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การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นการ
ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ       
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

สำหรับแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร ใช้ในการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยใช้แนวทางจากยุทธศาสตร์ 20 ปี 
กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นแผนในการแปลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา    
ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ
กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) นี้ จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน และ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในครั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สำนักงานเลขานุการกรม ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดทำจนสำเร็จได้เป็นอย่างดี 
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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญ เกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใดที่
มีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการหรือไม่ โดยให้คำนึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ ๓ ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในระยะ ๕ ปี ซึ่งในวาระ
แรกให้จัดทำในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) นั้น  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับ
กับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ
เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป 

 แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ฉบับนี้ ประกอบด้วย 
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ และรายละเอียด ข้อมูลอ่ืน ๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัด 
เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน และบริหารราชการ ที่ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมดำเนินการผลักดันไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและ
สังคมส่วนรวม  
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การให้บริการที่ตรงกับความการให้บริการที่ตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ ต้องการของผู้ใช้บริการ           
โดยการนโดยการนำข้ำข้อมูลสภาพอากาศอมูลสภาพอากาศ
มาเมาเพิ่มมูลค่าเป็นการพยากรณ์พิ่มมูลค่าเป็นการพยากรณ์

ผลกรผลกระทบที่จะเกิดขึ้นะทบที่จะเกิดขึ้น  
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การขับเคลื่อนโครงสร้างการขับเคลื่อนโครงสร้าง
พื้นฐานพื้นฐานและการบริการและการบริการ
ด้วยเทคโนโลยีดจิิทัด้วยเทคโนโลยีดจิิทัลล  



แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนยิมวิทยา ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566 – 2570 
 

หน้า | 1  
 

 

 

 
 
 

1.1.1 วิสัยทัศน์  
 “องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและ

ประโยชน์ของสังคม” 

ด้วยหลักการดำเนินงานขององค์กรที่มุ่งเน้น “ถูกต้อง แม่นยำ ละเอียด ครอบคลุม รวดเร็ว

เข้าถึงและเข้าใจง่าย” เมื ่อนำวิสัยทัศน์และหลักการการดำเนินงานมากำหนดเป็นแนวทางพันธกิจของ        

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ 

ขยายความ 

 องค์กรสมรรถนะสูง  หมายถึง  การเป็นองค์กรที่เก่งสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติที่เป็น

มาตรฐานสากล มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจจาก รอบด้านทุก

มุมมอง และมีแผนรองรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหาร

จัดการภายในที่ดีมีการบูรณาการร่วมกับสังคม สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานและการให้บริการที่ดีเป็นที่ยอมรับ 

 ข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม หมายถึง การดำเนินงานใน

ภารกิจที่กำหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการให้

ครอบคลุมและมีความละเอียดทั้งในระดับพื้นที่และทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 

รวมทั้งมีการวิจัยและผลงานวิชาการที่สามารถประยุกต์นามาใช้ในภารกิจและเหมาะสมกับประเทศไทยได้  

อย่างดี 

 เตือนภัยธรรมชาติ หมายถึง การพยากรณ์หรือการคาดการณ์จะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ 

รวดเร็ว สามารถเตือนภัยล่วงหน้าปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ทันการณ์ พร้อมทั้งมีระบบ

บูรณาการความร่วมมือในการเตือนภัยกับ  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี 

สร้างประโยชน์ให้กับสังคม หมายถึง การดำเนินงานมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมทุก

ภาคส่วน ประชาชนสามารถนำข้อมูลที่ให้บริการไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้ประกอบอาชีพ

ต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลไปประกอบอาชีพได้ตามอาชีพของตน ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1 

ลักษณะท่ีสำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ 
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ตามประเภทธุรกิจของตน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิผล และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับประเทศไทย 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ันงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ 

หมายถึง การดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาตามภารกิจนั้น เป้าหมายหลักคือ การตอบสนองต่อความต้องการ

ของประเทศ สังคม และประชาชน โดยการวัดผลได้จากการแสดงออกของกลุ่มเหล่านี้ในรูปแบบความพึงพอใจ

และความเชื่อมั่นต่อกรมอุตุนิยมวิทยา ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญด้วยการใช้ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

เป็นหลัก รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ

ภารกจิ 

1.1.2 พันธกิจ 
(1) พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
(2) พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(3) เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(4) สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม 
(5) เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็น

ที่ยอมรบั 
1.1.3 โครงสร้างส่วนราชการ 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ. 2560 ให้แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยาออกเป็น 16 หน่วยงาน ดังนี ้
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(3) สำนักงานเลขานุการกรม 
(4) กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
(5) กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
(6) กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
(7) กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
(8) กองพยากรณ์อากาศ 
(9) กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
(10)  กองสื่อสาร 
(11)  กองอุตุนิยมวิทยาการบิน 
(12)  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(13)  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
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(14)  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
(15)  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(16)  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

  

 

ภารกิจ อำนาจหน้าที ่ของหน่วยงานภายใต้โครงสร้างส่วนราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.2.1 อำนาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา และทันเหตุการณ์ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัย
พิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดย
ให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

(๒) พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล 
(๓) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ  

โดยระบบและเทคนิคท่ีทันสมัย 
(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสี

โอโซน มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 
(๕) ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับ

ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและ

แผ่นดินไหว 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมอุตุนิยมวิทยา

หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

1.2 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานในสังกัด 
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1.2.2 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ทำหน้าที ่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีหน้าที่และอ ำนาจ 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์    

มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 

(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ 

และหน่วยงานภายในกรม 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ และงาน

เลขานุการของกรม 

(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของกรม 

(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการวางแผนกําลังคน งานสวัสดิการ   

การเสริมสร้างและดำเนินการทางวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม 

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ การติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของงาน 

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทาง

แพ่งและอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคดีปกครอง 
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(๖) ดำเนินการเกี ่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ความรู ้ด้าน

อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว และกิจกรรมของกรม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรม 

และงานโรงพิมพ์ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

  กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
(2) ศึกษา พัฒนา และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ 

อุตุนิยมวิทยา 
(3) ให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ดำเนินการ และจัดทำคู่มือในการติดตั้งบำรุงรักษา  

และคู่มือซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา 
(4) ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
(5) ดำเนินการและให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐในการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือ 

และอุปกรณ์สำหรับการตรวจอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและข้อกําหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
  กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ
อากาศในพื้นที่รับผิดชอบภาคกลาง ภาคตะวันออก และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีฝน และสถานีวัด
ระดับน้ำทั่วประเทศ 

(2) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานอากาศผิวพ้ืนและอากาศชั้นบน  
(3) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียม

อุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
  กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และบริการทางวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ 
ดิจิทัลที่ทันสมัย 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านรังสีโอโซน มลภาวะ และอุตุนิยมวิทยาทะเลเพ่ือการ
ให้บริการ 
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(3) วางแผน พัฒนา จัดระบบ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการบูรณา
การข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งการให้คำปรึกษาการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ และพัฒนาผลผลิตทางอุตุนิยมวิทยา
ให้สอดคล้องกับความต้องการและตอบสนองนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของรัฐ  

(5) เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา และการบริหารจัดการองค์
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและงานห้องสมุดด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ 
(2) วิเคราะห์ จําแนกคลื่นแผ่นดินไหว และดำเนินการเกี่ยวกับการคํานวณหาตำแหน่งการ

เกิด ขนาด เวลาเกิด ตลอดจนออกประกาศแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประชาชนทันที 
(3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาผลของแผ่นดินไหวอย่าง

รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว สึนามิ และภูมิฟิสิกส์ 
(5) ตรวจสอบ รวบรวม จัดทำรายงาน ให้บริการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวและ      

สึนามิกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
กองพยากรณ์อากาศ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศทั่วไป รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ

การพยากรณ์อากาศเพ่ือการคมนาคมขนส่งทางบกท่ัวประเทศ และการเดินเรือในอ่าวไทยและน่านน้ำใกล้เคียง 
(2) ออกคําเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยระบบพยากรณ์อากาศ

ต่างๆ ที่ทันสมัยและเป็นสากล 
(3) เผยแพร่และให้บริการการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยาอย่าง

รวดเร็วโดยระบบและเทคนิคท่ีทันสมัย 
(4) ติดตามและประเมินผลการพยากรณ์อากาศ และศึกษาค้นคว้าเทคนิคเพื่อปรับปรุงการ

พยากรณ์อากาศให้ทันสมัยตลอดเวลา 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและดำเนินการในการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านเทคนิค

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพยากรณ์อากาศอย่างรวดเร็วและแม่นยํา 
(2) วิเคราะห์และรายงานอากาศประจำถิ่นของประเทศไทย 
(3) คาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ

มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
(4) ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางภูมิอากาศ ผลกระทบที่ เกิดจากภูมิอากาศการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ คาดหมาย และรายงานอากาศเพื ่อพัฒนาผลิตผลการเกษตรและ

อุตสาหกรรม และออกคําเตือนลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบต่อการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษา 
ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร 

(6) ศึกษา วิเคราะห์ และคาดหมายอุตุนิยมวิทยาอุทก และออกคําเตือนอุทกภัย รวมทั้ง
ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอุทก 

(7) ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความ
ร่วมมือทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการจัดประชุมและการเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
กองสื่อสาร มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) รวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม ดำเน ินการ และพัฒนาเกี ่ยวกับเคร ือข ่ายส ื ่อสาร

อุตุนิยมวิทยา เพื่อดำเนินการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับ
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(2) กระจายข่าวอากาศเพ่ือการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอ่ืน ๆ 
(3) ศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพ่ือการรับส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

และแผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและทันเหตุการณ์ 
(4) ให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา ดำเนินการ และจัดทำคู่มือในการติดตั้ง บำรุงรักษา และ

ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร 
(5) ดำเนินการเป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนยิมวิทยา ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566 – 2570 
 

หน้า | 8  
 

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศเพ่ือการบิน 
(2) จัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน และออกคํา

เตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของประเทศไทย รวมทั้งให้บริการ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบิน 

(3) รวบรวมและจัดทำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพยากรณ์
ลักษณะอากาศตามเส้นทางบินทุกเที่ยวบินให้กับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 
(5) สรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพื่อการบินและให้คำแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และประชาชนทั่วไป 
(6) ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความ

ร่วมมือทางอุตุนิยมวิทยาการบิน 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและ

เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

(2) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

(3) จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคําเตือนภัย
ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินใน
พ้ืนที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

(4) ศึกษา วางแผน และดำเนินการในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(5) ให้คำปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู ้และประสบการณ์ด ้านอุต ุน ิยมวิทยา 
แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่
เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 



แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนยิมวิทยา ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566 – 2570 
 

