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ล ำดับ ตัวชี้วัด

ควำมเชื่อมโยงกับ 
5 องค์ประกอบ

ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ /
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ / แผน 12 / นโยบำยรัฐบำล น้ ำหนัก

(ร้อยละ)
ผลประเมิน

1 2 3 4 5 แผนแม่บทฯ
แผนฯ 
12

นโยบำย
รัฐบำล

..อื่นๆ..

1 ร้อยละของระดับควำมเชื่อมั่น
ของกำรพยำกรณ์อำกำศและ
เตือนภัยธรรมชำติทำง
อุตุนิยมวิทยำ

  แผนยุทธ์ศำสตร์
กระทรวง,แผนปฏิบัติ
รำชกำรกรม

35 ระดับ
มำตรฐำน

2 ร้อยละควำมถูกต้องของกำร
พยำกรณ์อำกำศระยะปำนกลำง

   แผนยุทธ์ศำสตร์
กระทรวง,แผนปฏิบัติ
รำชกำรกรม

35 ระดับข้ัน
สูง

3 กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูป
องค์กำรของส่วนรำชกำร

  แผนปฏิรูปประเทศ 30 ระดับ
มำตรฐำน

รวม 100

ตวัช้ีวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมอตุนิุยมวทิยา
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1. ร้อยละของระดับควำมเชื่อมั่นของกำรพยำกรณ์อำกำศและเตือนภัยธรรมชำติทำงอุตุนิยมวิทยำ

ค ำอธิบำย

1) การส ารวจความเชื่อม่ันการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศจะส ารวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการต่างๆ 
2) ภัยจากสภาวะอากาศ หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนเป็นบริเวณกว้าง ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเผยแพร่แจ้งเตือนไปยังประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภัยธรรมชาตินี้ ได้แก่ 1. พายุหมุนเขตร้อน 2. พายุฤดูร้อน 3. คลื่นลมแรง 4. ฝนตกหนัก
3) วัดผลความเชื่อม่ันจะพิจารณาจากประเด็นการส ารวจใน 3 ประเด็น ดังนี้

• ความถูกต้อง แม่นย า ของการแจ้งเตือนภัย
• การแจ้งเตือนภัยที่ทันต่อเหตุการณ์ สามารถเฝ้าระวัง หรือป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
• ช่องทางการเตือนภัย มีความเหมาะสม เข้าถึงประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน

4) สูตรค านวณ ร้อยละของระดับความเชื่อม่ันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย = (ค่าเฉลี่ยความเชื่อม่ันประเด็นที่ 1+2+3)/3

ข้อมูลพ้ืนฐำน

ปีงบประมำณ 2558 2559 2560 2561 2562

ผลกำรด ำเนินงำน 85.07 86.73
(growth +1.66)

86.45
(growth -0.28)

88.40
(growth+1.95)

89.14
(growth+0.74)

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เกณฑ์กำรประเมิน

เป้ำหมำยขั้นต้น (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยขั้นสูง (100)

89.14
(ผลการด าเนินงานปี 2562)

90.49
(ผลการด าเนินงานปี 2562 + growth

เฉลี่ยของผลการด าเนินงาน 3 ปี 
ย้อนหลัง [1.35])

91.84
(เป้าหมายมาตรฐาน + growth เฉลี่ย
ของผลการด าเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง

[1.35])

ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ

เพื่อน าผลการศึกษาไปพัฒนาการให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศ และ
การเตือนภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ให้มีความพร้อมใน
การรับมือภัยธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

เงื่อนไข

การส ารวจความพงึพอใจ ด าเนินการโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Third Party) ทั้งนี้ หากกรมอุตุนิยมวทิยามไิด้จัดสรรงบประมาณ ส าหรับ
การจัดจ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอกได้ ขอให้ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยมีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมใน
กระบวนการส ารวจ ตั้งแต่การท าแบบสอบถาม การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการส ารวจ การประมวลผล และการพิจารณาเหน็ชอบผล
การประมวลความเชื่อมัน่ของผู้มีส่วนได้เสียในภาพรวม
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ผลการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ

ขั้นต้น
(50)

ขั้น
มาตรฐาน

(75)

ขั้นสูง
(100)

88.12 89.14 91.84 89.27

ผลการด าเนินงานอยู่ใน ระดับมาตรฐาน
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2. ร้อยละควำมถูกต้องของกำรพยำกรณ์อำกำศระยะปำนกลำง

