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คำนำ  
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำรายงานการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส่วนที่ 3 ผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 

การจัดทำรายงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
ทุกหน่วยงาน ที่ให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ทำให้รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และหวังว่าผลจากการรายงานจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณากำหนดทิศทางทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในปีต่อไป  
 

 
สำนักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน
ทั้งสิ้น  1,793,569,200 บาท ต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณ บางรายการ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา โอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
123,318,500 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลัง พ.ร.บ.  โอน 
จำนวน 1,670,250,700 บาท และกรมบัญชีกลางโอนงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวฒุิ
ข้าราชการ ปี พ.ศ. 2563 มาสมทบงบบุคลากร จำนวน  4,727,961.53 บาท รวมเป็นเงินทั ้งสิ้น 
1,674,978,661.53 บาท 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ จำนวนทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด  โดยจากการประเมินความสำเร็จ
ของการดำเนินงาน มีข้อสรุป ดังนี้ 

1. สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 

1) ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง ค่าเป้าหมายร้อยละ 
77 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 83.24 

2) ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมายร้อยละ 99 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 99.72 

3) ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    
ค่าเป้าหมายร้อยละ 78 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 90.53 

2. ผลจากการนำแผนปฏิบัติราชการไปสู ่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรวม 17 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่การดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระดับคะแนนดีเยี่ยม จำนวน 12  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  70.59  โดยมีตัวชี้วัดที่
ไม่สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.41 และเมื่อเทียบผลการบรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับที่คาดหวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 90.32) จะเห็นว่า       
ในภาพรวมผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการ
ดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายลดลง  

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที ่ 30 
กันยายน 2563 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 1,348,487,637.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.51 ประกอบด้วย 

1) งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ 432,958,661.53 คิดเป็นร้อยละ 100 
2) งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ 200,603,337.25 คิดเป็นร้อยละ 82.87 
3) งบลงทุน เบิกจ่ายได้ 706,827,772.09 คิดเป็นร้อยละ 71.40 
4) งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ 7,834,861.35 คิดเป็นร้อยละ 100 
5) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ 263,005 คิดเป็นร้อยละ 12.32 
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รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวทิยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาต ิ

เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” 

พันธกิจ 
1. องค์กรสมรรถนะสูง 
2. ข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
3. เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. สร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวให้เป็นที่ยอมรับ 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ 
ทันเหตุการณ์ 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
3. ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูล ข่าวสาร ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวไปใช้

ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
  ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อง แม่นยำ 
ทันเวลา ได้อย่างทั่วถึง 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

1 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง  77 
2 ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน  78 
3 ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ 

และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
99 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาพื้นฐานองค์กร 
เป้าประสงค์ 

1) ปลูกฝังค่านิยมองค์การเพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการทำงานแบบมืออาชีพ 
2) บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง 
3) อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก มีปริมาณเพียงพอและอยู่ในสภาพ        

ที่ใช้งานได้ 
4) มีกฎหมายกำกับดูแลการออกคำพยากรณ์อากาศ และกำหนดมาตรฐานเครื่องมือ        

ที่ใช้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้ได้มาตรฐานสากล 
5) มีระบบสำรองในการปฏิบัติงาน 
6) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ 
7) องค์กรมีความยืดหยุ่น คล่องตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
8) องค์กรมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุนองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ 
1) ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO) หรือผ่านการประเมินคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐรายหมวด 
2) รูปแบบการบริหารจัดการและระบบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ตาม

มาตรฐานสากล (ICAO, ISO, กพท.) รวมทั้งมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
3) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนานาชาติ 
4) ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการโดยใช้    

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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กลยุทธ์ 

(1) เสริมสร้างการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ 

เป้าประสงค์ 
1) ระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจแผ่นดินไหว ระบบสื่อสารที่ทันสมัย มีความแม่นยำและ  

มีมาตรฐาน 
2) การพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง ทันเวลา ครอบคลุมและ

ละเอียดทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
3) มีศูนย์/สถาบันวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
4) งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่สนับสนุนต่อภารกิจของ  

กรมอุตุนิยมวิทยาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ 

(1) พัฒนาระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจแผ่นดินไหว ระบบสื่อสารที่มีมาตรฐานและ
ทันสมัย 

(2)  สร้างกลไกเพ่ือผลักดันให้เกิดศูนย์/สถาบันวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
(3)  ส่งเสริม/พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนมีความตระหนักรู้และพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนของ

สภาพอากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
2) มีการบริหารจัดการงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยทางธรรมชาติของประเทศ  

ในแบบองค์รวม 
3) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่สะดวก รวดเร็ว 

เข้าถึงง่าย 
4) มีบริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 
 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 

 

4  

 
กลยุทธ์ 

(1) เพ่ิมบทบาทและการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน 

เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์ และเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา 

2) บริการได้ครอบคลุม และตรงตามความต้องการทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา 

4) มีช่องทางและบริการที่สร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการ    

เฉพาะกลุ่ม 

กลยุทธ์ 
(1)  เสริมสร้างบริการที่แตกต่างตามความต้องการ 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 

๑. แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการ
ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดการดำเนินงานภายใต้โครงการ กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 
ประเมินปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ ่งขึ ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังนี้ 

1) เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 

2. สาระสำคัญของการติดตามประเมินผล 

  2.1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ เทียบกับค่า
เป้าหมายรอบ 12 เดือน ของปีที่ผ่านมา 

  2.2 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 

   3.1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของตัวชี ้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ประเด็น รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยแจ้งเวียนหนังสือติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และ
ตรวจสอบประเมินผล  

  3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายจากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
จากระบบ GFMIS   
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4. ผลการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
กล่าวคือรายงานสรุปผลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ และรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ดังนี้ 

4.1  รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์  

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของตัวชี ้วัดรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563)  มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์ประเมินผล สัญลักษณ์บ่งบอก
สถานะ 

5 อยู่ในระดับดเียี่ยม [] 

4 อยู่ในระดับดมีาก [] 

3 อยู่ในระดับด ี [] 

2 อยู่ในระดับพอใช้ [] 

1 อยู่ในระดับปรับปรุง [] 

 

 

      4.1.1 จากการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ในภาพรวมสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งตัวชี้วัด 3 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล ได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด โดย
เมื่อเทียบผลการดำเนินงานกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) แล้วพบว่า มีผลการดำเนินงาน
บรรลุผลสำเร็จในระดับเดียวกันคือ ระดับเกณฑ์ดีเยี่ยม ซ่ึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง    

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

70 72 73 75 77  

ร้อยละ 
77.00 

การพยากรณ์
อากาศระยะปาน
กลางเฉลี่ยร้อยละ 
83.24 

 5  พอ.  
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

2. ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าว
แผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์
และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

91 93 95 97 99  

ร้อยละ 
99.00 

แจ้งข่าว
แผ่นดินไหวตาม
เกณฑ์และ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) 
ผ่านช่องทางตา่ง ๆ 
ทันตามเกณฑ์ 
711 ครั้ง จาก
จำนวนทั้งหมด 
713 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 99.72 

5  ฝผ. 

3. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ
การบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

74 75 76 77 78  

ร้อยละ 
78 

ความถูกต้องของ
ข่าวพยากรณ์
อากาศการบินที่ท่า
อากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (TAF VTBS) 
รอบ 12 เดือน 
เฉลี่ย ร้อยละ 
90.53 

5  กบ. 

 
 

      4.1.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมีตัวชี้วัดสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ ้น 37 ตัวชี้วัด        
แต่เนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน ประกอบกับมีข้อจำกัดของงบประมาณจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอปรับลดตัวชี้วัดที่ได้รับ
ผลกระทบในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีตัวชี้วัดคงเหลือในการประเมินผล
การดำเนินการ จำนวน 20 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพื้นฐานองค์กร 

ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
(1) ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดในภาพรวมสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 

ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50  (ไม่รวมตัวชี้วัดที่มีแผนการ
ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

(2) ในภาพรวมไม่มาสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้ เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของ
ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว” เป็น “การพัฒนาพื้นฐานองค์กร” และมีการกำหนดตัวชี้วัด
ใหม่ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้ 

(3) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน 4 ตัวชี้วัด โดยมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(4) รายละเอียดการประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. ร้อยละของระดับความสำเร็จของการปลูกฝัง
ค่านิยมองค์กรตามแผน   

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

80 85 90 95 100  

ร้อยละ 
100 

การดำเนินงานได้
สำเร็จตาม
เป้าหมาย โดยจัด
พิธีเปิดตัวค่านยิม
องค์กร 
SOSMART เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 
2562 ณ 
หอประชุมใหญ่ 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

5  สอ. 

2. ร้อยละของระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามแผนบุคคลากร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

60 65 70 75 80  

ร้อยละ 
80 

ผลการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร
(แผนพัฒนา
บุคลากรระยะ 3 ปี 
พ.ศ. 2563-2565) 
ในการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติฯ
ประจำปี
งบประมาณ 2563 
ดำเนินการได้   
ร้อยละ 69 
เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการ
จัดฝึกอบรม/
สัมมนาได้ 

2.80  สอ./ กจ. 

3. ร้อยละของระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

60 65 70 75 80  

ร้อยละ 
80 

- มีโครงการตาม
แผนใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   
 

    สส./บด./
ลก. 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

4. ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามแผน  
ยกร่างพระราชบัญญตัิเพื่อการอุตนุิยมวิทยา 
พ.ศ.... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ไม่มีงบประมาณ
จ้างที่ปรึกษา 

    คณะทำงาน
พิจารณาร่าง

กฎหมาย 
อุตุนิยม   
วิทยา  

5. ร้อยละของระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสำรอง
ป้องกันความเสี่ยง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

80 85 90 95 100  

ร้อยละ 
100 

- สส. จะเร่ิม
ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 

    สส./บด. 

6 ระดับความสำเร็จในการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบทั่วทั้งองค์การ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ดำเนินการ
ครบถ้วน 7 
ขั้นตอน
ความสำเร็จของ
การจัดการความรู้  

5  คณะกรรม 
การ KM 

7 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน 
Digital transform 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน 

    บด. 

8 ร้อยละของระดับคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (ผลคะแนน ITA) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

84 85 86 87 88 
 

ร้อยละ 
88 

ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
ไดผ้ลประเมินใน
ภาพรวม  
82.80 คะแนน 

1  ลก.
(คณะกรรม

การ
คุณธรรมฯ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปผลการติดตามและการประเมิน ดังนี้ 
(1) จากการติดตามและการประเมินผลรอบ 12 เดือน พบว่า สามารถดำเนินงานได้จนบรรลุ

เป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด เป็นร้อยละ 60 
(2) ในภาพรวมไม่มาสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้ เนื่องจากมีการ

ปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร” เป็น 
“การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง” และมีการกำหนดตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กับปีที่ผ่านมาได้ 

(3) รายละเอียดการประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้  

 
ตัวชี้วัด การติดตามความก้าวหน้า หน่วยงาน

รับผิดชอบ ค่า
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน ค่าคะแนน
ที่ได้ 

สถานะ 

1. จำนวนงานอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏบิัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - - - 1  

1 งาน - ศล. ดำเนินการ
ตามโครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพ 
ISO จำนวน 3 
หน่วย ได้แก่ สว่น
อากาศการบิน 
นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ และ
ร้อยเอ็ด  

- ศอ. ดำเนินการที่
ส่วนอากาศการ
บิน (หาดใหญ่) 

- ศต. ดำเนินการที่
ส่วนอากาศการ
บิน (ภูเก็ต) 

- ศบ. ดำเนินการที่
ส่วนอากาศการ
บิน (ขอนแก่น) 

- ศน. ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 
วันที่ 26 มิ.ย. 63 

 5  กบ./ศูนย์ฯ 

2. ผลการประเมินภาพรวม PMQA 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

300  - 320 - 400  

320
คะแนน 

 

ผลการประเมิน
สถานการณ์เป็น

ระบบราชการ 4.0 
ได้คะแนน PMQA 
208.52 คะแนน 

1  พร. 
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ตัวชี้วัด การติดตามความก้าวหน้า หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สถานะ 

3. ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ำหนักของความสำเรจ็
การแก้ไข/ปรับปรุง การดำเนินงานตาม
ความเห็นของผู้ตรวจประเมิน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

80 85 90 95 100  

ร้อยละ 
100 

- ศล. ขออุทธรณ์
ตัวชี้วัด 
เนื่องจาก กพท. 
เล่ือนตรวจการ
ประเมินฯ โดย
ไม่มีกำหนด 

- ศอ. ดำเนินการ
ได้ร้อยละ 100 

- ศต. ดำเนินการ
ได้ร้อยละ 100 

- ศบ. ดำเนินการ
ได้ร้อยละ 100 

5  กบ./ศูนย์ฯ 

4. จำนวนเครือข่ายที่มคีวามร่วมมือระดับ
หุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaboration) 
ระดับ 4 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

14 15 16 18 20  

20
เครือข่าย 

- ศล. ดำเนินการ
ได้ 1 เครือข่าย 

- ศอ. ดำเนินการ
ได้ 3 เครือข่าย 

- ศต. ดำเนินการ
ได้ 1 เครือข่าย 

- ศบ. ดำเนินการ
ได้ 2 เครือข่าย 

- ศน. 1 เครือข่าย 
รวม 8 เครือข่าย 

 

1   พน./ศูนย์ฯ 

5. จำนวนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม ่

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - - - 1  

1 ช้ิน ดำเนินการได้ 8 
ชิ้นงาน 

5  รอว. 

 

 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี 8 ตัวชี้วัด ขอสรุป ดังนี้ 

(1) จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ รอบ 12 เดือน พบว่า สามารถ
ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่รวมตัวชี้วัดที่มีแผนการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประสบสถานการณ์ Covid-19) 

(2) ในภาพรวมไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้  เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตรวจ 
การเฝ้าระวัง การพยากรณ์อากาศและการเตือน ภัยธรรมชาติล่วงหน้า” เป็น “การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย
ธรรมชาติที ่ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ” และมีการกำหนดตัวชี ้ว ัดให ม่ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการ
ดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได ้
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(3) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์ Covid-19 และมีบางตัวชี้วัดที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

(4) รายละเอียดผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีดังนี ้
 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจ
แผ่นดินไหว และระบบสื่อสาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 - มีแผนการ
ดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

    ตอ./คม./
ฝผ./กบ./

พน. 

2 ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

86 89 92 95 98  

ร้อยละ 
98 

- ตอ. ดำเนินงาน
ตามโครงการ
ทบทวนและ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้าน
การตรวจอากาศ 
โดยได้ผลการ
ดำเนินงานร้อยละ 
99.44 

- ศอ. ดำเนินการได้
ร้อยละ 99.34 

5  ตอ./ศูนยฯ์ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนการพัฒนาและจัดหาระบบ/เทคโนโลยี
ช้ันสูงท่ีภารกิจด้านอตุุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 -  ตอ. จะเร่ิม
ดำเนินงาน
โครงการจัดทำ
ข้อมูลแบบ 
Reanalysis ใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

    ตอ./พอ./
บด./ฝผ./

กบ. 

4 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

69 71 73 75 77  

ร้อยละ 
77 

การพยากรณ์
อากาศระยะปาน
กลางเฉลี่ยร้อยละ 
83.24 

5  พอ. 

5 ระดับความสำเร็จในการจัดหาระบบพัฒนา 
ปรับปรุงเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

ระดับ 5  มีแผนการ
ดำเนินงาน

    ฝผ. 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 

 

13  

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

6 ร้อยละของความสำเร็จตามแผนการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85  

ร้อยละ 
80 

ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน 

    พน. 

7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขอ้มูลด้าน
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5  ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน 

    บด. 

8 จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมด้านอุตนุิยมวิทยา
และแผ่นดินไหวท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได ้

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - - - 1  

1 ช้ินงาน ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน (พ.ร.บ. 
โอนตามมาตรการ 
Covid-19) 

    พน./พอ./
กบ. 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและ
การสร้างประโยชน์ต่อสังคม  ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปผลการติดตามและประเมินการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

(1) จากการติดตามและการประเมินผลรอบ 12 เดือน พบว่า   สามารถดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  (ไม่รวมตัวชี้วัดที่ประสบสถานการณ์ Covid-19 และไม่มี
งบประมาณสนับสนุน)   

(2) ในภาพรวมไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้ เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี ่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ         
งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือที่  เกี่ยวข้อง” เป็น “การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ” และมีการกำหนดตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้ 

(3) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 6 ตัวชี้วัด เนื่องจากประสบสถานกรณ์ Covid-19 และไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
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(4) รายละเอียดของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีดังนี ้

 
 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. ระดับความสำเร็จในการให้ความรูค้วามเข้าใจ
ในเรื่องภูมิอากาศ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5   ประสบปัญหา
สถานการณ์ 
Covid-19 

    พน./พอ. 

2. ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการที่พรอ้มรับมือ
กับภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (ภายใต้สถานการณ์จำลอง) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

30 35 40 45 50  

ร้อยละ 
50 

ดำเนินกิจกรรม
ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ของ WMO จำนวน 
9 กิจกรรม 

5  พน. 

3. ร้อยละของจำนวนผลผลติที่เพิ่มขึน้ของ
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ร้อยละ 5 - ศล. ดำเนินการ
ตามโครงการสร้าง
เครือข่าย
อุตุนิยมวิทยาภาค
ประชาชนเพื่อการ
วางแผนการทำ
เกษตรกรรมใน
พื้นที่ โดยได้
ค่าเฉลี่ยผลผลิตที่
เพิ่มขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 5 

- ศต. ไม่ได้
ดำเนินการ 
เนื่องจาก COVID-
19 

5  พน./ศูนย์ฯ 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการสารสนเทศอุตนุิยมวิทยา
การบินเพื่อการบริหารจัดการจราจรทาง
อากาศของประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ประสบปัญหา
สถานการณ์ 
Covid-19 

    กบ. 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

5. ระดับของการดำเนินงานตามแผนการใช้
ประโยชน์ข้อมลูอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ประสบปัญหา
สถานการณ์ 
Covid-19 

     

6. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารจัดการภัยจากพายุหมุนเขต
ร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุน 

      

7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแผน 
Mobile Application 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
 

ระดับ 5 ไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุน 

    บด. 

8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาภูมสิารสนเทศอุตุนยิมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุน 

    บด. 

9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแผนท่ี
สารสนเทศภมูิอากาศดิจิทลั (Digital 
Climate Atlas) ตามแผน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุน 

    พน. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 : การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั ่น ประกอบด้วย 7
ตัวชี้วัด โดยขอสรุปผลการติดตามและประเมินการดำเนินงาน ดังนี้ 

(1) จากการติดตามและการประเมินผลรอบ 12 เดือน พบว่า  สามารถดำเนินงานได้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 75 (ไม่รวมตัวชี้วัดที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน) 

(2)  ในภาพรวมไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้ เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนประเด็นยุทธศาสตร์ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของ
ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว” เป็น “การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น” และมีกา ร
กำหนดตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้ 

(3) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน 4 ตัวชี้วัด เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน 

(4) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 7 ตัวชี้วัด มีดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 

การติดตามความก้าวหน้า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได ้
สถานะ 

1. ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของการ
พยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติ   

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

69 74 79 84 89  

 ร้อยละ 
89 

- พอ. ดำเนินการได้
ร้อยละ 89.20 
 

5  พอ./ศนูย์ฯ 

2. จำนวนบริการทีส่ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการเฉพาะกลุม่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10  

10 งาน ดำเนินการไม่ได้ตาม
เป้าหมายทีก่ำหนด 

1  คณะกรรม 
การ Use 

case 

3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

68 73 78 83 88  

ร้อยละ 
88 

- ศล. ไดผ้ลสำรวจ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 99.52 

- ศอ. ได้ผลสำรวจ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 96.19 

- ศต. ได้ผลสำรวจ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 87.7 

- ฝผ. ได้ผลสำรวจ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 94.98 

5  กอง/ศูนย์ฯ 
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ตัวชี้วัด 

การติดตามความก้าวหน้า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได ้
สถานะ 

- พอ. ได้ผลสำรวจ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 89.00 
 

4. ร้อยละของระดับความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

25 20 15 10 5  

ร้อยละ 5 - ศอ. ได้ผลสำรวจ
ความไม่พึงพอใจ 
ร้อยละ 1.27 

- ฝผ. ได้ผลสำรวจ
ความไม่พึงพอใจ 
ร้อยละ 4.74 

 

5  บด./ศูนยฯ์ 

5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบเปิด (Open 
Data and API) ตามขอบเขตที่กำหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุน 

    บด. 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางที่
กำหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุน 

    บด. 

7. จำนวนบริการทีไ่ด้รับการสร้างสรรค์จนเกิด
ความแตกต่างและสามารถตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะกลุ่ม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ช้ินงาน ไม่มีงบประมาณ
สนบัสนุน 

    ลก./พอ. 
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สรุปผลการติดตามประเมินผล 

    จากการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สามารถ
ดำเนินการได้ จำนวน 17 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน จำนวน 3 ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินงานได้
สำเร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม จำนวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
70.59 และตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด   

3. การประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  1 – 5 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ ไม่สามารถเปรียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้ เนื่องจาก 
มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดใหม่  

4. ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปะงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 20 ตัวชี้วัด เนื่องจาก
ประสบปัญหาสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19) และไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
รวมถึงมบีางตัวชี้วัดที่มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 3 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 

1. การติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   
โดยเป็นการรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงบประมาณนำเสนอ       
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่รวมงบกลาง) 
 

หน่วย : ร้อยละ 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ภาพรวม 23 54 77 100 
รายจ่ายลงทุน 8 40 65 100 
รายจ่ายประจำ 28 58 80 100 

 
2)  เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว 

เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้ 
(1) งบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วน

ภูมิภาคให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 

(2) รายการก่อหนี ้ผ ูกพันข้ามปีที่ เป ็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้     
หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบรายการสิ ่งก่อสร้าง ราคากลาง และ
รายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนิน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื ่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้ างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที ่สำนักงบประมาณให้       
ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้ 

ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ทันการ
เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2563 โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับรายการผูกพันใหม่ ควรดำเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการ
ดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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อย่างไรก็ดี หากคาดหมายว่ามีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณี ในโอกาสแรก 
เพ่ือให้การบริหารงบประมารมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือป้องกันมิให้เงินพับตกไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ทั้งนี ้ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้าน (6) การบริหารราชการแผ่นดิน             
การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวนทั้งสิ้น  1,793,569,200 บาท โดยจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

                                                            

งบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รบัการจัดสรร   
1 งบบุคลากร 428,230,700 
2 งบดำเนินงาน 247,942,700 
3 งบลงทุน 1,108,183,800 
 - แผนงานพื้นฐาน 180,353,700 
 - แผนงานยุทธศาสตร์ 846,738,100 
 - แผนงานบูรณาการ 81,092,000 

4 งบเงินอุดหนุน 7,598,700 
5 งบรายจ่ายอื่น 1,613,300 

รวมทั้งสิ้น 1,793,569,200 

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19)    
ได้ขยายวงกว้างและครอบคลุมพ้ืนที่ทุกภาคทั่วประเทศ และมีแนวโน้มว่ามีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานต่อไปอีก 
ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็นที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) สำนักงบประมาณจึงได้เสนอจัดทำพระราชบัญญัติเพื่อโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณไปใช้ในการดำเนินการรองรับสถานการณ์
ดังกล่าว 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอเรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดเป้าหมายให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ
วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. .... ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และขั้นตอนตามปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังนี้ 

 

หน่วย : บาท 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. รายการที ่นำงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. .... มีดังนี้ 

1) รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือ
สามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้าง
ที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมถึงการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่อยู่ใน
หลักสูตรการฝึกอบรม) รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ และการ
ดำเนินกิจกรรม (Event) ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเอง 

(2) รายการหรืองบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้ว   
เห็นว่าสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้
ทั้งหมด หรือบางส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย 
(1) รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 

7 เมษายน 2563 และ/หรือไม่สามารถลงนามจัดซื ้อจัดจ้างได้ภายในวันที ่ 31 พฤษภาคม 2563            
โดยงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณ    
จะพิจารณาเป็นกรณีโดยคำนึงถึงประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชนในพื้นท่ีด้วย 

(2) รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีแรกลดลงร้อยละ 5 ซึ่งมีผลให้ต้องได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2552 ที่กำหนดให้รายจ่ายลงทุนที่ขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรกเป็นเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายส่วนที่เป็นเงิน
งบประมาณท้ังสิ้นของรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ  

(3) รายการและงบประมาณที ่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้ว   
เห็นว่าสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3) หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องค์กรอัยการ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐที่กฎหมายกำหนดให้ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน 
และทุนหมุนเวียน ที่พิจารณาเห็นว่ารายการที่ได้รับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การตั้งงบประมาณ หรือมีเงินรายได้/เงินรายได้สะสมคงเหลือเพียงพอต่อการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน
ทดแทนเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อ 1) และ 2) โดยอนุโลม 
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2. รายการที่ไม่นำงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. .... มีดังนี้ 

1) รายการในลักษณะรายจ่ายประจำที่เป็นไปเพ่ือการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ
ค่าใช้จ่ายรายหัวตามสิทธิพื้นฐานจากการบริการของรัฐที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และรายการค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของหน่วยรับงบประมาณ โดยเฉพาะในลักษณะค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  

2) รายการในลักษณะรายจ่ายลงทุนที่เป็นงานดำเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน รายการผูกพันตามสัญญา รายการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา และ
รายการที ่มีลำดับความสำคัญสูงหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อราชการหรือส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน 

3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื ่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ที่สำนักงบประมาณได้
พิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 

4) รายการและงบประมาณที่มีภารกิจด้านสาธารณสุข และ/หรือภารกิจที่
เกี่ยวเนื่องจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) และสถานการณ์   
ภัยแล้งโดยตรง 

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับ
งบประมาณ บางรายการ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา โอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 123,318,500 บาท คงเหลือ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลัง พ.ร.บ. โอน จำนวน 1,670,250,700 บาท     
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

