ดจิทิลักลางภาครฐั ใหเ้ กดิการเขา้ถงึผ่านช่องทางเดยีว 
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5.2 แผนภาพความเช่ือมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ (ต่อ)

เป้าหมายที่ 2 : สรา้งแพลตฟอรม์ดจิทิลัภาครฐัเพือ่บรกิารทีด่ขีึ้นส าหรบัประชาชน     

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความส าเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัทีส่  าคญัของรฐัอย่างนอ้ย 6 แพลตฟอรม์ 

 แนวทางที่ 2.2 : พฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัทีส่  าคญัของรฐั (Digital platform)   

 ตวัช้ีวดัที่ 1 : ความส าเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์ตามแผนงานไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

 ตวัช้ีวดัที่ 2 : จ านวนผูใ้ชบ้รกิารของรฐัผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลัมคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 85  (โดยจะวดัภายหลงัแพลตฟอรม์ใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 1 ปี) 

      

เป้าหมายของ 
แผนงาน 

บูรณาการ/ตวัช้ีวดั  

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 
โครงการ  

หน่วยงานเจา้ภาพ : 

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั  

(องคก์ารมหาชน) 

แนวทาง/ตวัช้ีวดั 

ส านกันายกรฐัมนตรี                  

 1.  ส  านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)                                             

      1. พฒันาแพลตฟอรม์การเรยีนรูส้าธารณะออนไลน์                  

 2. ส  านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)                                                        

      2. การพฒันาระบบเครอืข่ายสือ่สารขอ้มลูเชื่อมโยงหน่วยงานภาครฐั (Government Information Network: GIN))            

      3. การพฒันาระบบกลางดา้นกฎหมาย (Law Portal)                  

      4. ศูนยก์ลางขอ้มลูใหป้ระชาชน ธุรกจิ และชาวต่างชาต ิตดิต่อราชการแบบเบด็เสร็จ ครบวงจร ณ จดุเดยีว         

      5. ศูนยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูกลางภาครฐั (Government Data Exchange: GDX)   

      6. ศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั และส่งเสรมิการเปิดเผยและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู 

3. ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ                               

      7. พฒันารูปแบบงานบรกิารภาครฐัเพือ่อ  านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ      

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม             

4. ส  านกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ                                

     8. พฒันาระบบคลาวดก์ลางภาครฐั (Government Data Center and Cloud service: GDCC)        

5. ส  านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์                             

     9. พฒันามาตรฐานและการใหบ้รกิารเพือ่เปลีย่นผ่านสู่รฐับาลดจิทิลัตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย  

        ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

รวมงบประมาณรายจา่ย 1,835.2600 ลา้นบาท 

รวมเงนินอกงบประมาณ     - ลา้นบาท 

กลุ่มโครงการ 

ห่วงโซ่คุณค่า  

  โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 

  ปลายน ้า One Stop Service Portal พอรท์ลัดจิทิลักลางภาครฐั เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงานรฐัดว้ยกนัและเป็นศูนยก์ลางการใชบ้ริ การดจิทิลัส  าหรบัประชาชนและภาคส่วนอืน่ ๆ แบบเบด็เสร็จ ณ จดุเดยีว  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                

6. ส  านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                    

    10. พฒันาระบบบรหิารจดัการคลงัขอ้มลูภูมสิารสนเทศกลางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  กระทรวงพลงังาน                                                    

7. ส  านกังานนโยบายและแผนพลงังาน                                                                          

    11. พฒันาแพลตฟอรม์การเชื่อมโยงและการวเิคราะหข์อ้มลูภาครฐั                      

 กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม                  

8. ส  านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ                                                  

    12. บูรณาการระบบขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกรและจดัท าขอ้มลูทางดา้นการเกษตรแบบเปิดเชื่อมโยงกบัศูนยก์ลางขอ้มลูเปิดภาครฐั  

9. ส  านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)                    

    13. การพฒันาระบบบรหิารจดัการการใชง้านโดรนเพือ่ความปลอดภยัในการใชห้ว้งอากาศ             

    14. การพฒันาระบบบรหิารวกิฤตและการปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาไฟป่าเชงิพื้นที ่ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               

10. ส  านกังานเศรษฐกจิการเกษตร                                                                        

    15. การพฒันาระบบฐานขอ้มลูการเกษตร 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น 1,237.6219  845.7631    124.0163    898.0678    35.3314     1,903.1786    665.5567     53.78   

สาํนกันายกรฐัมนตรี 725.1989    -           -           514.4778  13.5175   527.9953    -197.2036 -27.19

1. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 7.4925       -           -           -           13.5175   13.5175     6.0250       80.41   

โครงการ : โครงการพฒันาบริการเพือ่เชื่อมโยง

แพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั

-               -             -             -             5.3124       5.3124        5.3124       100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 7.4925        -             -             -             8.2051       8.2051        0.7126       9.51    

2. สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้

(องคก์ารมหาชน)

-             -           -           10.9240   -           10.9240     10.9240      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             -             10.9240     -             10.9240       10.9240      100.00 

3. สาํนกังานพฒันารฐับาลดิจทิลั (องคก์ารมหาชน) 717.7064    -           -           503.5538  -           503.5538    -214.1526 -29.84

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 717.7064      -             -             503.5538    -             503.5538      -214.1526 -29.84

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ -             -           13.4479   -           -           13.4479     13.4479      100.00  

1. กรมกจิการเด็กและเยาวชน -             -           13.4479   -           -           13.4479     13.4479      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาบริการเพือ่เชื่อมโยงแพลตฟอรม์

ดจิทิลัของรฐั

-               -             13.4479     -             -             13.4479       13.4479      100.00 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม -             -           -           43.1260   -           43.1260     43.1260      100.00  

1. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ -             -           -           29.1040   -           29.1040     29.1040      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             -             29.1040     -             29.1040       29.1040      100.00 

2. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องคก์ารมหาชน)

-             -           -           14.0220   -           14.0220     14.0220      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             -             14.0220     -             14.0220       14.0220      100.00 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -             -           41.5900   -           -           41.5900     41.5900      100.00  

1. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร -             -           41.5900   -           -           41.5900     41.5900      100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             41.5900     -             -             41.5900       41.5900      100.00 

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 483.7494    845.7631  -           340.4640  7.5156     1,193.7427  709.9933     146.77  

1. กรมอตุุนิยมวทิยา -             -           -           -           5.0000     5.0000       5.0000       100.00  

โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลูเป็นดจิทิลั -               -             -             -             5.0000       5.0000        5.0000       100.00 

2. สาํนกังานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ

391.2579    845.7631  -           -           2.5156     848.2787    457.0208     116.81  

โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลูเป็นดจิทิลั -               -             -             -             2.5156       2.5156        2.5156       100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 391.2579      845.7631    -             -             -             845.7631      454.5052    116.17 

3. สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 92.4915     -           -           340.4640  -           340.4640    247.9725     268.10  

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั 92.4915       -             -             340.4640    -             340.4640      247.9725    268.10 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม -             -           38.5784   -           2.5000     41.0784     41.0784      100.00  

1. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

-             -           29.8357   -           2.5000     32.3357     32.3357      100.00  

โครงการ : โครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลูเป็นดจิทิลั -               -             -             -             2.5000       2.5000        2.5000       100.00 

โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั -               -             29.8357     -             -             29.8357       29.8357      100.00 

2. กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื -             -           8.7427     -           -           8.7427       8.7427       100.00  

โครงการ : โครงการพฒันาบริการเพือ่เชื่อมโยง

แพลตฟอรม์ดจิทิลัของรฐั

-               -             8.7427       -             -             8.7427        8.7427       100.00 

      หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ ปี 2563
งบประมาณ ปี 2564 เพิม่/ลด จาก ปี 2563
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7. เป้าหมายและตวัช้ีวดั แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั

เป้าหมาย เป้าหมาย

จาํนวน จาํนวน จาํนวน รอ้ยละ

รวมทัง้สิ้น      1,237.6219      1,903.1786 665.5567   53.78   

เป้าหมายท่ี 1 : ยกระดบัภาครฐัใหเ้ป็นองคก์รดิจทิลัพรอ้ม

ทัง้พฒันาทกัษะดิจทิลับคุลากรของรฐั

              -           10.0156     10.0156 100.00  

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : ทกุหน่วยงานภาครฐัระดบักรมหรือ

เทียบเท่ามีความกา้วหนา้ไปสูก่ารเป็นองคก์รดิจทิลั

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50

แนวทางการดาํเนินงานท่ี 1.1 : ปรบัเปลี่ยนขอ้มูล

เป็นดิจทิลั (DigitizeDigitize) ท่ีมีคณุภาพ

ตามมาตรฐาน และเปิดเผยขอ้มูลดิจทิลัภาครฐั

(Open Data) เพื่อใชป้ระโยชน์ของประเทศ

              -           10.0156     10.0156 100.00  

ตวัช้ีวดัท่ี 1 : หน่วยงานของรฐัจดัทาํขอ้มูลของ

แต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นดิจทิลัของขอ้มูลทัง้หมด 

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50

ตวัช้ีวดัท่ี 2 : หน่วยงานของรฐัเปิดเผยชดุขอ้มูล

ท่ีจาํเป็นในรูปแบบดิจทิลัท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน

ของชดุขอ้มูลเปิดทัง้หมดของแต่ละหน่วยงาน 

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50

กลุ่มโครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูล

เป็นดิจทิลั

              -           10.0156     10.0156 100.00  

ห่วงโซ่คณุค่า : ตน้น้ํา : Digitization

(การปรบัเปลี่ยนขอ้มูลภาครฐัเป็นรูปแบบดิจทิลั 

และเปิดเผยขอ้มูลภาครฐัไปสูส่าธารณะ เพื่อมุ่งเนน้

การสรา้งบริการดิจทิลัและการต่อยอดพฒันาบริการ

จากขอ้มูลเปิด และพฒันาทกัษะบคุลากรดา้นดิจทิลั)

              -           10.0156     10.0156 100.00  

1. กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม               -            7.5156       7.5156 100.00 

1.1 กรมอตุนุยิมวทิยา               -            5.0000       5.0000 100.00 

กิจกรรม จดัจา้งทีป่รกึษาดาํเนินการ

จดัทาํกรอบธรรมาภบิาลขอ้มูลของ

กรมอตุนุิยมวทิยา

              -            5.0000       5.0000 100.00 

ตวัชี้วดักิจกรรม : ระดบัความพรอ้มของ

ธรรมาภบิาลขอ้มูลของกรมอุตนิุยมวทิยา

ระดบั 5

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั  - แนวทางการดาํเนินงานและตวัช้ีวดั

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตวัช้ีวดั
หน่วยนับ

ปี 2563 ปี 2564 งบประมาณ

เพิม่/ลด

งบประมาณ งบประมาณ

651



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

5,000,000              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 5,000,000              บาท

1) จา้งทีป่รกึษาดาํเนินการจดัทาํกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูของกรมอตุนุิยมวทิยา 5,000,000              บาท

2,515,600              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,515,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รกึษาโครงการจดัทาํธรรมาภบิาลขอ้มลู ของสาํนกังาน

คณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 2,515,600              บาท

2,500,000              บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการปรบัเปลีย่นขอ้มลูและขอ้มลูเปิดภาครฐัดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั 2,500,000              บาท

เป้าหมายที่ 1 : ยกระดบัภาครฐัใหเ้ป็นองคก์รดิจทิลัพรอ้มทัง้พฒันาทกัษะดิจทิลับคุลากรของรฐั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ทกุหน่วยงานภาครฐัระดบักรมหรอืเทยีบเท่ามีความกา้วหนา้ไปสูก่ารเป็นองคก์รดิจทิลั

ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : ปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั (DigitizeDigitize) ที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน

และเปิดเผยขอ้มูลดิจทิลัภาครฐั (Open Data) เพือ่ใชป้ระโยชน์ของประเทศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

สาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : หน่วยงานของรฐัจดัทาํขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นดิจทิลัของขอ้มูลท ัง้หมด

ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50

ตวัช้ีวดัที่ 2 : หน่วยงานของรฐัเปิดเผยชดุขอ้มูลที่จาํเป็นในรูปแบบดิจทิลัที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน

ของชดุขอ้มูลเปิดท ัง้หมดของแต่ละหน่วยงานไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

กรมอตุนิุยมวิทยา

โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั

สาํนักงานคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

โครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั

กลุ่มโครงการ : โครงการปรบัเปลี่ยนขอ้มูลเป็นดิจทิลั

ห่วงโซ่คณุค่า :  ตน้น้ํา : Digitization (การปรบัเปลี่ยนขอ้มูลภาครฐัเป็นรูปแบบดิจทิลั และเปิดเผยขอ้มูล

ภาครฐัไปสูส่าธารณะ เพือ่มุ่งเนน้การสรา้งบรกิารดิจทิลัและการต่อยอดพฒันาบรกิารจากขอ้มูลเปิด 

และพฒันาทกัษะบคุลากรดา้นดิจทิลั)
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมและหน่วยงานในกาํกบั* จาํแนกดงัน้ี
สว่นราชการ บาท
เงนินอกงบประมาณ บาท
1. สาํนกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม บาท
2. กรมอตุนุิยมวทิยา บาท
3. สาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ บาท
4. สาํนกังานสถติแิหง่ชาติ บาท
องคก์ารมหาชน บาท
เงนินอกงบประมาณ บาท
1. สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ บาท
2. สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกจิดจิทิลั บาท162,493,000           

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

งบประมาณ  ปี 2563  ปี 2564
1,586,673,900 1,642,932,500                  

-   -   

1,339,475,500.00      
-   

197,943,600           
433,420,100           
50,035,500             

658,076,300           

140,964,000           

303,457,000           
-   
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2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ
หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1,586.6739 1,714.0280 1,788.0474 1,863.7289
1,586.6739 1,714.0280 1,788.0474 1,863.7289 
1,273.4318     1,370.5795     1,431.9750     1,494.5276     

28.6917         27.8528         27.8528         27.8528         
284.5504       315.5957       328.2196       341.3485       

-                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2564
รวมทัง้สิ้น 1,642.9325      
เงนิงบประมาณ 1,642.9325      
      - งบบุคลากร 1,311.6229      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  
เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 27.8526          
      - งบเงนิอดุหนุน 303.4570        
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งบประมาณ
งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ
หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
429.2295     454.1940     475.9650       498.7811      
429.2295       454.1940       475.9650       498.7811       
428.2307       453.5626       475.3336       498.1497       

0.9988          0.6314          0.6314          0.6314          
-                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 

 * ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2564 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

-                           -                         

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2564

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
กรมอตุนิุยมวทิยา

 ปี 2563  ปี 2564
429,229,500              433,420,100            

รวมทัง้สิ้น 433.4201        
เงนิงบประมาณ 433.4201        
      - งบบุคลากร 432.7887        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  
เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.6314           
      - งบเงนิอดุหนุน -                  
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 433,420,100 บาท
1. งบบุคลากร 432,788,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 427,842,800           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 412,226,000           บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,616,800            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,945,900              บาท
2. งบดําเนินงาน 631,400                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 631,400                บาท
(1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 198,000                บาท
(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 154,300                บาท
(3) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นที่พเิศษ 96,000                 บาท
(4) เงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 175,500                บาท
(5) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 7,600                   บาท
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	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มที่ ๕
	สารบัญ
	กระทรวงคมนาคม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
	7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน
	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมการขนส่งทางบก
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมการขนส่งทางราง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมเจ้าท่า
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมทางหลวง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมทางหลวงชนบท
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมท่าอากาศยาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ


	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
	7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน
	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมอุตุนิยมวิทยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
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