หน้า | 9  
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและ

เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

(2) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

(3) จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคําเตือนภัย
ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินใน
พ้ืนที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

(4) ศึกษา วางแผน และดำเนินการในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(5) ให้คำปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู ้และประสบการณ์ด ้านอุต ุน ิยมวิทยา 
แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ชุมชนและประชาชนที่
เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงาน และ

เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพ่ือการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
(2) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
(3) จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคําเตือนภัย

ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินใน
พ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

(4) ศึกษา วางแผน และดำเนินการในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(5) ให้คำปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู ้และประสบการณ์ด ้านอุต ุน ิยมวิทยา 
แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่
เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและ

เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพ่ือการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(2) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(3) จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคําเตือนภัย

ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินใน
พ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

(4) ศึกษา วางแผน และดำเนินการในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(5) ให้คำปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู ้และประสบการณ์ด ้านอุต ุน ิยมวิทยา 
แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่
เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงาน 

และเตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคเหนือ 
(2) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ ยนข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาในเขตพ้ืนรับผิดชอบภาคเหนือ 
(3) จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคําเตือนภัย

ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินใน
พ้ืนที่รับผิดชอบภาคเหนือ 

(4) ศึกษา วางแผน และดำเนินการในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(5) ให้คำปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู ้และประสบการณ์ด ้านอุต ุน ิยมวิทยา 
แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่
เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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การจัดทำชุดข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา แบ่งออกเป็น 12 กระบวนงานหลัก และ 17 

กระบวนงานสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 
1.3.1 กระบวนการหลัก 12 กระบวนงาน ประกอบด้วย  

(1) กระบวนงานตรวจอากาศ 
(2) กระบวนงานตรวจ เฝ้าระวังรายงานแผ่นดินไหว และสึนามิ 
(3) กระบวนงานอุตุนิยมวิทยาโอโซนและรังสี 
(4) กระบวนงานพยากรณ์อากาศ 
(5) กระบวนงานภูมิอากาศ 
(6) กระบวนงานอุตุนิยมวิทยาการบิน 
(7) กระบวนงานอุตุนิยมวิทยาอุทก 
(8) กระบวนงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร 
(9) กระบวนงานอุตุนิยมวิทยาทะเล 
(10) กระบวนงานบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
(11) กระบวนงานวิจัยและนวัตกรรม 
(12) กระบวนงานสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 

1.3.2 กระบวนสนับสนุน 17 กระบวนงาน ประกอบด้วย 
(1) กระบวนงานบริหารด้านการเงินการคลัง 
(2) กระบวนงานบริหารงานพัสดุ 
(3) กระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) กระบวนงานวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด  
(5) กระบวนงานวางแผนและติดตามประเมินผล 
(6) กระบวนงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(7) กระบวนงานติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ 
(8) กระบวนงานบริหารงานทั่วไป 
(9) กระบวนงานประชาสัมพันธ์ 
(10) กระบวนงานพิมพ์และออกแบบ 
(11) กระบวนงานบริหารจัดการเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
(12) กระบวนงานวิเทศสัมพันธ์ 
(13) กระบวนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(14) กระบวนงานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(15) กระบวนงานสื่สารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

1.3 ชุดข้อมูลตามหลักการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
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(16) กระบวนงานด้านการตรวจสอบภายใน 
(17) กระบวนงานพัฒนาระบบบริหาร 

   
 
 

จากบทวิเคราะห์ ระบบบริการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม (Customer 
Groups and Segments) ได้จำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ (กระบวนงาน) และสินค้า
และบริการ ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ได้แก่ เกษตรกร ประมง ค้าขาย 
ประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อสารมวลชน นักเรียน/นักศึกษา 

ความต้องการ/ความคาดหวัง  
- พยากรณ์อากาศถูกต้องแม่นยำ (สามารถระบุ พื้นที่ที่เกิด ช่วงเวลาที่เกิด ระดับความ

รุนแรง ของเหตุการณ์)  
- แจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และทันเวลา  
- เพ่ิมช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร 
- ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจนและทันสมัย  
- สถิติข้อมูลอุตุนิยมวิทยามีความถูกต้อง ครบถ้วน  
- มีความสะดวกในการสืบค้น หรือติดต่อขอรับบริการ  
- ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพ้ืนที่การให้บริการข้อมูลสถิติ  
- การให้บริการสำหรับผู้พิการ  
- ข่าวที่ตรงกับความต้องการ 

2. พยากรณ์อากาศการบิน ได้แก่ สายการบิน นักบิน ประชาชน ผู้โดยสาร บริษัทขนส่งทาง
อากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  

ความต้องการ/ความคาดหวัง  
- ความถูกต้อง, แม่นยำ รวดเร็ว ทันเวลา  
- ความชัดเจนเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO  
- ความต่อเนื่องของข้อมูลที่ให้บริการ  
- เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย 

และสะดวก  
- เพ่ิมช่องทางการให้บริการที่ทันสมัย 

3. ข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิ ได้แก่ ประชาชน ชาวประมง นักท่องเที่ยวทางทะเล แท่นขุด
เจาะน้ำมันในทะเล ธุรกิจก่อสร้าง ผู้ประกอบการ (ท่องเที่ยว ประมง) สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
นักเรียน นักศึกษา 

1.4 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ความต้องการ/ความคาดหวัง  

- รายงานแผ่นดินไหวที่จะมีผลต่อการเกิดสึนามิ  
- ความถูกต้องรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั่วถึงและได้มาตรฐาน  
- แจ้งและรายงานข่าวสึนามิล่วงหน้าก่อนเกิด เหตุการณ ์ 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประชาชน   
- เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย 
- มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและติดต่อ ขอรับบริการ 

4. บริการข้อมูลและสถิติ ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน 
ประชาชน นักวิจัย  

ความต้องการ/ความคาดหวัง  
- ความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูล  
- ความรวดเร็วในการให้บริการ  
- สะดวกและง่ายในการเข้าถึง และสืบค้นข้อมูล  
- เพ่ิมช่องทางการให้บริการ  
- การพยากรณ์ระยะนานมีความถูกต้องแม่นยำ สามารถระบุวันที่ ช่วงเวลา ความน่าจะ

เป็นที่จะเกิดเหตุการณ ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนยิมวิทยา ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566 – 2570 
 

หน้า | 14  
 

 

 

 

 
 

 
 

 2.1.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
 จากข้อมูลรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ. 2560 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่าในปี พ.ศ. 
2563 เศรษฐกิจโลกในภาพรวมปี พ.ศ. 2563 หดตัวจากปีก่อน โดยหลายประเทศทั ่วโลกเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และออกมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหยุดชะงักในหลายภาคส่วน ทั้งการท่องเที่ยว การค้าระหว่างประเทศ และการใช้จ่ายภายในประเทศ 
แม้จะได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการเยียวยาและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ รวมทั้งนโยบายการเงินที่
ผ่อนคลายในหลายประเทศในระยะต่อไป คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะทยอยฟื้นตัวจากการบริโภคในประเทศและ
การส่งออกสินค้าแต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงจาก (1) การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่อาจกลับมารุนแรงและ
ทำให้หลายประเทศต้องใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด (2) การกระจายและประสิทธิผลของวัคซีนโค
วิด 19 และ (3) ทิศทางนโยบายด้านต่างประเทศของสหรัฐฯ ภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่ง
อาจกระทบต่อบรรยากาศการค้าโลก 
 เศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 จากปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในอัตราที่สูงใกล้เคียง
กับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ 
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนหยุดชะงัก โดยภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบรุนแรงจาก
มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงหดตัวสูงในทุกสัญชาติแม้ภาครัฐจะ
อนุญาตให้นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourists Visa: STV) เดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม
เป็นต้นมา ขณะเดียวกัน ภาคการส่งออกสินค้าหดตัวสูงขึ้นจากปีก่อนในหลายหมวดตามอุปสงค์ของประเทศคู่
ค้าที่อ่อนแอลง อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางหมวด อาทิ หมวดอาหาร และถุงมือยางทางการแพทย์ ยัง
ขยายตัวได้ตามความต้องการที่เพ่ิมข้ึนในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ  
 ได้เห็นได้ว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ปี พ.ศ. 2563 – 2564 
ทำให้ประเทศไทยประสบปัญมาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำกว่าปี พ.ศ. 2562 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย
คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับการส่งออกและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาด
หลักอย่างสหรัฐ จีน ยุโรป และญี่ปุ่น ที่เริ่มฟื้นตัว และคาดว่าจะกลับไปสู่ระดับเดิมก่อนโควิดได้ในปี  พ.ศ. 
2565 
 
 

ส่วนที่ 2 

ภาพรวมสถานการณ์และแนวโน้ม      
ในปัจจุบันและอนาคต 

2.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสังกัด 
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 2.1.2 ปัจจัยด้านสังคม 
 สังคมไทยมีการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การดำเนินชีวิตประจำวันล้วนแต่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ข้อมูลข่าวสารดิจิทัลมากจนแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตเสียด้วยซ้ำ การพ่ึงพาเทคโนโลยีดิจิทัล
นี้ ส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อวิถีชีวิตและสังคม รวมถึงภาคธุรกิจก็มีการ
เปลี ่ยนแปลงอันเนื ่องจากยุคดิจิท ัล มีการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ รวมไปถึงการใช้
โทรศัพท์มือถือ หรือ smart phone ก็มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตเช่นกัน ข้อมูลข่าวสารแทบทุกอย่างต้องผ่าน
ช่องทาง smart phone ซึ ่งมีความสะดวก รวดเร็ว การทำธุรกรรมต่าง ๆ ก็พึ ่งพา application ของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทำให้สังคมมีความเชื่อมโยง
ถึงกันมากขึ้น ลดการเดินทางไปมาหาสู่กัน ลดการสัมผัสในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จึงมีธุรกิจ

แนวใหม่ที่นำแนวคิดของการใช้สินทรัพย์หรือทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดดังกล่าวทำให้ความ
เข้าใจเรื่องความเป็นเจ้าของสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งถูกใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น
เรื่อย ๆ จะเห็นได้จากปัจจุบัน การใช้บริการซื้อของออนไลน์ เป็นที่นิยมสูงสุด นอกจากความกังวลในเรื่องการ
พบปะผู้คนจำนวนมากในศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า การซื้อของออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ว่านี้ ก็ยังได้
สินค้าในราคาที่ถูกลงด้วย การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสังคมมากขึ้น 
เรียกได้ว่า คนไทยมีแนวโน้มติดสื่อสังคมออนไลน์ หรือ social media มากขึ้น  
 จากรายงานของกรุงเทพธุรกิจ เปิดเผยว่า Global Digital Report 2021 ของ We Are Social 

และ Hootsuite แพลตฟอร์มบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ เปิดสถิติถึงเดือนกรกฎาคมช่วงครึ่งปีหลังของ

ปี พ.ศ. 2564  พบ พฤติกรรมใช้ออนไลน์คนไทย 'ติดอันดับโลก' หลายรายการ 

 
                     ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 

 

 

สถิติ เผยว่า วันนี้ มีผู้ใช้อุปกรณ์พกพาทั่วโลกมากถึง 5.27 พันล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 67% ของ
ประชากรทั้งโลก มีจำนวนผู้ใช้มือถือเพิ่มขึ้น 2.3% ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 117 ล้านคน คิดเป็นผู้ใช้ใหม่เกือบ 
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10 ล้านคนต่อเดือน ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 4.80 พันล้านคน คิดเป็น 61% ของประชากร
โลกทั้งหมด ขณะที่ ตัวเลขผู้ใช้โซเชียลมีเดียเพ่ิมขึ้นมากกว่า 13% นับตั้งแต่ช่วงเวลานี้ของปีที่แล้ว ข้อมูลล่าสุด
แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้เพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งพันล้านคนในเวลาเพียง 12 เดือน ปัจจุบัน มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียมากถึง 
4.48 พันล้านคนทั่วโลก เท่ากับเกือบ 57% ของประชากรทั้งหมดของโลก 
 
 2.1.3 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงความ     
ผันผวน ความถี ่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ ้น ซึ ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้าง พ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและ
น้ำ ขณะที ่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื ่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย  
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรง ของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ  ดังกล่าวที่    
แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหาร  จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานา  ประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้างสมดุล ความมั่นคง ด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากข้ึน กฎระเบียบและข้อตกลงด้าน สิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ  ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และข้อตกลงปารีส จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น  

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change ; UNFCCC) ยังคงเป็น
พันธกรณีที่ประเทศต่างๆ ต้องดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งการผลิตไฟฟ้า 
การขนส่ง อุตสาหกรรม และบริการ อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายสำคัญของความตกลงปารีส คือควบคุมการ
เพ่ิมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้มีราคาถูก และสามารถใช้ได้แพร่หลายมากขึ้น อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเซลล์ 
แสงอาทิตย์และพลังงานลม 

การประชุมผู้นำรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 
26 หรือ COP 26 เป็นการประชุมผู้นำโลก เรื่องสภาพภูมิอากาศโลก ที่ประเทศที่สกอตแลนด์ ระหว่างวันที่ 1 

– 2 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้แทนจาก 200 ประเทศเข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งประกาศนโยบายในการ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงภายในปี พ.ศ. 2573 

อุณหภูมิของโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญห่ลวง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ต้องออกมาเตือน
บรรดาผู้นำรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือหลีกเลี่ยงความหายนะด้านภูมิอากาศ 
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กรอบอนุส ัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ ( United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) กำหนดเป้าหมายร่วมกันคือ เพื ่อรักษาระดับ
ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไม่ให้เกินระดับที่จะเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตและความ
มั่นคงทางอาหาร ทุกประเทศต้องร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันตามขีด
ความสามารถที่แต่ละประเทศจะทำได้ และได้จัดให้มีการประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ ที่เรียกว่า Conference Of 
the Parties (COP) เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน 

ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ของ UNFCCC ซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 
2558 นานาประเทศสมาชิกได้ตกลงในเป้าหมายคือการทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเพียง 1.5 องศาเซลเซียส
ภายในปี พ.ศ. 2643 หรืออีกราว ๆ 80 ปีข้างหน้า แต่ปัจจุบันอุณหภูมิโลกกลับมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น 2.7 
องศาสเซลเซียสแล้ว ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดหายนะด้านสภาพภูมิอากาศตามมา แต่ก็ยังคงมี
ความหวังว่า หลาย ๆ ประเทศจะแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซโลก
ร้อนให้ได้ในอัตราสูงสุดเร็วขึ้น คือภายในปี พ.ศ. 2573 ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ 

สภาพภูมิอากาศรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงขณะนี้ มีความเชื่อมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนสูง น้ำท่วมฉับพลันและรุนแรง การเกิดพายุ รวมทั้งการ
เกิดไฟป่า ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากไม่มีมาตรการเชิงป้องกันและรับมือที่จริงจัง ก็จะทำให้โลกต้ อง
เผชิญกับภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายมากยิ่งขึ้น 

 เป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) พ.ศ. 2573 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนา โดย
เป้าหมายด้าน Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบ โดยผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกยังคงเพ่ิมขึ้น และตอนนี้เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2533 มากกว่า 50% นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุ
ที ่ทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงอันยาวนานกับระบบสภาพภูมิอากาศ ซึ ่งผลลัพธ์ที ่ตามมาอาจไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากไม่เริ่มดำเนินการในตอนนี้ การสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเสี่ยง เช่น ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล และประเทศที่เป็นเกาะ จำเป็นต้อง
ร่วมมือกันเพื่อพยายามสร้างความตระหนักรู้และบูรณาการมาตราการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ 
ซึ่งยังคงมีความเป็นไปได้ด้วยเจตจำนงทางการเมืองและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถ
จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้ถึงสององศาเซลเซียสซึ่งจำกัดได้มากกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม 
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 2.1.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

 สถานการณ์และแนวโน้มเทคโนโลยีในระดับโลก การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและอนาคตจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมของเศรษฐกิจและสังคมขนานใหญ่
เทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกมาจากฐานเทคโนโลยีสำคัญ 3 กลุ่ม คือ ฐานชีวภาพ 
ฐานดิจิทัล และฐานฟิสิกส์ โลกในอนาคตจึงเป็นโลกของนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีทั ้งสามกลุ่มนี้ 
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Disruptive Technology) เช่น IoT (Internet of Things) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีปัจจุบันที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการค้นพบแนวทาง หรือเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของการดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่ต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำงานให้สะดวกขึ้น ปลอดภัย 
เพิ่มผลผลิต ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ช่วยทำงานที่มีอันตรายและเสี่ยงภั ย ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในระดับโครงสร้าง และระดับปัจเจกบุคคล 

 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันและในอนาคตนั้น ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาไปสู่ระบบที่ตัวระบบสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ ระบบการรับส่งข้อมูล
อัตโนมัติระหว่างคอมพิวเตอร์ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันถึง 100 ล้านเท่า 
ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้ใช้งานได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถแตกแขนงให้กลายเป็น  
เทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน การวิเคราะห์ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม
โลกได้อย่างมหาศาล 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและศักยภาพอันทรงพลังของการพัฒนากระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Storage and Data Analytics) ที่มีมากขึ้นจะทำให้มีการบันทึกเป็นข้อมูลจำนวน
มากทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นยำ และยังสามารถใช้ในการดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยต้นทุนที่ลดลง และสะดวกมาก
ยิ่งขึ ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้การประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำอาจนำไปสู่
รูปแบบในการสามารถหาประโยชน์จากข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การเกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีด้าน
ข้อมูลได ้

 

  

 การศึกษา (แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี) ในส่วนของภาพรวมของประเทศไทยนั้นจะมีส่วนที ่ได้รับ
ผลกระทบจากปรากฎการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) ดังต่อไปนี้ 

 2.2.1 ปริมาณน้ำฝน ผลสรุปการคำนวณแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในด้านปริมาณและการกระจายตัวของพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกเพิ่มมาก
ขึ้น ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีของเกือบทุกพื้นที่จะเพิ่มขึ้น จึงอาจจะบ่งชี้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละครั้งใน

2.2 กลไกที่ท้าทายกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย 
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อนาคตจะเพิ่มสูงขึ้น หรือฝนที่ตกแต่ละครั้งจะตกหนักมากขึ้นกว่าที่เป็นมาในอดีต ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงต่อ
ภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำหลาก และภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมาจากอุทกภัยอีกหลายชนิด  

 2.2.2 อุณหภูมิสูงสุด ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกพบว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
ในประเทศไทยมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกภาค ผลจากการคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าฤดูรอ้น
จะยาวขึ้นในเกือบทุกพ้ืนที่ในประเทศไทย  

 2.2.3 อุณหภูมิต่ำสุด สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ทั่วระเทศไทย
มีแนวโน้มที่อุณหภูมิรายวันต่ำสุดเฉลี่ยจะเพ่ิมสูงขึ้น ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นนี้จะหดสั้นลง  

 2.2.4 ทิศทางและความเร็วลม พ้ืนที่ตอนบนของประเทศท่ีอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ในรอบ 100 ปีข้างหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการพัด
ปกคลุมของลมมากนัก โดยทิศทางของลมที่พัดปกคลุมยังคงมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับที่เคยเป็นมาในอดีต การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับทิศทางและความเร็วของลมจะปรากฏในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งตั้งแต่บริเวณภาคกลางตอนล่าง
และภาคตะวันออก และในพื ้นที ่ภาคใต้ซึ ่งมีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื ่นออกมาจากแผ่นดินจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน  

 2.2.5 ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นการศึกษาภายใต้โครงการผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อผลผลิตข้าว อ้อย มัน
สำปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย ได้ผลสรุปว่าผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยโดยทั่วไปไม่ได้รับ
ผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยกเว้นมันสำปะหลัง อย่างไรก็ตามความแปรปรวนของ
สภาพอากาศในอนาคตจะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความแปรปรวนไปด้วยเช่นกัน เช่น ผลผลิตข้าวอาจ
ลดลงได้เนื ่องจากธาตุอาหารในดิน และการกระจายตัวของฝน ส่วนสาเหตุที ่ผลผลิตมันส ำปะหลังลดลง 
เนื่องจากคุณสมบัติของดิน และปริมาณน้ำฝนที่ไม่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ผลผลิตข้าวโพดจะลดลงเนื่องจากการ
ขาดนำ้ในระยะออกดอก โดยเฉพาะในช่วงข้าวโพดออกไหมและช่วงที่ปรากฏช่อเกสรตัวผู้ 

 2.2.6 ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งน้ำ 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝนและปริมาณฝนรายปี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเร็ว 
และทิศทางลม มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแหล่งน้ำเนื่องจากเป็นตัวกำหนดปริมาณน้ำที่เกิดจากลุ่มน้ำ 
ลุ่มน้ำสาขาส่วนใหญ่ของแม่น้ำโขงในประเทศลาวและประเทศไทยในอนาคต มีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะมากข้ึน 
เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปีที่ฝนตกมากนั้น เกือบทุกลุ่มน้ ำสาขาของ
แม่นำ้โขงในประเทศลาวและประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้น แนวโน้มปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคเหนือ
ของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้ง ส่วนทางภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนลดลง ทั้ งนี้คาดว่าปริมาณฝนรายปี
โดยรวมทั้งประเทศจะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากจะมีปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าการ
ไหลของน้ำบนผิวดิน (run-off) และการเกิดน้ำท่วมจะเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝนจะทำให้
การจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคตมีความซับซ้อนและยากขึ้น จากการศึกษาความสมดุลของน้ำในลุ่มน้ำแม่
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กลองแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การขาดแคลนน้ำลดลง แต่การจัดการน้ำในเขื่อนศรี
นครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีความยุ่งยากขึ้นเนื่องจากจะต้องมีการปล่อยน้ำเพ่ือควบคุมการแพร่กระจาย
ของน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำ โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ ่งเป็นช่วงเวลาที ่ปริมาณน้ ำในลำน้ำลดระดับลง 
นอกจากนั้นจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลจะยิ่งทำให้ปัญหาการแทรกตัวของน้ำเค็มบริเวณปากแม่น้ำ
รุนแรงมากข้ึนด้วย 

 2.2.7 ผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผล
กระทบต่อระดับน้ำทะเล โดยเฉพาะบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น ในประเทศไทย อันเป็นผลเนื่องจากการ
ละลายของน้ำแข็งและการขยายตัวของมวลน้ าในมหาสมุทรจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น  

 2.2.8 ผลกระทบต่อการตั้งถิ ่นฐานของชุมชน การใช้พลังงาน และการรักษาพยาบาล การ
เปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิ โดยเฉพาะการที ่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า 
การศึกษาซึ ่งได้ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยรายวันในช่วงฤดูกาลต่างๆ แสดงผลการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากที่สุดในช่วงฤดูร้อน ซึ่งตรงกับช่วงที่มีความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศสูงสุดด้วยเช่นกัน ดังนั้นการคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยพิจารณาการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว และไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิสภาพภูมิอากาศในอนาคตอาจจะทำให้ผลที่
ได้จากการคาดการณ์ต่ำกว่าความเป็นจริง สำหรับการศึกษาโดยกลุ่ม Water Utilization Program – Finland 
team (WUP Fin) ที่ Mekong River Commission (MRC) ได้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตพื้นที่น้ำ
ท่วมในลุ่มแม่น้ำสงคราม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลการศึกษาบ่งชี้ว่าปริมาณฝนในลุ่มน้ำโขงใน
อนาคตอาจทำให้สภาพน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสงครามตอนล่างมีขอบเขตที่กว้างกว่าปัจจุบัน และอาจส่งผล
กระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การที่อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน
เพ่ิมสูงขึ้นในหลายๆ พ้ืนที่ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคที่มีแมลงเป็นพาหะและโรคระบาดที่มาจากน้ำมากขึ้น จะส่งผล
ให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ผลการศึกษาระบุว่าโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มจะ
ระบาดมากที่สุด ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม โดยมีระยะที่เชื้อเพิ่มจำนวน (log growth phase) เป็น
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม  

 2.2.9 ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในลักษณะต่างๆ ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว เช่น การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณฝน และรูปแบบการกระจายของฝนรายปีตลอดจนอุณหภูมิและปัจจัยที่ส ำคัญทางสมุทร
ศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ดังจะเห็นได้จากปีไหนที่
อุณหภูมิต่ำกว่าค่าปกติ ก็จะส่งผลเชิงบวกในการท่องเที่ยวพื้นที่สูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ประชาชนจำนวนมากชื่นชมที่จะสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น ซึ่งส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  
ในขณะนี่ปีไหนเกิดสภาวะอากาศแปรปรวน ก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเล ที่มีคลื่น
ลมแรง ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ ล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ 
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 จากข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหน่วย
ราชการให้เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น ความสามารถในการบริหารยุทธศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ในการขับเคลื่อน ซึ่งในการบริหารยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ (1) การกำหนดยุทธศาสตร์ (2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และ (3) การติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตามในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐให้มี
ประส ิทธ ิภาพและประสิทธิผลนั ้น  หน่วยงานหรือองค์การภาครัฐจำเป็นต ้องมีการวิน ิจฉ ัยองค์การ 
(Organization Diagnosis) เพื ่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพองค์การในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และจะต้อง
ดำเนินการต่อไปอย่างไรจึงจะสามารถไปถึงจุดที่องค์กรอยากจะเป็น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคือ วิสัยทัศน์ของ
องค์การ (Vision) เครื่องมืออย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชนใน การวินิจฉัยองค์การได้อย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิผลคือ SWOT Analysis ซึ ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ ่งที ่นำมาใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล ้อมทั ้ งภายในและภายนอกเพ ื ่อนำผลที ่ ได ้ ในร ูปแบบของจ ุดแข ็ง ( Strengths) จ ุดอ ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) มากำหนดเป็น กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ใช้
ในการวางแผนพัฒนาองค์การ 

 2.3.1 SWOT Analysis เป็นการพิจารณาใน 4 เรื่องสำคัญ คือ 

 S : Strengths เป็นจุดแข็งด้านทรัพยากรภายในองค์การที่มีศักยภาพ และความสามารถทางการ
แข่งขัน เช่น ทักษะและความเชี่ยวชาญขององค์การ โครงสร้างขององค์การ ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์การ 
เทคโนโลยี และความสามารถในการให้บริการ เป็นต้น 

 W : Weaknesses เป็นจุดอ่อนด้านทรัพยากรภายในองค์การที่สำคัญ ซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะ และ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ เช่น ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจน ปัญหาทางด้านงบประมาณ 
บุคลากรขาดทักษะและความชำนาญ คุณภาพการให้บริการต่ำ ขาดเทคโนโลยีสนั บสนุน มีปัญหา การ
ดำเนินงานภายใน มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย เป็นต้น 

 O : Opportunities เป็นโอกาสขององค์การที่มีศักยภาพจากสภาพภายนอกที่เอื้ออานวย ประกอบ 
ไปด้วย นโยบายรัฐบาลสนับสนุน มีหน่วยงานภายนอกให้บริการเช่นเดียวกับองค์การและเอ้ือต่อการทางานของ
องค์การ ความสามารถในการระดมทุนจากภายนอก เป็นต้น 

 T : Threats อุปสรรคภายนอกองค์การที่ทำให้องค์การต้องปรับตัว ประกอบด้วยการเข้ามาของ
คู่แข่งขันใหม่ที่มีศักยภาพ อุปสรรคจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ส ามารถทดแทนกันได้ ความต้องการของ
ประชาชนที่มีมากข้ึนกว่าเดิม ข้อกำหนดหรือกฎหมายต่างๆ ที่ทำให้องค์การล่าช้าในการให้บริการ เป็นต้น 

 

2.3 การจัดทำ SWOT Analysis ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ได้นำเสนอบทวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกไว้
ดังต่อไปนี้ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน : จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยใช้หลักการ 7S’s Mckinsey 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1.1 ในอดีตที่ผ่านมากรมฯ ได้จดัให้มีวสิัยทัศน์ พันธกิจ 

แผนยุทธศาสตร์ครอบคลมุทุกภารกิจหลักขององค์กร 
1.2 เป็นหน่วยงานหลักทางด้านอตุุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว 

และการเตือนภยัจากธรรมชาติของประเทศไทย 
1.3 เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่เน้นในเรื่องของ

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

1.1  การนำแผนไปสู่การปฏิบตัิยังไมม่ปีระสิทธิภาพ
เพียงพอท้ังในด้านการปฏิบัติตามแผน การใช้จ่าย
งบประมาณ และการตดิตามประเมินผล 

1.2 แผนงานท่ีกรมฯ มยีังไมต่อบสนองหรือไมย่ืดหยุ่นต่อ 
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม 

1.3 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปา้หมายยงัไม่เป็นไปอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กรให้ทุกคนหน่วยงานทราบและปฏิบัต ิ

1.4 บุคลากรส่วนใหญ่ของกรมฯ ยังไมเ่ข้าใจถึงวิธีการ
ทำงานเพื่อให้บรรลตุามวสิัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย 

1.5 ระบบการติดตามประเมินผลยังมปีระสิทธิภาพไม่ 
เพียงพอ 
 

2. . โครงสร้างองค์กร (Structure)  
2.1 มีโครงสร้างภายในกรมฯ ที่ครอบคลุมตามภารกิจและ

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน มีสายการบังคับบัญชาที่มี
ความชัดเจน มีความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา 

(Unity of Command) และเอกภาพในการสั่งการ 
(Unity of Direction) 

2.2 กรมฯ มีกฎหมาย ระเบยีบที่กำหนดภาระหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีที่ชัดเจน 

 
 

2.1 การกำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่ 
ของหน่วยงานในกรมฯ ในบางส่วนขาดความชัดเจน
เนื่องจากเป็นภารกจิใหม่ๆ และงานในบางส่วนมีความ
ซ้ำซ้อนกัน และงานบางส่วนยังไมม่ีผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 

2.2 บทบาทหน้าท่ีโดยรวมของกรมฯ ยังขาดความชัดเจนใน
บางส่วน โดยเฉพาะการนำข้อมูลที่กรมฯ ได้จัดทำและ 
มีอยู่แล้ว ยังไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้าน
อื่นๆ เช่น การนำข้อมูลไปใช้ใน Used Case ได้อย่าง
เต็มที่ นอกเหนือจากงานการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่กรมฯ 
ดำเนินการในปัจจุบัน 

2.3 โครงสร้างที่มียังไมต่อบสนองต่อเทคโนโลยีทีม่ีการ
พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียใน
ปัจจุบัน  

2.4 โครงสร้างไมส่ัมพันธ์กับกระทรวงที่สังกัดทำให้ การ
ขับเคลื่อนงานไม่คล่องตัว ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของกรมฯ 

2.5 ความซับซ้อนของโครงสร้างในบางส่วนทำให้การ
ประสานงานในองค์กรเกิดความลา่ช้าในการปฏิบัติงาน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
2.6 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงการมอบ

อำนาจในบางตำแหน่งไมส่อดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
2.7 บุคลากรบางส่วนยังไมเ่ข้าใจโครงสร้างขององค์กร 
2.8 อัตรากำลังไม่เหมาะสมกับงานท่ีได้รับ และขาด

บุคลากรทางด้านการบรหิาร โดยเฉพาะหน่วยงานตาม
ศูนย์ต่างๆ ยังขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ทางด้านการเงิน 
การพัสดุ และการกำหนดตัวช้ีวัด เป็นต้น 

 
3. ระบบขององค์กร (System) 
3.1 มีระบบการตรวจอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน 

อุตุนิยมวิทยาโลก WMO และมาตรฐานของ ICAO ทำ
ให้การปฏิบัติงานของกรมฯ ไดม้าตรฐานสากลเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ท้ังในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ

3.2 มีศูนย์บริการข้อมูลอตุุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวท่ีมี
มาตรฐาน  

3.3 มีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เป็นมาตรฐานตาม
มาตรฐานสากล 