พ.ร.บ. โอนปี พ.ศ. 
2563 

งบประมาณหลังหัก พ.ร.บ. 
โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 งบบุคลากร 428,230,700 - 428,230,700 
2 งบดำเนนิงาน 247,942,700 3,175,700 244,767,000 
3 งบลงทุน 1,108,183,800 118,529,500 989,654,300 
 - แผนงานพ้ืนฐาน 180,353,700 25,087,400 155,266,300 
 - แผนงานยุทธศาสตร์ 846,738,100 73,169,100 773,569,000 
 - แผนงานบูรณาการ 81,092,000 20,273,000 60,819,000 
4 งบเงินอุดหนุน 7,598,700 - 7,598,700 
5 งบรายจ่ายอื่น 1,613,300 1,613,300 - 
 รวมท้ังสิ้น 1,793,569,200 123,318,500 1,670,250,700 
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จากการติดตามผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2563) มีผลการเบิกจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 
ดังตารางข้างล่างนี้  

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) 

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละของการ
เบิกจ่าย 

1 งบบุคลากร 432,958,661.53 432,958,661.53 100  
2 งบดำเนินงาน 242,076,091.05 200,603,337.25  82.87 
3 งบลงทุน 989,974,947.60 706,827,772.09 71.40 
4 งบเงินอุดหนุน 7,834,861.35 7,834,861.35 100 
5 งบรายจ่ายอื่น 2,134,100 263,005 12.32 
 รวมท้ังสิ้น 1,674,978,661.53 1,348,487,637.22 80.51 

         หมายเหตุ : กรมบัญชีกลางโอนงบกลาง รายการเงินเล่ือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ป ี2563 มาสมทบงบบุคลากร จำนวน  
4,727,961.53 บาท เมื่อ ก.ย. 2563 

โดยขอสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น  
2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การดำเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 80.51 ต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนดอยู่ร้อยละ 19.49 (เป้าหมายร้อยละ 100) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ    
(หล ังโอนเปล ี ่ยนแปลง) จำนวนท ั ้ งส ิ ้ น  685,003,713.93 บาท สามารถเบ ิกจ ่ ายได ้  จำนวน  
641,659,865.13 บาท คิดเป็นร้อยละ  93.67  ซึ่งต่ำกวา่เป้าหมายทีก่ำหนดอยู่ร้อยละ 6.33 (เป้าหมาย
ร้อยละ 100) และงบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน 989,974,947.60 บาท 
สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 706,827,772.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.40  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดอยู่
ร้อยละ 28.60 (เป้าหมายร้อยละ 100)  โดยมีรายการที่ผูกพันสัญญา ที่กันเงินไว้เบิกเลื ่อมปี จำนวน 
246,335,618.48 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.71 ของงบประมาณภาพรวม 
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2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย จากผลการ
ติดตาม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่า งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุนสามารถเบิกจ่าย ได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
100 ของวงเงินงบประมาณ รองลงมาคือ งบดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 82.87 ส่วนงบลงทุน และ
งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่าย ร้อยละ 71.40 และร้อยละ 12.32 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สรุปผลการเบิกจ่าย     
มีดังนี้ 

 
 

 

 

3.  สร ุปผลการเบ ิกจ ่ าย งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2563                 
ตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้าน การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 แผนงาน ซึ่งจากการติดตามการงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หรือแบบ สงป. 301 ของสำนักงบประมาณ มีข้อสรุป ดังนี้ 

3.1  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,793,569,200 บาท จำแนก
งบประมาณตามยุทธศาสตร์จัดการสรรงบประมาณ ดังนี้  

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 429,229,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.93     

(2) แผนงานพื ้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น  436,509,600 บาท คิดเป็นร้อยละ  24.34 
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(3) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 846,738,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.21  

(4) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้ร ับงบประมาณ ทั ้งสิ้น 
81,092,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  4.52   

 
 

 
 
 

3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ  
BB Ev-Mis ของสำนักงบประมาณ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,793,569,200 
บาท ซึ่งระหว่างปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  1,674,978,661.53 บาท ดังนี้ 

 

3.2.1 งบบุคลากร ได้รับโอนงบกลางจากกรมบัญชีกลาง รายการเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ มาสมทบ จำนวน 4,727,961.53 บาท   

3.2.2 งบดำเน ินงาน  ม ี การ โอนเปล ี ่ ยนแปลง ไปหมวดงบอ ื ่ น  จำนวน 
2,690,908.95 บาท  

3.2.3 งบลงทุน (แผนงานพื้นฐาน) มีการโอนเปลี่ยนแปลงมาสมทบจากหมวดงบ
อ่ืน จำนวน 320,647.60 บาท 