ค ำอธิบำย

1) ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (7 วัน) หมายถึง ความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศตามเกณฑ์การพยากรณ์ฝนที่ก าหนด และอุณหภูมิอากาศ โดยการเปรียบเทียบค่าการพยากรณ์กับผลการตรวจอากาศจากสถานอีุตุ
นิยมทั่วประเทศ และข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศอุตนุิยมวทิยา (GIS) แล้วน ามาถ่วงน้ าหนัก (weighting) เพื่อหาหาค่าเฉลี่ยความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ 7 วัน 
2).การประเมินแบ่งออกเป็นสองช่วงโดยประมาณ กล่าวคือ ช่วงแรกและชว่งหลัง ซ่ึงจ านวนวันของแต่ละชว่งเวลาอาจไมเ่ทา่กันขึน้อยู่กับลักษณะอากาศที่เกดิขึน้ ทั้งนี้ จะใช้ผลการพยากรณ์อากาศเฉพาะของวันจนัทรแ์ละวนัศุกร์ในการประเมนิ
เท่านั้น
3) สูตรการค านวณ (R + Tmin +Tmax ) /3 โดย R = ความถูกต้องของการพยากรณ์ฝน Tmin = ความถูกต้องของการพยากรณ์อุณหภูมติ่ าสุดTmax = ความถูกต้องของการพยากรณ์อณุหภูมิสูงสุด

ข้อมูลพ้ืนฐำน

ปีงบประมำณ 2558 2559 2560 2561 2562

ผลกำรด ำเนินงำน 71.50 73.53
(growth +2.03)

77.25
(growth +3.72)

76.80
(growth-0.45)

77.03
(growth+0.23)

เกณฑ์กำรประเมิน

เป้ำหมำยขั้นต้น (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยขั้นสูง (100)

77.03
(                ฉ ีย่ 3 ปี 

ยอ้ ห ั )

79
( ป้ หม ยต มแ   ปี 2564)

80
( ป้ หม ยต มแ   ปี 2565)

ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ

เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนาการให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถเตรียมความ
พร้อมรับมือกับสภาพอากาศได้ทันเหตุการณ์ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผลการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ

ขั้นต้น
(50)

ขั้น
มาตรฐาน

(75)

ขั้นสูง
(100)

77.03 79 80 83.24

ผลการด าเนินงานอยู่ใน ระดับขั้นสูง



5

3.กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส่วนรำชกำร

ค ำอธิบำย

• เป็นการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
(Organizational Transformation Plan) ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรใีนการประชมุคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงาน
ภาครัฐปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัด การขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการท างาน/ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา 
ค่าตอบแทน)) 

• คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแผนปฏิรูปองค์การที่ส่วนราชการเสนอมาแล้ว มีข้อสังเกตให้ส่วนราชการด าเนินการปรับแผนปฏิรูปองค์การโดยจัดท าเป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
• ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีการประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ในประเด็นที่ 1 “การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการติดตามสภาพอากาศหรือแผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นย า และสามารถลดอัตราก าลังได้” โดยพิจารณาจากผลผลิต (Output) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 ที่สามารถด าเนินการได้

เกณฑ์กำรประเมิน

เป้ำหมำยขั้นต้น (50) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75) เป้ำหมำยขั้นสูง (100)

ด าเนินการได้ผลผลติ 2 ใน 3 ของผลผลติท้ังหมด (Output) ตามท่ีก าหนดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผลผลิตท้ังหมด ได้แก่ 
⁻ เครือข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวได้รับการพฒันาด้วยเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน
⁻ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการแสดง  การประมาณค่าฝน (QPE/QPF)
⁻ ระบบการน าเข้าข้อมูลระยะปานกลางเพื่อใช้ในแบบจ าลองการพยากรณ์

อุตุนิยมวิทยาอุทก

ด าเนินการได้ทุกผลผลิต (Output) ตามท่ีก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่
⁻ เครือข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวได้รับการพฒันาด้วยเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน
⁻ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการแสดงการประมาณค่าฝน (QPE/QPF)
⁻ ระบบการน าเข้าข้อมูลระยะปานกลางเพื่อใช้ในแบบจ าลองการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา

อุทก

ด าเนินการได้ทุกผลผลิต (Output) ตามท่ีก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ได้แก่
⁻ เครือข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวได้รับการพฒันาด้วยเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน
⁻ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการแสดง การประมาณค่าฝน (QPE/QPF)
⁻ ระบบการน าเข้าข้อมูลระยะปานกลาง เพื่อใช้ในแบบจ าลองการพยากรณอ์ุตุนิยมวิทยาอุทก
⁻ ระบบการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทก ระยะปานกลางแบบอัตโนมัติ
⁻ มีเครือข่ายตรวจวัดสภาพอากาศด้วย IoT เพิ่มมากข้ึนและมี IoT Platform ส าหรับ การให้บริการในด้านต่าง ๆ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินการ

ด าเนินการได้ทุกผลผลิต (Output) ตามท่ีก าหนดในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และ  พ.ศ. 2564 ได้แก่
- เครือข่ายสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
ท่ีสูงข้ึน
- มีข้อมูลสารสนเทศด้านการแสดง การประมาณค่าฝน (QPE/QPF)
- ระบบการน าเข้าข้อมูลระยะปานกลาง เพ่ือใช้ในแบบจ าลองการ
พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทก

ผลการด าเนินงานอยู่ใน ระดับมาตรฐาน

ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ

เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนาการให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประชาชนสามารถเตรียม
ความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศได้ทันเหตกุารณ์ 

ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ

เพื่อพัฒนาระบบปฏบิัติการขององค์การให้ก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0 ท า
ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว


