
 



 

 

ค ำน ำ 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดท ารายงานสรุปการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน        
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของตัวชี้วัดก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ส่วนที่ 3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

 การจัดท ารายงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของทุกหน่วยงาน ที่ให้ข้อมูลผลการด าเนินงาน ท าให้รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และหวังว่าผลจากการ
รายงานจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาก าหนดทิศทางทบทวนเป้าหมายการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา   
ในปีต่อไป  
 

 
ส านักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวนทั้งสิ้น  1,838,766,800 บาท และกรมบัญชีกลางโอนงบกลาง รายการเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิ
ข้าราชการปี 2564 มาสมทบงบบุคลากร จ านวน 2,130,984.85 บาท รวมเป็นงบประมาณท่ีได้รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง จ านวน 1,840,907,784.85 บาท และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด     
และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด       
โดยจากการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานมีข้อสรุป ดังนี้ 

1. สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 

1) ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง ค่าเป้าหมายร้อยละ 79 
สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 84.77 

2) ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 
สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 90.30 

3) ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมายร้อยละ 99 สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 99.83 

2. ผลจากการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรวม 29 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม จ านวน 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 55.17 
ระดับดีมาก จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.24 ระดับดี จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10.35 
ระดับดี จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.45 และระดับปรับปรุง จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.79  

3. ค่าเฉลี่ยการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 81.62 (ไม่นับรวมตัวชี้วัดที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน) 

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่              
30 กันยายน 2564 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 1,402,143,464.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.17 
ประกอบด้วย 

 

1) งบบุคลากร     เบิกจ่ายได้    434,919,684.85  คิดเป็นร้อยละ  100 
2) งบด าเนินงาน  เบิกจ่ายได้    192,652,802.88  คิดเป็นร้อยละ   90.07 
3) งบลงทุน        เบิกจ่ายได้    764,484,274.47  คิดเป็นร้อยละ   64.87 
4) งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้        8,857,601.95   คิดเป็นร้อยละ   99.78 
5) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้         1,499,100.00  คิดเป็นร้อยละ   30.00 
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รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวทิยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ 

เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
2. พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และการเปลี่ยนแปลง    

สภาพภูมิอากาศ 
3. เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม 
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นย า 

ทันเหตุการณ ์
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
3. ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถน าข้อมูล ข่าวสาร ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว           

ไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยธรรมชาติ เพ่ือลดความสูญเสียในชีวิต     
และทรัพย์สิน 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
  ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย ที่ถูกต้อ ง แม่นย า 
ทันเวลา ได้อย่างทั่วถึง 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 

 

2  

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

1 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง  79 
2 ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน  80 
3 ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์ 

และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
99 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาพื้นฐานองค์กร 
เป้าประสงค์ 

1) บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยามีวัฒนธรรมในการท างานแบบมืออาชีพ 
2) บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง 
3) อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีปริมาณเพียงพอและอยู่ในสภาพ          

ที่ใช้งานได ้
4) มีกฎหมาย ก ากับดูแลการออกค าพยากรณ์อากาศ และก าหนดมาตรฐานเครื่องมือ        

ที่ใช้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้ได้มาตรฐานสากล 
5) มีระบบส ารองในการปฏิบัติงาน 
6) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ 
7) องค์กรมีความยืดหยุ่นคล่องตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
8) องค์กรมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 

(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุนองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ 
1) ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO 9001) หรือผ่านการประเมินคุณภาพ        

การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
2) รูปแบบการบริหารจัดการและระบบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง พัฒนาตามมาตรฐานสากล 

(ICAO, ISO 9001, กพท.) รวมทั้งมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
3) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนานาชาติ 
4) ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ 

(1) เสริมสร้างการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นย า 

เป้าประสงค์ 
1) ระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจแผ่นดินไหว ระบบสื่อสารที่ทันสมัย มีความแม่นย าและ  

มีมาตรฐาน 
2) การพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง ทันเวลา ครอบคลุมและ

ละเอียดทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
3) มีศูนย์/สถาบันวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
4) งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดิน ไหว ที่สนับสนุนต่อภารกิจ        

ของกรมอุตุนิยมวิทยาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ 

(1) พัฒนาระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจแผ่นดินไหว ระบบสื่อสารที่มีมาตรฐานและ
ทันสมัย 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนมีความตระหนักรู้และพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ และความแปรปรวน       

ของสภาพอากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
2) มีการบริหารจัดการงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยทางธรรมชาติของประเทศ    

ในแบบองค์รวม 
3) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่สะดวก รวดเร็ว 

เข้าถึงง่าย 
4) มีบริการสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
(1) เพ่ิมบทบาทและการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ตอบสนองความต้องการ

ของสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน 

เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์ และเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา 

2) บริการได้ครอบคลุม และตรงตามความต้องการทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา 

4) มีช่องทางและบริการที่สร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการ    

เฉพาะกลุ่ม 

กลยุทธ์ 
(1)  เสริมสร้างบริการที่แตกต่างตามความต้องการ 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

1. แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการ

ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดการด าเนินงานภายใต้โครงการ กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือวัดความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
ประเมินปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางแก้ไขในการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น                 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์     
ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานส าหรับเป็นข้อมูลประกอบ     
การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต 

2. สาระส าคัญของการติดตามประเมินผล 
  2.1 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์เทียบกับ       
ค่าเป้าหมาย 
  2.2 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 

   3.1 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ประเด็น รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยแจ้งเวียนหนังสือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและ
ตรวจสอบประเมินผล  

  3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายจากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
จากระบบ GFMIS  
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4. ผลการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
กล่าวคือรายงานสรุปผลการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย         
ตามยุทธศาสตร์ และรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 

4.1  รายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์  
การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน  

2564) มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์ประเมินผล สัญลักษณ์บ่งบอก
สถานะ 

5 อยู่ในระดับดเียี่ยม [] 

4 อยู่ในระดับดมีาก [] 

3 อยู่ในระดับด ี [] 

2 อยู่ในระดับพอใช้ [] 

1 อยู่ในระดับปรับปรุง [] 

  4.1.1 จากการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมาย     
การให้บริการหน่วยงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ในภาพรวมสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล ได้ระดับคะแนน ดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด                  
ซ่ึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
สถานะ 

1. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง    

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

71 73 75 77 79  

ร้อยละ 
79 

ความถกูต้อง
ของการ
พยากรณ์
อากาศระยะ
ปานกลาง 
ร้อยละ 84.77 
 

 5  พอ.  

2. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ
การบิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

72 74 76 78 80  

ร้อยละ 
80 

ความถกูต้อง
ของขา่ว
พยากรณ์
อากาศการบิน         
ร้อยละ 90.30 

 

5  กบ. 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
สถานะ 

3. ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าว
แผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

91 93 95 97 99  

ร้อยละ 
99 

ความส าเร็จ  
ในการแจ้งข่าว
แผ่นดินไหว
และสึนามิ
ถูกตอ้งตาม
เกณฑ์และ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 99.83 

5  ฝผ. 

   4.1.2 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมีตัวชี้วัดสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 31 ตัวชี้วัด        
แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดของงบประมาณ จึงขอปรับลดตัวชี้วัดปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ซึ่งมตีัวชี้วัดคงเหลือในการประเมินผลการด าเนินการ จ านวน 29 ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาพื้นฐานองค์กร 
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) จากการติดตามและการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดในภาพรวมพบว่าสามารถด าเนินงานบรรจุเป้าหมาย (ระดับดีเยี่ยม) จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
จากตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงานจ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.34 ด าเนินการได้ระดับดีมาก จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
ระดับดี จ านวน 1 ตัวชี้วัด และระดับปรังปรุง จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

(2) รายละเอียดการประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 ตัวชี้วัด มีดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย การด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
สถานะ 

1. ร้อยละของระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผนบุคคลากร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85  

ร้อยละ 
85 

 

 

 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามแผน 
บุคลลากร  
ร้อยละ 84.62 
 

4.92  ลก./ กจ. 

2. ร้อยละของระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละ 
82 

 

 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
สิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อ
สนับสนุนการ

1    ตอ. 
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8  

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย การด าเนินงาน 
ค่าคะแนน

ที่ได ้
สถานะ 

62 67 72 77 82  
ปฏิบัติงาน
ด าเนินการ 
อยู่ในเกณฑ์ 
ระดับ 1 
 

3. ระดับความส าเร็จการด าเนินการตามแผน  
ยกร่างพระราชบัญญตัิเพื่อการอุตนุิยมวิทยา 
พ.ศ.... 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 

 

 

 

 

 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูล
ประกอบการ
จัดท าร่าง พ.ร.บ. 
เพื่อการ
อุตุนิยมวิทยา  

พ.ศ. ... 

1    คณะ
กรรมการฯ  

4. ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบทั่วทั้งองค์การ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 

 

 

 

 

ความส าเร็จ    
ในการจัดการ
ความรู้อย่าง   
เป็นระบบทั่วทั้ง
องค์กร     
ร้อยละ 100 
 
 

5  คณะกรรม 
การ KM 

5. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน 
Digital transform 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 

 

 

 

 

ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามแผน Digital 
transform  
อยู่ในเกณฑ ์
ระดับ 3 
 
 

3   บด. 

6. ร้อยละของระดับคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
0-

1.99 
20-

39.99 
40-

59.99 
60-

79.99 
80-
100  

ร้อยละ 
90 

คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน  
ของหน่วยงาน 
ร้อยละ 93.31 

 

 

 

5  ลก. 
(คณะกรรม

การ
คุณธรรมฯ) 

 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) จากการติดตามและการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

พบว่าสามารถด าเนินงานได้จนบรรลุเป้าหมาย (ระดับดีเยี่ยม) จ านวน 4 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 และด าเนินการได้ระดับดี จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

(2) รายละเอียดการประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด การติดตามความก้าวหน้า หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สถานะ 

1. จ านวนงานอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏบิัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - 1 - 2  

2 งาน - ศต. ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน  
2 งาน 
 
 
 
 
 
 

 5  ศูนย์ฯ 

2. ผลการประเมินภาพรวม PMQA 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

230  260 290 320 350  

350
คะแนน 

 

- ผลการประเมิน
ภาพรวม PMQA 
318.37 คะแนน 

 

 

 

3.95  พร. 

3. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
ความส าเร็จการแก้ไข/ปรับปรุง    
การด าเนินงานตามความเห็น      
ของผู้ตรวจประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

80 85 90 95 100  

ร้อยละ 
100 

- กบ. สามารถ
แก้ไข/ปรับปรุง
การด าเนินงาน
ตามความเห็น
ของผู้ตรวจ
ประเมิน    
ร้อยละ 100 

- ศน. สามารถ
แก้ไข/ปรับปรุง
การด าเนินงาน
ตามความเห็น
ของผู้ตรวจ
ประเมิน    
ร้อยละ 100 
 

5  กบ./ศูนย์ฯ 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด การติดตามความก้าวหน้า หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สถานะ 

- ศบ. สามารถ
แก้ไข/ปรับปรุง
การด าเนินงาน
ตามความเห็น
ของผู้ตรวจ
ประเมิน      
ร้อยละ 100  

- ศล. สามารถ
แก้ไข/ปรับปรุง
การด าเนินงาน
ตามความเห็น
ของผู้ตรวจ
ประเมิน ร้อย
ละ 100 

- ศอ. สามารถ
แก้ไข/ปรับปรุง
การด าเนินงาน
ตามความเห็น
ของผู้ตรวจ
ประเมิน    
ร้อยละ 100 

- ศต. สามารถ
แก้ไข/ปรับปรุง
การด าเนินงาน
ตามความเห็น
ของผู้ตรวจ
ประเมิน      
ร้อยละ 100  
 

 

4. จ านวนกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- 1 2 3 4  

4 
กิจกรรม 

 

 

กรมฯ ร่วม
กิจกรรมภายใต้
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  
 4 กิจกรรม 
 
 
 

5  พน. (วท.) 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด การติดตามความก้าวหน้า หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน ค่าคะแนน

ที่ได้ 
สถานะ 

5. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/ศึกษา/   
ดูงาน ณ ต่างประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

40 45 50 55 60  

60 

คน 

ผู้เข้าร่วม
ประชุม/
ฝึกอบรม/ศกึษา/   
ดูงาน ณ 
ต่างประเทศ 
(Online) จ านวน 
298 คน 

 

 

 

5  พน. (วท.) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นย า      
  ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 
พบว่า สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย (ระดับดีเยี่ยม) จ านวน 4 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.15 ด าเนินการได้ระดับดีมาก จ านวน 2 ตัวชี้วัด และระดับดี จ านวน 1 ตัวชี้วัด  

(2) รายละเอียดผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีดังนี ้

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจ
แผ่นดินไหว และระบบสื่อสาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
ระบบตรวจ
อากาศระบบ
ตรวจ
แผ่นดินไหว    
และระบบ 
สื่อสาร  
ร้อยละ 83 

4   คม. 

2 ร้อยละของข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

90.50 92.50 94.50 96.50 98.50  

ร้อยละ 
98.50 

- ข้อมูลที่ถกูต้อง
ครบถ้วน 
ทันเวลา  
ร้อยละ 97.67 

 

 

4.59  ตอ. 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

3. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

71 73 75 77 79  

ร้อยละ 
79 

ความถกูต้องของ
การพยากรณ์
อากาศระยะ 
ปานกลาง        
ร้อยละ 84.77 
 

5  พอ. 

4. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ
การบิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

72 74 76 78 80  

ร้อยละ 
80 

ความถกูต้องของ
ข่าวพยากรณ์
อากาศการบิน  
ร้อยละ 90.30 
 
 

5    กบ. 

5. ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าว
แผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

91 93 95 97 99  

ร้อยละ 
99 

ความส าเร็จใน
การแจ้งเตอืน
ข่าวแผ่นดินไหว
และสินามิ 
ถูกตอ้งตาม
เกณฑ์และ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 99.83 
 
 
 

5    ฝผ. 

6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาขอ้มูลด้าน
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5  ความส าเร็จของ
การพัฒนาข้อมูล
ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว 
อยู่ในเกณฑ์
คะแนนระดับ 3 
 
 
 

 3  บด. 

7 จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรมด้านอุตนุิยมวิทยา
และแผ่นดินไหวท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได ้

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

5 เรื่อง/
ช้ินงาน 

ฝผ. มีงานวิจัย/
นวัตกรรมด้าน
อุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว
ที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
จ านวน 5 เร่ือง  

5    พน./ฝผ. 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

พน. มีงานวิจัย/
นวัตกรรมด้าน
อุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว
ที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
จ านวน 4 เร่ือง 
รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 9 เร่ือง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและ
การสร้างประโยชน์ต่อสังคม   

ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปผลการติดตามและประเมินการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) จากการติดตามและการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

พบว่า สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (ระดับดีเยี่ยม) จ านวน 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่มีการด าเนินงาน 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.00 (ด าเนินการได้ระดับพอใช้ จ านวน 1 ตัวชี้วัด ระดับปรับปรุง จ านวน    
2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน จ านวน 1 ตัวชี้วัด)   

(2) รายละเอียดของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) มีดังนี ้
 

ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

1. ระดับของจ านวนผลผลิตทีเ่พิ่มขึ้นของ
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

3 4 5 6 7  

ระดับ 5   จ านวนผลผลิต     
ที่เพิ่มขึ้นของ
เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 10.20 

 

 

5    ศล. 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการตาม
แผนบริหารจัดการสารสนเทศอุตนุิยมวิทยา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

 

 

1  พอ./กบ./
บด./ตอ./

ฝผ. 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 
การติดตามความก้าวหน้า 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

สถานะ 

3. ระดับของการด าเนินงานตามแผนการใช้
ประโยชน์ข้อมลูอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 

 

 

 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

1  คณะท างานฯ 

4. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผน
บริหารจดัการภัยจากพายหุมุนเขตร้อน      
ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ความส าเร็จของ
การปฏิบัตงิาน
ตามแผนบริหาร
จัดการภัยจาก
พายุหมุนเขต
ร้อนที่ส่งผล
กระทบต่อ
ประเทศไทย   
อยู่ในเกณฑ์
ระดับ 5 

 

 

5   พอ. 

5 ระดับความส าเร็จของปรับปรุงเวบ็ไซต์     
กรมอุตุนิยมวิทยา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
 

ระดับ 5 ความส าเร็จของ
ปรับปรุงเว็บไซต์
กรมอุตุนิยมวิทยา 
อยู่ในเกณฑ์  
ระดับ 2 
 
 
 

2  บด. 

6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาแผนท่ี
สารสนเทศภมูิอากาศดิจิทลั (Digital 
Climate Atlas)  

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 

    พน. 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน  
ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปผลการติดตามและประเมินการด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) จากการติดตามและการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

พบว่า สามารถด าเนินงานได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย (ระดับดีเยี่ยม) จ านวน 4 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่มีการ
ด าเนินงาน จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 (ด าเนินการได้ระดับดีมาก จ านวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ทีไ่ม่มีการด าเนินงานเนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน จ านวน 1 ตัวชี้วัด) 

(2) รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 7 ตัวชี้วัด มีดังนี ้

 

ตัวชี้วัด 

การติดตามความก้าวหน้า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได ้
สถานะ 

1. ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของการ
พยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติ   

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

83.50 85 86.50 88 89.50  

 ร้อยละ 
89.50 

ความเชื่อมั่นของ
การพยากรณ์
อากาศและการ
เตือนภัยธรรมชาติ          
ร้อยละ 89.33 
 
 

4.89  พอ. 

2. จ านวนบริการทีส่ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการเฉพาะกลุม่ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

11 12 13 14 15  

15 
บริการ 

- ศน. จ านวน 4 
บริการ 
- ศบ. จ านวน 3 
บริการ 
- ศล. จ านวน 3 
บริการ 
- ศอ. จ านวน 7 
บริการ 
- ศต. จ านวน 11 
บริการ 
รวม 28 บริการ 

5  ศูนย์ฯ 

3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85  

ร้อยละ 
85 

- พอ. ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 89.20 

- ศน. ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 86.61 

- ศบ. ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 94.71 

5  พอ./ศูนย์ฯ 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 

การติดตามความก้าวหน้า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได ้
สถานะ 

- ศล. ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 97.50 

- ศอ. ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 94.43 

- ศต. ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 93.77 

- ภาพรวมผล
ส ารวจความพึง
พอใจ เฉลี่ย 
ร้อยละ 92.70 
 

4. ร้อยละของระดับความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

25 20 15 10 5  

ร้อยละ 5 

 

 

 

- ความไมพ่ึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ  
ร้อยละ 1.39 
 
 

 

5  บด. 

5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบเปิด (Open 
Data and API) ตามขอบเขตที่ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบ
บริการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
แบบเปิด (Open 
Data and API) 
อยู่ในเกณฑ์
คะแนนระดับ 5 

 

 5  บด. 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางที่
ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5  

ระดับ 5 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ระดับ 4 

 

 

 

4   คณะท างานฯ 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 
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ตัวชี้วัด 

การติดตามความก้าวหน้า 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ค่า

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได ้
สถานะ 

7. จ านวนบริการทีไ่ด้รับการสร้างสรรค์จนเกิด
ความแตกต่างและสามารถตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะกลุ่ม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

- - - - 1  

จ านวน  ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน 

 

 

 

 

 

    ลก. 

 สรุปผลการติดตามประเมินผล 
    จากการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย             
การให้บริการหน่วยงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมตีัวชี้วัด
ที่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 29 ตัวชี้วัด โดยขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการ 
ได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถด าเนินงาน    
ได้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม จ านวน 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
55.17 ระดับดีมาก จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.24 ระดับดี จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
10.35 ระดับดี จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.45 และระดับปรับปรุง จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
13.79  

3. ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ตัวชี้วัด เนื่องจาก    
ไม่มีงบประมาณสนับสนุน 

4. การประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 1 – 5 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับปีที่ผ่านมาได้ 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดใหม่ 

5. ค่าเฉลี่ยการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 81.62 (ไม่นับรวมตัวชี้วัดที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน) 

 

 

 

 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และแผนงาน 

 

18  

ส่วนที่ 3 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. การติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   
  โดยเป็นการรายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ    
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ส านักงบประมาณน าเสนอ เพ่ือเร่งรัด        
ให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัด    
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งรายจ่ายประจ าและรายจ่ายงบลงทุน โดยก าหนด        
ให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ที่อ้างอิงเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ใช้เป็นแนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

  เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่รวมงบกลาง) 
หน่วย : ร้อยละ 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ภาพรวม 32 54 77 100 
รายจ่ายลงทุน 20 45 65 100 
รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวนทั้งสิ้น  1,838,776,800 บาท  

                                                            

งบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รบัหลัง 
โอนเปลี่ยนแปลง  

1 งบบุคลากร 432,788,700 
2 งบด าเนินงาน 213,677,000 
3 งบลงทุน 1,179,716,800 
 - แผนงานพื้นฐาน 142,382,400 
 - แผนงานยุทธศาสตร์ 843,738,100 
 - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 193,596,300 

4 งบเงินอุดหนุน 7,594,300 
5 งบรายจ่ายอื่น 5,000,000 
 - แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 5,000,000 

รวมทั้งสิ้น 1,838,776,800 

หน่วย : บาท 



 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
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จากการติดตามผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2564) มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้  