3.2.4 งบเงินอุดหนุน มีการโอนเปลี ่ยนแปลงมาสมทบจากหมวดอื ่น จำนวน 
236,161.35 บาท 

3.2.5 งบรายจ่ายอื่น มีการโอนเปลี่ยนแปลงมาสมทบจากหมวดงบอื่น จำนวน 
2,134,100 บาท 

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
23.93 %

แผนงานพื้นฐาน
24.34 %

แผนงานยุทธศาสตร์
47.21 %

แผนงานบูรณาการ
4.52 %

จ าแนกงบประมาณตามยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ
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การจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์จัดสรร จำนวน 4 แผนงาน มีรายละเอียด
ตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณปี 
พ.ศ. 2563  

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563 

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ตามแผน 
(ร้อยละ) 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 429,229,500 433,957,461.53 433,333,296.03 99.86 
แผนงานพืน้ฐาน 436,509,600 406,633,200 240,434,796.19 59.13 
แผนงานยุทธศาสตร ์ 846,738,100 773,569,000 630,623,775 81.52 
แผนงานบูรณาการ 81,092,000 60,819,000 44,095,770 72.50 

รวม 1,793,569,200 1,674,978,661.53 1,348,487,637.22 80.51 

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื ่อ เปรียบเทียบจาก
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในแต่ละแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรแล้ว พบว่า แผนงานบุคลากรภาครัฐ และ
แผนงานยุทธศาสตร์ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้มากสุด ส่วนแผนงานบูรณาการ และแผนงานพื้นฐานมีผล
เบิกจ่ายต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด   

 
2. ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นข้อมูลจากการรายงานการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีดังนี้ 

2.1 การดำเนินงานของตัวชี้วัด ส่วนใหญ่จะติดขัดปัญหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 
เพราะกิจกรรมที่กำหนดขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ซึ่งในแต่ละปีได้รับจัดสรรในวงเงินที่จำกัด        
อีกประการคือการสื่อสารทำความเข้าใจการดำเนินงานของตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องพึ่งการประชุม
ชี้แจงและการแจ้งเวียนหนังสือ ทำให้ผู้รับผิดชอบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเท่าที่ควร  อีกทั้ง ในปีงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2563 ประสบปัญหาสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   
ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการที่กำหนดไว้ได้  

2.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า มีข้อขัดข้องบางประการ ที่ชัดเจนคือ ความ
ล่าช้าในการรายงานผล เพราะมีระบบ GFMIS ให้รายงานผลการดำเนินงาน แต่ไม่สามารถแสดงผลการเบิกจ่าย
เป็นแบบ real time จึงต้องพ่ึงหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน ทำให้เกิดความล่าช้า และอีกประการคือ       
การดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ติดขัดปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามที่อากาศยานต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 
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3. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่สนับสนุนยุทธศาสตร์และสนับสนุนภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา มีข้อติดขัด
ในการดำเนินงาน แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักของการลดทอนการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

3.1 จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์ เป็นระบบที่สามารถติดตาม กำกับดูแล
การดำเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถแสดงผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และสามารถ
เรียกรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 และ 12 เดือน เพื่อการนำเสนอผู้บริหารทราบเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องได ้

ทั้งนี้ ควรนำหลักแนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพ (Deming Cycle) มาปรับใช้ โดยเฉพาะ
ขั้นตอน การวางแผน (Plan) ซึ่งมีการกำหนดแผนงานร่วมกันทุกระดับ มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการตามภารกิจประจำ โครงการที่เป็น
ลักษณะเชิงยุทธศาสตร์มีน้อยมาก นั่นอาจเป็นเพราะเหตุผลตามหลักการพิจารณางบประมาณของหน่วยงาน
กลาง อย่างไรก็ดี ควรมีการวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนกำหนดทิศทางในอนาคต อีกขั้นตอนสำคัญ
คือ การปฏิบัติ (Do) เป็นการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยขั้นตอนนี้ ยังขาดในเรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจ 
และการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เมื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอยอย่างครบถ้วยเพียงพอ
แล้ว ก็จะเป็นสารตั้งต้นไปสู่การดำเนินงานในขั้นตอน Check การตรวจสอบค้นหาปัญหาและวิธีการแก้ไข และ 
ขั้นตอน Act การกำหนดมาตรฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้ต่อไป 

3.2 จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามงบประมาณ โดยเป็นโปรแกรมที่สามารถบันทึกข้อมูล
สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และสามารถแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแบบ real 
time ผ่านสื ่อช่องทางต่าง ๆ อาทิ ระบบงานดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร  (Back Office)           

ซ่ึงประกอบด้วย ระบบที่เก่ียวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน บริหาร/พัฒนาบุคลากร การบัญชีการเงิน/การคลัง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรพัฒนาระบบราชการ 

งานนิติการและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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