3.4 มีระบบฐานข้อมลูทางด้านอุตุนยิมวิทยาของประเทศท่ีมี
มาตรฐาน และความพร้อมในการให้บริการ 

3.5 มีข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยท่ีหลากหลาย
ทั้งในอดีต และปัจจุบัน 

3.6 กรมฯ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่นข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

3.7 สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 ระบบปฏิบตัิการงานด้านพยากรณ์อากาศในส่วนของ
เครื่องมือวัดในภาพรวมยังไม่สามารถที่จะบูรณาการ
ร่วมกัน เนือ่งจากปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องมือวัดทั้งหมด
ยังไม่มีซอฟต์แวร์เพื่อนำข้อมลูจากเครื่องมือวัดต่างๆ 
มาประมวลผลร่วม ยังใช้ความสามารถในการสร้าง
แบบจำลองของเจ้าหน้าท่ีของกรมฯ ในการดำเนินการ 

3.2 อุปกรณ์เครื่องมือวัดบางส่วนยังใช้การตรวจวดัโดยคน
ไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัติทำใหโ้อกาสเกิด Human Error 
มีมาก   

3.3 ระบบการปฏิบัติงานทางด้านการเตือนภัยยังไม่
ตอบสนองทุกพื้นที่ และครอบคลมุทุกภัยพิบัต ิ

3.4 ระบบของงานด้านเกี่ยวกับอุตุนยิมวิทยา รายงานที่
เกี่ยวกับสภาวะอากาศตา่งๆ การเตือนภัยยังขาดการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ลักษณะของงานบางส่วนของ
กรมฯ มีความซ้ำซ้อนกับงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง ทำให้ประสิทธิภาพของงานท่ีออกมาใน
บางครั้งไมไ่ด้ผลอย่างเต็มที ่

3.5 เครื่องมือ อุปกรณ์ขาดการซ่อมบำรุงอย่างสมบูรณ ์
3.6 ยังขาดระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) เพื่อจัดการ Big Data ที่  
กรมฯ มเีพื่อนำข้อมูลที่มีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.7 ระบบงานวิจัยและการพัฒนา (Research and 
Development) ของกรมฯ ยังพัฒนาไม่ทันตาม
ความก้าวหน้าของงานด้านอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากการ
พัฒนางานด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

3.8 ภายในกรมฯ งานยังขาดการบรูณาการงานร่วมกัน 
3.9 ขาดการตดิตามตรวจสอบประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของเครื่องมืออย่างเพียงพอ 
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3.10 กระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์เครือ่งมือล่าช้า อัน

เนื่องมาจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
3.11 มีกระบวนการท างานท่ีไม่ถูกต้อง เช่น การส่งข่าว

อากาศนอกสถาน ี
3.12 ระบบงานของกรมฯ ที่เป็นระบบราชการยังมีความ

แข็งตัวสูงมาก ต้องปรับปรุงระบบให้มีความยืดหยุ่น
สูงขึ้น เพื่อให้สามารถสนองตอบตอ่งานในอนาคตได้
โดยสะดวก 

3.13 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบางส่วนยังขาดการบูรณาการเข้าสู่
ศูนย์กลาง อีกทั้งการพัฒนาศูนย์ขอ้มูลกลางยังไม่
สมบูรณ ์

3.14 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบางส่วนยังขาดการควบคมุ
คุณภาพที่ดีพอ 

3.15 มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพัฒนาสู่องค์กร
อัจฉริยะ แต่การดำเนินงานให้บรรลุไปตามแผนยังไมม่ี
ความก้าวหน้าเท่าที่ควร 

3.16 ระบบสารสนเทศและข้อมูลเพื่อการบริหารและการ
จัดการองค์กรยังมไีม่ครบถ้วน ทำให้สารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิารไดไ้ม่ครบถ้วน 

4. ทักษะ (Skill) 
4.1 มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านอตุุนิยมวิทยาสามารถ

ตรวจอากาศ รายงานอากาศ และพยากรณ์อากาศ
ตามมาตรฐาน WMO และมาตรฐานสากล 

4.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้าน 
แผ่นดินไหว อุตุนิยมวิทยาการบิน อุตุนิยมวิทยาทาง
ทะเล และเครื่องมือเฉพาะดา้น 

4.3 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านตรวจ
อากาศการบินตามมาตรฐาน ICAO 

4.1 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
4.2 ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เช่น ด้านมรสมุ ด้านการ

สร้างแบบจำลองเพื่อการพยากรณอ์ากาศ ด้านการ
วิจัย ด้านเทคโนโลยีงานดิจิทัล ฯลฯ 

5. ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
5.1 ค่านิยมร่วมกันขององค์กรที่มีอยู่นั้น เป็นท่ียึดถือปฏิบัติ

ของบุคลากรส่วนใหญ ่
5.2 มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกันคือ กรมหลวงชุมพร เขตอุดม

ศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกรมอุตุนิยมวิทยา ท าให้เกิดความ
รักและศรัทธาในวิชาชีพ 

5.1 บุคลากรบางส่วนไมไ่ดย้ึดค่านยิมองค์กรแต่ยึด ตนเอง
เป็นหลัก 

5.2 ขาดการรณรงคส์่งเสริม ค่านิยม วฒันธรรมภายใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

6. บุคลากร (Staff) 
5.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถพรอ้มจะเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ 
5.2 มีระเบยีบและขั้นตอนในการคดัเลอืกบุคลากรที่โปร่งใส 

มีประสิทธิภาพ 
5.3 มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานด้านอุตุนิยมวิทยา 

6.1 ขาดการส่งเสรมิการให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการใน
หน่วยงาน 



แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนยิมวิทยา ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566 – 2570 
 

หน้า | 25  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
5.4 กรมฯ ส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสูร่ะบบ

ข้าราชการที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
6.2 ยังขาดความร่วมมือทางการศึกษาทางด้าน

อุตุนิยมวิทยากับสถาบันการศึกษาในระดับปรญิญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า 

6.3 ยังขาดการวางแผนงานการพัฒนาบุคลากร หลักสตูร
ต่างๆ รวมถึงการด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการ
และการปฏิบัติทุกสายงาน 

6.4 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาตา่งๆ ท่ีเป็นผู้สอนด้าน
อุตุนิยมวิทยายังขาดทักษะ เทคนิคการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งสมบูรณ ์

6.5 บุคลากรของหน่วยงานยังขาดทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ จึงทำให้ขาดโอกาสที่จะไดร้ับทุน หรือ
การอบรมที่จดัโดยหน่วยงานระดบันานาชาติ 

6.6 สถาบันอุตุนิยมวิทยายังไมม่ีโครงสร้างที่เข้มแข็ง เช่น 
อาจารย์ อุปกรณ์ เป็นต้น ทำให้การพัฒนาบุคลากรยัง
ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

6.7 บุคลากรด้านการพัฒนาบริการอุตนุิยมวิทยาผ่านระบบ
ดิจิทัลยังไม่เพียงพอ และยังขาดองค์ความรู้เพื่อเรียนรู้
ให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทลั ทำให้การสร้างนวัตกรรม
ทางอุตุนิยมวิทยาดิจิทลัมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้งาน 

6.8 บุคลากรในหน่วยงานยังมคีวามรู้ ความเข้าใจในการใช้
ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไมเ่พียงพอ จึงทำให้เกิด
อุปสรรคในการวิเคราะห์ นำเสนอในเทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

6.9 บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนโยบายดิจิทลัไม่เพียงพอ ทำให้มีความ
คลาดเคลื่อนในการผลักดันงานใหเ้ข้าสู่การปฏิบัติงาน
ในแบบ Digital government ของรัฐซึ่งมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีว 

7. รูปแบบการนำขององค์กร (Style)  
7.1 มีการทำงานแบบระบบอาวุโสใหค้วามเคารพซึ่งกันและ

กัน มีรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
7.2 การสั่งการมีความยดืหยุ่นและสามารถนำไปปรับ ใช้กับ

หน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมภิาคได ้
7.3 ผู้บริหารของกรมฯ ให้ความสำคญัในการพัฒนางาน

อุตุนิยมวิทยาดิจิทลั 

7.1 ผู้บริหารระดับสูงที่โอนย้ายมาจากหน่วยงานภายนอก
อาจไม่เข้าใจกระบวนการทำงานและหลักวิชาการ
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาเพยีงพอ ทำให้การสั่งการ 
ประสานงานไมม่ีประสิทธิภาพ 

7.2 ขาดการทำงานเป็นทีม 

7.3 การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบญัชากับผู้ปฏิบัติงาน ใน
บางครั้งยังไม่ครบถ้วน และขาดความชัดเจน 
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7.4 ขั้นตอนการดำเนินงานในบางขั้นตอนยังมีความซับซ้อน

ไม่ชัดเจน และในบางกรณีมีความซ้ำซ้อนกัน 

7.5 การจัดสรรทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน
งบประมาณ หรืออุปกรณ์ ยังดำเนนิการไดย้ากอัน
เนื่องมาจากที่มีทรัพยากรในแต่ละด้านจำกัดมาเพราะ
กรมฯ เป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนยังไม่
เห็นความสำคัญงานของกรมฯ จนกว่าจะเกิดภัยพิบัติ
ขึ้นมาก่อน 

 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก : โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยใช้หลักการ C-PEST 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer) 
1.1 สภาวะสภาพแวดล้อม ภาวะโลกรอ้น และการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) 
มี ความรุนแรงขึ้น ทำให้ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ความสนใจข้อมลูดา้นอุตนุิยมวิทยามากขึ้น 

1.2 ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความตอ้งการข้อมูลด้าน 

อุตุนิยมวิทยาท่ีมีความแม่นยำ และน่าเช่ือถือมากข้ึน 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใจต่างๆ 

1.1 ประชาชนและผู้รับบริการมีความต้องการข้อมูลดา้น
อุตุนิยมวิทยามากข้ึน แต่การพัฒนางานด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศก้าวไดไ้ม่ทันต่อความต้องการ 

1.2 ข้อมูลที่ไดจ้ากกรมฯ มีประโยชน์แต่ยังไมต่รงความ
ต้องการของประชาชนหรือผูร้ับบริการ เนื่องจากการ
พยากรณ์ที่กรมฯ ให้ต่อสาธารณะเป็นการให้ในเชิงกว้าง 
แต่ข้อมูลที่ประชาชนต้องการเป็นข้อมูลในเชิงลึก 

1.3 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตนุิยมวิทยาดิจิทลัยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบท่ีสนองต่อการ
ให้บริการอย่างสะดวก ครบถ้วน ครอบคลุม ต่อกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ 

2. สถานการณ์การเมือง (Political Situation) 
2.1 รัฐบาลทุกรัฐบาลให้การสนับสนุนงานด้าน

อุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะงานอุตุนยิมวิทยาการบิน
รัฐบาลให้การสนับสนุนเครื่องมือดา้นการบินอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลของ ICAO 

2.2 รัฐบาลสนับสนุนให้หน่วยงานจัดท าแผน 20 ปี ของ
กรมฯ เพื่อสนบัสนุนงบประมาณการจัดซื้อเครื่องมือ
และจัดหาบุคลากร 

2.3 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาทางด้านดิจิทัล
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั การเปดิเผยข้อมูลส่งเสริมใหม้ี
การผลักดันบริการของรัฐสู่ประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม ดังน้ันกรมฯ จึงมีโอกาสที่จะพัฒนางานดิจิทัล
ของกรมฯ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมฯ ที่
เน้นงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2.1 รัฐบาลสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ทำงานท่ีมีลักษณะ
ซ้ำซ้อนกับกรมฯ โดยการอนุญาตให้ดำเนินงานด้าน
การพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยสภาวะอากาศได้ 

2.2 การไมไ่ดร้ับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากประเทศอื่นๆ 
ที่เป็นคู่แข่งขันทางการค้า เพื่อทำให้ประเทศไทยลด
ความสามารถในการแข่งขันระหวา่งประเทศลง 

2.3 นโยบายและแผนของกระทรวงดิจทิัลฯ ให้ความสำคัญ
กับงานของกรมฯ น้อยมาก ทำให้การพัฒนาระบบงาน
ต่างๆ ไมไ่ดร้ับความสนใจอย่างเตม็ที่ 

2.4 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายด้านอุตนุิยมวิทยารองรับ 
เหมือนกับบางประเทศจึงเปิดโอกาสให้มีข้อมลูที่อาจ
เป็นเท็จจากแหล่งอื่นที่เช่ือถือไม่ได้เผยแพร่ไปให้
ประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูล 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
2.4 การสนับสนุนของหน่วยงานระหวา่งประเทศ เกี่ยวกับ

การให้ความรู้ ความเข้าใจดา้นอุตนุิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว ส่งเสริมใหต้้องพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังหน่วยงาน
ในประเทศและระหว่างประเทศ ในการใช้และ
ให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

2.5 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องทำงานแบบบูรณาการร่วมกันและไม่ซ้ำซ้อน
กัน เช่น งานการบริหารจดัการน้ำ เป็นต้น และกรมฯ 
ได้รับความสำคัญและความน่าเชื่อถือจากรัฐบาลให้ทุก
หน่วยงานรับฟังรายงานและข้อมลูการพยากรณ์
อากาศต่างๆ จากกรมฯ 

2.6 ความมั่นคงทางการเมืองของประเทศดีขึ้น ทำให้
ประเทศมภีาพลักษณ์ดีขึ้น ตา่งประเทศมีความเชื่อมั่น
ต่อประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศงานด้านอตุุนิยมวิทยาดีขึน้ 

2.7 มีความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ และการ
แลกเปลีย่นข้อมูลซึ่งกันและกัน จากองค์การระหว่าง
ประเทศ และประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก ได้แก่ 
WMO, ICAO และภายในกลุ่มประเทศในภูมภิาค
อาเซียน ด้านอุตุนยิมวิทยา ภมูิฟิสกิส ์

2.8 มีหน่วยงานระหวา่งประเทศท่ีเป็นผู้กำกับดูแล เช่น 
WMO, ICAO ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรมฯ ในการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์อากาศ
การบินและการเตือนภัย 

2.9 การสนับสนุนของหน่วยงานระหวา่งประเทศ เกี่ยวกับ
การให้ความรู้ ความเข้าใจดา้นอุตนุิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวแก่ประชาชนทุกภาคสว่น ส่งเสรมิให้ต้อง
พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

2.10 ในปัจจุบันมีพระราชบัญญตัิที่เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ทำให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมลูอัน
เป็นเท็จมีระบบการลงโทษ 

2.5 กฎหมายใหม่ๆ เปดิโอกาสให้ประชาชนและผู้ใช้บริการ
ร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการมากข้ึน 

2.6 การบังคับใช้กฎหมายบางฉบับมีผลกระทบกับการ
ดำเนินงานด้านอุตุนยิมวิทยา เช่น กฎหมายการจัดสรร
คลื่นความถี่วิทย ุ

3. สภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (Economic and Environmental condition) 
3.1 สภาพเศรษฐกิจ (Economic condition) 
3.1.1 ประเทศมเีศรษฐกิจในระดับปานกลาง ทำให้มีการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ
3.1.1 กรมฯ ขยายการให้บริการไม่ทันตอ่ความต้องการใน

ภาคส่วนต่างๆ อันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเรว็ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
และเครื่องมืองานทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

3.1.2 การปรับตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้มีความ
ต้องการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอตุนุิยมวิทยามากขึ้น 
เช่น ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อสนับสนุนงานด้าน 

คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม การเกษตร ท่องเที่ยว 
การประมง ก่อสร้าง และสาธารณสุข 

3.1.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิงานและการบรหิารการ จัดการองค์กร 
เช่น Start up Thailand การเพิม่สนามบินใน
จังหวัดต่างๆ 

 
 

3.2 สภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Condition) 
3.2.1 ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

อากาศ (Climate Change) ทำใหม้ีการพัฒนา
ความรู้ นวัตกรรม การวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

3.2.2 การเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศทำให้ ประชาชน
เกิดความตระหนักจากผลกระทบ และความสำคญั
ต่อข้อมูลข่าวสารของกรมฯ 

3.2.3 สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป สภาวะโลกร้อน 
สภาวะอากาศที่เปลีย่นแปลงไป (Climate Change) 
เป็นโอกาสให้เกดิการศึกษาวจิัย เรื่องของภัย
ธรรมชาติที่มผีลสืบเนื่องมาจากผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมดังกล่าว 
 

 

3.2.1 การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมตา่งๆ มีผลกระทบ
ต่อการดำเนินกิจกรรมของกรมฯ เช่น มีการสร้าง
อาคารสูงในบรเิวณใกล้ๆ  สถานตีรวจอากาศ ทำให้
อากาศมีผลกระทบต่อผลการตรวจทำให้กรมฯ ต้อง
ย้ายสถานตีรวจอากาศ ซึ่งมผีลกระทบต่อการตรวจ
อากาศในช่วงการก่อสร้าง และต้องใช้งบประมาณใน
การจัดสร้างสถานีใหม ่

3.2.2 การเปลีย่นแปลงสภาวะอากาศที่รนุแรงมากข้ึน เช่น 
น้ำท่วม ทำให้เครื่องมือของกรมฯ ได้รับความ
เสียหาย ขัดข้อง ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ ในการ
รักษา หรือจัดซื้อใหม ่

3.2.3 ในพื้นที่อันตรายและเข้าถึงยากไมส่ามารถปฏิบัติ 
หน้าท่ีได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
และขาดความต่อเนื่อง 

4. สภาพสังคม (Social Condition) 
4.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในทางวิทยาศาสตรม์าก

ขึ้น ทำให้เกิดความเช่ือถือในคำพยากรณ์ของกรมฯ 
และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน
ได้ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น  

4.2 สื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบการสื่อสารเป็นแบบเปิดมี
การสื่อสาร 2 ทาง ทำให้สามารถสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านอุตุนิยมวิทยาได้มากข้ึน รวมทั้งช่องทาง
การศึกษาท่ีมากขึ้นเป็นทางเลือกยคุปัจจุบันทำให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอตุนุิยมวิทยาได้มากข้ึน 

4.3 ข้อกำหนดและมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ท้ัง
มาตรฐาน ICAO และ WMO ทำให้การปฏิบตัิงานของ
กรมฯ มมีาตรฐานที่เป็นสากล เปน็ท่ียอมรับจาก
ต่างประเทศและในประเทศ 

4.1 ข้อมูลของกรมฯ ในบางครั้งมมีากเกินไป อีกท้ังข้อมูลมี
หลายชุดไม่เป็นเอกภาพ ทำให้การสื่อสารต่อสังคมเกดิ
ความล่าช้าและไม่แม่นยำ จนทำให้ประชาชนหันไปให้
ความน่าเชื่อถือจากข้อมูลหน่วยงานอ่ืนมากกว่า  

4.2 ประชาชนสามารถหาข้อมลูด้านการพยากรณ์อากาศ
จากแหล่งอื่นๆ จากกทางเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาไป
ได้โดยสะดวกมากข้ึน ทำให้ไม่สนใจในข้อมูลที่กรมฯ 
เผยแพร่ออกมา 

4.3 ข้อมูลจากแหล่งอื่น ซึ่งมีความขัดแย้งจาก ข้อเท็จจริง 
ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และบางครั้งกรมฯ 
ได้รับความเสียหาย เนื่องจากประชาชนเข้าใจว่าข้อมูล
มาจากกรมฯ 

4.4 นักวิชาการสถาบันต่างๆ มีการใช้ข้อมูลซ้ำซ้อน 
บางครั้งเป็นข้อมูลที่ขาดข้อเท็จจรงิหรือขาดการ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้ประชาชนมีความสับสน
ในข้อมูลที่ไดร้ับ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
4.4 สังคมมีการคาดหวังต่อระบบงานการพยากรณ์อากาศ 

และการเตือนภยัค่อนข้างสูง ทำให้เกิดโอกาสในการ
ปรับปรุงพัฒนางานในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 

4.5 ความตระหนักและความสนใจในข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ของประชาชน ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้านอุตุนิยมวิทยาของหน่วยงานตา่งๆ สื่อมวลชน และ
สื่อสังคมออนไลน์ผา่นทางเว็บไซตต์่างๆ เป็น
แรงผลักดันให้กรมฯ ต้องสร้างผลผลิต ในการนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนยิมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกลไกหลักในการเผยแพร่เพื่อให้
สามารถแข่งขันได ้

 

4.5 คนไทยมีนสิัยรักสนุก นำข้อมูลจากกรมฯ ไปตัดต่อ
เปลี่ยนแปลงข้อความไปในสิ่งที่ไมถู่กต้อง จนทำให้เกิด
ความเสยีหาย 

4.6 ความตระหนักของสังคมต่อภัยธรรมชาติทำให้ 
ประชาชนขาดการกลั่นกรองข้อมลูจากแหล่งอื่น มีการ
ส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทำให้ส่งผลที่เป็นภาพ
ลบต่อการทำงานของกรมฯ 

5. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) 
5.1 การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบันไปสู่

ประชาชน สะดวกรวดเร็วทันเหตกุารณ ์
5.2 เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัย ช่วยสนับสนุน

การดำเนินการด้านอุตุนิยมวิทยาในทุกข้ันตอน ทำให้
ระบบการพยากรณ์อากาศในปัจจบุันมีความแม่นยำ
มากขึ้น ให้บริการพยากรณ์อากาศได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 