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง  

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละของการ
เบิกจ่าย 

1 งบบุคลากร 434,919,684.85 434,919,684.85 100 
2 งบด าเนินงาน 213,886,491.00 192,652,802.88  90.07 
3 งบลงทุน 1,178,497,858.47 764,484,274.47 64.87 
4 งบเงินอุดหนุน 8,606,750.53 8,587,601.95                  99.78 
5 งบรายจ่ายอื่น 4,997,000.00 1,499,100.00 30.00 
 รวมท้ังสิ้น 1,840,907,784.85 1,402,143,464,15 76.17 

     หมายเหตุ : กรมบัญชีกลางโอนงบกลาง รายการเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการปี 2564 มาสมทบงบบุคลากร               
เมื่อเดือนกันยายน 2564 จ านวน 2,130,984.85 บาท 

โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 
ออกเป็น  2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การด าเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 76.17         
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ร้อยละ 23.83 (เป้าหมายร้อยละ 100) รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

จ านวนทั้งสิ้น 662,409,926.38 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ านวน 637,659,189.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 
96.26 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ร้อยละ 3.74 (เป้าหมายร้อยละ 100) และงบลงทุน ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 1,178,497,858.47 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ านวน 764,484,274.47 บาท              
คิดเป็นร้อยละ 64.87 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ร้อยละ 35.13 (เป้าหมายร้อยละ 100) 

 

 

ภาพรวม รายจ่ายงบลงทุน รายจ่ายประจ า
เป้าหมาย 100 100 100
ร้อยละของการเบิกจ่าย 76.17 64.87 96.26
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2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย จากผลการ
ติดตาม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่า งบบุคลากร เบิกจ่ายได้มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณ 
รองลงมาคือ งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.78 งบด าเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 90.07 งบลงทุน
เบิกจ่าย ร้อยละ 64.87 และงบรายจ่ายอ่ืน เบิกจ่ายได้น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30.00 ภาพรวม               
ของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
สรุปผลการเบิกจ่าย มีดังนี้ 

 

 

3.  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 
ตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ โดยกรมอุตุนิยมวิทยา อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ            
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 แผนงาน ซึ่งจากการติดตาม
การงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หรือแบบ สงป. 301 ของส านักงบประมาณ                 
มีข้อสรุป ดังนี้ 

3.1  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับงบประมาณ จ านวน 1,838,776,800 บาท            
จ าแนกงบประมาณตามยุทธศาสตร์จัดการสรรงบประมาณ ดังนี้  

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร   
ต่อสิ่งแวดล้อม) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 433,420,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.57     

(2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 363,022,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.74 

(3) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 843,738,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.89  
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(4) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้รับงบประมาณทั้ งสิ้น 
193,596,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.53  

(5) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.27 

 
3.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ  

BB EvMis ของส านักงบประมาณ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,838,776,800 บาท  
ซึ่งระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และกรมบัญชีกลางโอนงบกลาง 
รายการเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการปี 2564 มาสมทบงบบุคลากร จ านวน 2,130,984.85 บาท 

รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 1,840,907,784.85 บาท ดังนี้ 
จ าแนกงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์จัดสรร จ านวน 5 แผนงาน มีรายละเอียด       

ตามตารางดังต่อไปนี้ 
หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 

งบประมาณที่ได้รับ
ตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณปี    
พ.ศ. 2564  

งบประมาณที่ได้รับ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ตามแผน 
(ร้อยละ) 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 433,420,100 435,551,084.85 435,396,302.29 99.96 
แผนงานพ้ืนฐาน 363,022,300 363,025,300.00 225,686,531.86 62.17 
แผนงานยุทธศาสตร ์ 843,738,100 843,738,100.00 686,060,730.00 81.31 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ า 

193,596,300 193,596,300.00 53,500,800.00                    27.64 

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 5,000,000 4,997,000.00 1,449,100.00 30.00 
รวม 1,838,776,800 1,840,907,784.85 1,402,143,464.15 76.17 

23.57%

19.74%45.89%

10.53% 0.27%

จ าแนกงบประมาณตามยุทธศาสตร์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรพัยากรน้ า

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดจิิทัล
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อ เปรียบเทียบ             
จากเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในแต่ละแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรแล้ว พบว่า แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้มากสุด ส่วนแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ส่วนแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล มีผลเบิกจ่ายต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับปีงบบประมาณ   

พ.ศ. 2563  ตามมติ ครม. พบว่าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา 
ได้รับการจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 1,674,978,661.53  บาท สามารถเบิกจ่ายได้  
1,348,487,637.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.51 งบรายจ่ายประจ า 685,003,713.93 บาท เบิกจ่ายได้ 
641,659,865.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.67 และงบลงทุน 989,974,947.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 
71.40 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ปี พ.ศ. 2563 
พบว่า ผลเบิกจ่ายภาพรวมลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 4.34 ดังนี้ 

 

2. ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นข้อมูลจากการรายงานการติดตามความก้าวหน้า     

ของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีดังนี้ 

 1.1 การด าเนินงานของตัวชี้วัด ส่วนใหญ่จะติดขัดปัญหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
เพราะกิจกรรมที่ก าหนดขออนุมัติเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละปีได้รับจัดสรรในวงเงินที่จ ากัด             
อีกประการคือการสื่อสารท าความเข้าใจการด าเนินงานของตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องพ่ึงการประชุม
ชี้แจงและการแจ้งเวียนหนังสือ ท าให้ผู้รับผิดชอบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเท่าที่ควร อีกทั้ง ในปีงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประสบปัญหาสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)      

ภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่ายงบลงทุน
ปี 2563 80.51 93.67 71.40

ปี 2564 76.17 96.26 64.87
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ซึ่งกรมฯ จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.) ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนการที่ก าหนดไว้ได้  

 1.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า มีข้อขัดข้องบางประการ ที่ชั ดเจน                    
คือ ความล่าช้าในการรายงานผลเพราะมีระบบ GFMIS ให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ไม่สามารถแสดงผล       
การเบิกจ่ายเป็นแบบ real time จึงต้องพ่ึงหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงาน ท าให้เกิดความล่าช้าและอีกประการ        
คือ การด าเนินงานของโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ติดขัดปัญหาในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบตามที่อากาศยานต่างๆ ท าให้การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่สนับสนุนยุทธศาสตร์และสนับสนุนภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา 
มีข้อติดขัดในการด าเนินงาน แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุหลักของการลดทอนการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ   
เพ่ือการด าเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

 3.1 จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์ เป็นระบบที่สามารถติดตาม ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถแสดงผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดและสามารถ
เรียกรายงานสรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 และ 12 เดือน เพ่ือการน าเสนอผู้บริหารทราบเป็นระยะ          
อย่างต่อเนื่องได้ อย่างไรก็ดี หากติดปัญหาเรื่องงบประมาณสามารถใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ไปพลางก่อนได้ 
อาทิ การสร้างกลุ่มไลน์ เพ่ือติดตามการด าเนินงานของงบลงทุน 

 ทั้งนี้  ควรน าหลักแนวคิดวงจรการบริหารงานคุณภาพ (Deming Cycle) มาปรับใช้ 
โดยเฉพาะขั้นตอนการวางแผน (Plan) ซึ่งมีการก าหนดแผนงานร่วมกันทุกระดับ มีการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการตามภารกิจประจ า โครงการ          
ที่เป็นลักษณะเชิงยุทธศาสตร์มีน้อยมาก นั่นอาจเป็นเพราะเหตุผลตามหลักการพิจารณางบประมาณ            
ของหน่วยงานกลาง อย่างไรก็ดี ควรมีการวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนก าหนดทิศทางในอนาคต     
อีกขั้นตอนส าคัญคือ การปฏิบัติ (Do) เป็นการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยขั้นตอนนี้ ยังขาดในเรื่องการสื่อสาร
ท าความเข้าใจ และการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เมื่อด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างครบถ้วน
เพียงพอแล้ว ก็จะเป็นสารตั้งต้นไปสู่การด าเนินงานในขั้นตอน Check การตรวจสอบค้นหาปัญหาและวิธีการ
แก้ไข และ ขั้นตอน Act การก าหนดมาตรฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้ต่อไป 

 3.2 จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามงบประมาณ โดยเป็นโปรแกรมที่สามารถ
บันทึกข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส และสามารถแสดงผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแบบ real time ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อาทิ ระบบงานดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
(Back Office) ซึ่งประกอบด้วย ระบบที่เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน บริหาร/พัฒนาบุคลากร การบัญชี
การเงิน/การคลัง ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
พัฒนาระบบราชการ งานนิติการและระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 



 