5.3 สังคมยุคปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาตมิากขึ้น ทำให้มีโอกาสในการ
เสรมิสร้างเครือข่ายการมสี่วนร่วมของประชาชนได้
ง่ายขึ้น 

5.4 ปัจจุบันมีโครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัที่
ครอบคลมุทั่วประเทศ สามารถสนบัสนุนงานของ  
กรมฯ ด้านดิจิทัลและประชาชนได ้ท้ังนี้มีเครือข่าย
ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลที่หลากหลาย
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
 

5.1 หน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศมีการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั การตรวจวัดสภาพอากาศท่ีทันสมัย
และมเีครือข่ายมากกว่าอาจส่งผลต่อฐานผู้ใช้บริการ
ของกรมฯ ได ้

5.2 เนื่องจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีข่าวสาร จึงเป็น
การเปิดโอกาสให้นักวิชาการอสิระสามารถเข้ามา
แทรกแซงบทบาทในการให้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาได้
ง่ายขึ้น 

5.3 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายด้านอุตนุิยมวิทยารองรับ
เหมือนประเทศอ่ืน จึงเปิดโอกาสให้มีข้อมูลที่อาจเป็น
เท็จจากแหล่งอ่ืนท่ีเชื่อถือไมไ่ด้เผยแพร่ไปให้ประชาชน
จนเกิดความสับสนในข้อมูลได ้

5.4 เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอ่ืนๆ ยังขาดองค์ความรู้ดา้น
อุตุนิยมวิทยา แล้วนำข้อมลูของกรมอุตุนิยมวิทยาไป
ตีความ มีการเผยแพร่ต่อประชาชน ทำให้การเสนอ
ข้อมูลผดิพลาด และสร้างความเสยีหายให้เกิดขึ้น 

 

 2.3.2 การจัดทำ TOWS Matrix Analysis ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 จากข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ระบุไว้ว่า TOWS Matrix Analysis คือ การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาหลังจากการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT) และนำข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้นั้นมาประเมินสภาพแวดล้อมแบบ Matrix โดยใช้ตาราง 
TOWS Matrix เป็นตารางที่วิเคราะห์ข้อมูลจากจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพื่อกำหนดออกมาเป็นกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งการประเมินสภาพแวดล้อมแบบ TOWS Matrix เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมระหว่างจุดแข็ง
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กับโอกาส (SO) จุดแข็งกับอุปสรรค (ST) จุดอ่อนกับโอกาส (WO) และจุดอ่อนกับอุปสรรค (WT) ซึ่งผลของการ
ประเมินสภาพแวดล้อมในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว จะทำให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

 1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก  อาทิ (1) ประชาชน
และผู้ใช้บริการมีความต้องการข้อมูลและข่าวสารที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทำให้มีความเชื่อถือในคำพยากรณ์ สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือในชีวิตประจำวัน ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักทางด้านอุตุนิยมวิทยา
ของประเทศและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้ประชาชนสามารถเชื่อถือและมั่นใจได้ว่าข้อมูลและ
ข่าวสารที่ออกโดยกรมอุตุนิยมวิทยานั้นมีความถูกต้องและมีความแม่นยำ และ (2) กรมอุตุนิยมวิทยามีระบบ
การตรวจอากาศ ด้านแผ่นดินไหว และการเฝ้าระวังเตือนภัยที่เป็นมาตรฐานสากลตามมาตรฐานของ WMO 
และ ICAO ทำให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล จึงได้รับความ
ร่วมมือการให้ความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสนับสนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศในเรื่อง
ของความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านอุตุนิยมวิทยา ทำให้เพิ่มศักยภาพของด้านการทำงานกรมอุตุนิยมวิทยาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุด
แข็งและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน เนื่องจาก
องค์กรมีจุดแข็งและประสบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดภายนอก แต่องค์กรสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ป้องกัน
ข้อจำกัดจากภายนอกได้ อาทิ (1) เป็นหน่วยงานหลักทางด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว และการเตือนจาก
ธรรมชาติของประเทศ แต่อุปสรรคก็คือข้อมูลที่ประชาชนได้รับยังไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน และ
ไม่ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับบทบาทเพื่อปฏิบัติงานให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้ทุกด้าน และ (2) กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ 
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในระดับภูมิภาค อุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่ง คือ นโยบาย
ของกระทรวงดิจิทัลฯ ยังให้ความสำคัญกับงานของกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างน้อย ทำให้การพัฒนาระบบต่างๆ 
เป็นไปค่อนข้างช้า ดังนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับบทบาทเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงฯ ที่
กระทรวงฯ พร้อมให้ การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน 

 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้
เนื่องจากองค์กรมีโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ได้  อาทิ (1) กรม
อุตุนิยมวิทยาต้องพัฒนาระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำ Big Data มาประมวลผลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
เช่น ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อสนับสนุนงานด้านคมนาคม ขนส่ง อุตสาหกรรม การเกษตร ท่องเที่ยว การประมง 
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ก่อสร้างและสาธารณสุข และ (2) ระบบงานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ของกรม
อุตุนิยมวิทยายังพัฒนาไม่ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศเพียงพอ จากสภาพแวดล้อมและสภาวะ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างแบบจำลองโมเดลที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ 

 4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจาก
องค์กรเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้  อาทิ (1) ปัญหาเครื่องมือของ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับความเสียหาย ขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานที่นานแล้ว และการเปลี่ ยนแปลง
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง การเกิดภาวะน้ำท่วม ประกอบกับการซ่อมบำรุงทำได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ การซ่อมบำรุงมีความล่าช้า เป็นต้น ในขณะที่ปัจจุบันประชาชนมีความต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง 
แม่นยำ รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นหากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีก็อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ 
และ (2) กรมอุตุนิยมวิทยายังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านมรสุม ด้านการสร้างแบบจำลองเพื่อการ
พยากรณ์อากาศ ด้านการวิจัยพัฒนา ด้านเทคโนโลยีงานดิจิทัล จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานบางส่วนของ
กรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ จึงอาจจะทำให้ประชาชนไปรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นที่มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพกว่า ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะองค์กรหลักของประเทศต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 

 ผลของการวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัย

ภายใน SWOT ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 Strengths (s) Weakness (w) 
Opportunities (O) S+O = เชิงรุก W+O = เชิงแก้ไข 
 1. ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความตอ้งการ

ข้อมูลและข่าวสารที่แม่นยำและนา่เชื่อถือ 
ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทำให้มีความ
เชื่อถือในคำพยากรณ์สามารถนำขอ้มูลที่
ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหรือ
ในชีวิตประจำวันประกอบกับกรม
อุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศและมีบคุลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้
ประชาชนสามารถเชื่อถือและมั่นใจได้ว่า
ข้อมูลและข่าวสารที่ออกโดยกรม
อุตุนิยมวิทยานั้นมีความถูกต้องและมี
ความแม่นยำ 

2. กรมอุตุนิยมวิทยามีระบบการตรวจอากาศ 
ด้านแผ่นดินไหว และการเฝ้าระวังเตือน

1. ระบบการปฏิบัติงานทางด้านการเตือนภัยยัง
ไม่สามารถสนองตอบในทุกพ้ืนท่ีและ
ครอบคลมุในทุกภัยพิบัติ อุปกรณแ์ละ
เครื่องมือในบางส่วนยังใช้ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลโดยคน ไม่ใช่ระบบอัตโนมัต ิจึงอาจทำ
ให้เกิดข้อผิดพลาดได้โดยง่าย รวมไปถึง
เครื่องมืออุปกรณ์ยังขาดการซ่อมบำรุงท่ีดี 
หรือเกิดล่าช้าในการซ่อมบำรุงอัน
เนื่องมาจากข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ 
ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการมีความต้องการข้อมลู ข่าวสาร 
ของกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีถูกต้อง แม่นยำ และ
รวดเร็ว รวมไปถึงมคีวามน่าเชื่อถอื จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ กรมอตุุนิยมวิทยา
ต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม้ีประสิทธิภาพ
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ภัยที่เป็นมาตรฐานสากลตามมาตรฐาน
ของ WMO และ ICAO ทำให้ไดร้บัการ
ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังใน
ระดับประเทศและในระดับสากล จึงได้รับ
ความร่วมมือการให้ความช่วยเหลอื การ
แลกเปลีย่นข้อมูล และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานระหว่างประเทศในเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
อุตุนิยมวิทยา ทำให้เพิ่มศักยภาพของด้าน
การทำงานกรมอุตุนยิมวิทยาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. กรมอุตุนิยมวิทยามีวิสยัทัศน์ พันธกิจตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลมุภารกิจหลัก 
ดังนั้นรัฐบาลจึงให้การสนับสนุน
งบประมาณในการซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ดีและทันสมัย รวมไปถึงกรม
อุตุนิยมวิทยามีบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อ
เป็นการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

4. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักของ
ประเทศท่ีเน้นในเรื่องขององค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนบัสนุน
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของกรมอุตุนิยมวิทยา การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 

5. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลีย่นข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิด
เครือข่ายความร่วมมือท้ังหน่วยงาน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มี
การให้แลกเปลี่ยนข้อมลูสารสนเทศด้าน
อุตุนิยมวิทยาระหว่างกัน 

6. กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถทำงานรว่มมือ
กับองค์กรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ส่งผลให้
กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับความเช่ือถือจาก

สูงขึ้นและครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2. กรมอุตุนิยมวิทยาต้องพัฒนาระบบ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) เพื่อนำ Big Data มาประมวลผล
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลอตุุนิยมวิทยาเพื่อ
สนับสนุนงานด้านคมนาคม ขนส่ง 
อุตสาหกรรม การเกษตร ท่องเที่ยว การ
ประมง ก่อสรา้งและสาธารณสุข เป็นต้น 

3. ระบบงานการวิจยัและพัฒนา (Research 
and Development) ของกรม
อุตุนิยมวิทยายังพัฒนาไม่ทันกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศเพียงพอ จาก
สภาพแวดล้อมและสภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
สร้างแบบจำลองโมเดลที่เหมาะสมสำหรับ
การพยากรณ ์

4. บุคลากรของหน่วยงานจำนวนหนึง่ยังขาด
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศทำให้ประสบ
กับปญัหาในการทำงานและการพฒันา
องค์กร โอกาสในปัจจุบันที่กรมอุตนุิยมวิทยา
ต้องมีความร่วมมือ การให้และรับความ
ช่วยเหลือ และการแลกเปลีย่นข้อมูลกับ
หน่วยงานระดับนานาชาติ จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาศักยภาพดา้น
ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน 

5. ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีมีความก้าวหน้า 
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความ
ทันสมัย สามารถทำใหร้ะบบพยากรณ์
อากาศมีความแม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น แต่ในประเทศ
ไทยไมม่ีสถาบันการศึกษาใดที่เปดิการเรยีน
การสอนองค์ความรู้ด้านอุตุนยิมวทิยาเลย 
ประกอบกับความร่วมมือทางการศึกษา การ
วางพัฒนาหลักสูตรที่จะอบรมบุคลากร รวม
ไปถึงอาจารย์หรือที่วิทยากรเฉพาะด้านท่ี
เป็นผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนโครงสร้างหลักสูตร
ของสถาบันในปัจจุบันยังไม่มีอย่างเพียง
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ทั้งภาครัฐและประชาชนในการรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์ต่างๆ 

7. ปัจจุบันด้วยปญัหาสภาวะโลกร้อนและ
การเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ และ
ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ
ข้อมูลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้
ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม 
การวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยในงานการ
พยากรณ์ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามี
ระบบฐานข้อมลูด้านอุตุนยิมวิทยาที่มี
มาตรฐาน จึงทำให้มีความพร้อมทีจ่ะ
ให้บริการประชาชน หรือผู้ขอให้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กรมอุตุนิยมวิทยามีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญด้านตรวจอากาศการบิน
ตามมาตรฐาน ICAO รัฐบาลจึงใหก้าร
สนับสนุนงานด้านอตุุนิยมวิทยาด้านการ
บินอย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้กรม
อุตุนิยมวิทยา ได้รับมาตรฐานของ ICAO 
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถพรอ้มท่ีจะ
เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆอยูเ่สมอ ประกอบกับสังคม
มีความคาดหวังและความต้องการที่
เกี่ยวข้องกับระบบงานการพยากรณ์
อากาศ และการเตือนภยัที่มากขึ้น ด้วย
เหตุนี้จึงทำให้บุคลากรของกรม
อุตุนิยมวิทยามโีอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพและเรยีนรูส้ิ่งใหม่อยู่เสมอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของสังคม 

10. ผู้บริหารและบุคลากรของกรม
อุตุนิยมวิทยาให้ความสำคญัในเรื่องของ
การพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลเพื่อให้
ตอบสนองกับนโยบายของประเทศ จึงได้มี
การนำเสนอข้อมูลและข่าวสารทั้งแบบ 
Online และ Offline และในอีกหลายๆ 
ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ตอบสนองกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม และก่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งยัง
นำเทคโนโลยีทีทันสมยัมาปรับใช้ใน

พอที่จะก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมจะตอ้งส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านการ
ฝึกอบรมให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยใีนปัจจุบัน
หรือในแนวโน้มอนาคตข้างหน้าท่ีจะเกิดขึ้น 
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องค์กร รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
จึงทำให้กรมอตุุนิยมวิทยาสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ทุกกลุ่ม สามารถสื่อสารไดห้ลากหลาย
รูปแบบ และหลายช่องทาง มีความ
รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 
 

Threats (T) S+T = เชิงป้องกัน W+T = เชิงรับ 
 1. เป็นหน่วยงานหลักทางด้านอตุุนิยมวิทยา 

แผ่นดินไหว และการเตือนจากธรรมชาติ
ของประเทศ แต่อุปสรรคก็คือข้อมลูที่
ประชาชนไดร้ับยังไม่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน และไม่ครอบคลุม
ถึงทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ กรมอุตุนิยมวิทยา
จะต้องปรับบทบาทเพื่อปฏิบตัิงานให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้
ทุกด้าน 

2. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศ เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลีย่นข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาใน
ระดับภูมิภาค อุปสรรคที่สำคัญประการ
หนึ่ง คือ นโยบายของกระทรวงดิจทิัลฯ 
ยังให้ความสำคญักับงานของกรม
อุตุนิยมวิทยาค่อนข้างน้อย ทำให้การ
พัฒนาระบบต่างๆ เป็นไปค่อนข้างช้า 
ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรบั
บทบาทเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักของ
กระทรวงฯ ที่กระทรวงฯ พร้อมใหก้าร
สนับสนุนในทุกๆ ด้าน 

3. แม้ว่ากรมอุตุนยิมวิทยา มีข้อมลู
อุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว การเฝา้ระวัง
และเตือนภัยที่มมีาตรฐาน และพรอ้ม
ให้บริการในทุกสถานการณ์ แตป่ระชาชน
ส่วนใหญ่ก็สามารถหาข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยาจากแหล่งอื่นๆ ได้ไมย่ากนัก 
เป็นข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ อนัเป็น
ผลเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ส่งผลให้ประชาชนสามารถรบัข้อมลูได้

1. โครงสร้างองค์กรและศักยภาพของบุคลากร
ภายในกรมอตุุนิยมวิทยายังอาจจะไม่
ตอบสนองต่อเทคโนโลยีทีม่ีการพฒันา
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเท่าที่ควร และ
ข้อมูลข่าวสารที่กรมอุตุนยิมวิทยาเผยแพร่ใน
ปัจจุบันยังไมต่อบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชน ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการหรือผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย ดังน้ันกรมอุตุนิยมวิทยาควร
จะต้องปรับบทบาทเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

2. โครงสร้างของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะ
สัมพันธ์กับกระทรวงท่ีสังกัดอยู่ค่อนข้างน้อย 
ทำให้การขับเคลื่อนงานยังไม่คล่องตัว
เท่าที่ควร ทำให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่มากนัก 

3. ปัญหาเครื่องมือกรมของกรมอตุุนยิมวิทยาที่
ได้รับความเสียหาย ขัดข้อง อันเนื่องมาจาก
การใช้งานท่ีนานแล้ว และการเปลีย่นแปลง
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรุนแรง 
การเกิดภาวะน้ำท่วม ประกอบกับการซ่อม
บำรุงทำไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ การซ่อม
บำรุงมีความล่าช้า เป็นต้น ในขณะที่ปัจจุบัน
ประชาชนมีความต้องการข้อมูลทีถู่กต้อง 
แม่นยำ รวดเร็วมากข้ึน ดังนั้นหากปัญหา
เหล่านีไ้มไ่ด้รับการแก้ไขอยา่งทันท่วงทีก็อาจ
เกิดความเสียหายขึ้นได ้

4. กรมอตุุนิยมวิทยายังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เช่น ด้านมรสุม ดา้นการสร้าง
แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์อากาศ ด้าน
การวิจัยพัฒนา ด้านเทคโนโลยีงานดิจิทัล  
จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานบางส่วน
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หลายช่องทาง จนทำให้ประชาชนไม่สนใจ 
หรือไมเ่ชื่อถือข้อมูลของกรมอุตุนยิมวิทยา 
ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีการนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
ทำให้ประชาชนเช่ือถือข้อมูล 

4. เนื่องจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวทิยา 
หน่วยงานอ่ืนสามารถนำเอาข้อมลูไปแปล
ความผิดพลาด จนอาจมีความขดัแย้งกับ
ข้อเท็จจริงได้อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่นยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านอุตุนิยมวิทยาอย่างลึกซึ้ง แล้วนำไป
เผยแพรสู่่ประชาชน ทำให้การเสนอข้อมูล
ที่ผิดพลาด และอาจจะสร้างความเสียหาย
ให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ดังนั้นกรม
อุตุนิยมวิทยาจะต้องมีระบบท่ีดีทีส่ามารถ
นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ดา้นอุตุนยิมวิทยา
ที่เป็นทางการและถูกต้อง ไม่สร้างความ
สับสนให้กับประชาชน และผู้รับขา่วสาร 

ของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้ทำงานอย่าง
เต็มที่จึงอาจจะทำให้ประชาชนไปรับข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งอื่นที่มีความรวดเร็ว       
มีประสิทธิภาพกว่า ดังนั้นกรมอตุนุิยมวิทยา
ในฐานะองค์กรหลักของประเทศตอ้งส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาก
ยิ่งข้ึน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมปัจจุบัน 

5. ประชาชนและผู้รับบริการต้องการข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยามากยิ่งข้ึนและมคีวาม
หลากหลายมากยิ่งข้ึน แต่ระบบอปุกรณ์ 
เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อจัดการข้อมูล 
Big Data ยังมีประสิทธิภาพไม่เพยีงพอทำให้
งานของกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่สนองตอบ
ต่อความต้องการประชาชนได้แต่
ความก้าวหน้าในปัจจุบันของเทคโนโลยีจะ
ทำให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถรองรับกับ
สถานการณ์เหล่านี้ได้หากกรมอุตนุิยมวิทยา
มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือได้ทนัการ 
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 กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจ เฝ้าระวังสภาวะ
อากาศ และแผ่นดินไหวของประเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการจะต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ หรือ
แผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 ซึ่งเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้มีกรอบการพัฒนาที่มีทิศทาง
เดียวกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และหน่วยงานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผลการสำรวจผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถสรุปผลการศึกษาในยุทธศาสตร์ แนวนโยบาย และแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การวางกลยุทธ์ในระยะยาว การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและ
องค์การระหว่างประเทศในการดำเนินตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ การเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ รองรับความท้าทายสำคัญในความ
เปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ  
“รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็ว และคาดการณ์ได้ยาก
สำหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตุนิยมวิทยา มีดังนี้ 

 3.1.1  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้วยการพัฒนาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ 
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
 
 

ส่วนที่ 3 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีประเทศไทย 
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 3.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณา
การ พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย 

 3.1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อลดเอกสารที่ไม่จำเป็น มีช่องทางการให้บริการที่
สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและภาคธุรกิจโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
มีการพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยระบบ Digital Service อย่างเหมาะสม จัดทำ
ฐานข้อมูลงานบริการให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก 
หลายรูปแบบ 

 

 

 3.2.1 ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน (18) 

 ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวข้องกับแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในมิติของการลดก๊าซเรือนกระจก      
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสามารถขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการ
ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา : ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุงบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
สนภาพภูมิอากาศในระยะยาวรวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในกระบวนการจัดทำแผนรายสาขาและรายพื้นที่ และมีการดำเนินการและติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

 3.2.2 ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (19)  

 ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวข้องกับแผนย่อยการพัฒนาเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือความมั่นคงด้าน
น้ำของประเทศ โดยการจัดการน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงจะดำเนินการในกรอบลุ่มน้ำและเป็นระบบเพื่อให้เกิด
ความสมดุล ท้ังด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ โดยมีแนวทางการดดำเนินการเพ่ือชุมชน เพ่ือสิ่งแวดล้อม
การจัดการในภาวะวิกฤติ และการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะต้องพัฒนายกระดับระบบการจัดการ

3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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ให้ทันสมัย มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทุนทางสังคมในแต่ละพ้ืนที่เข้าช่วย และ
ตามยุคของการพัฒนาของประเทศและโลก 

 แนวทางการพัฒนา : (1) จัดระบบการจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติ จัดระบบการจัดการภัยพิบัติจากน้ำ
ในสภาวะวิกฤติ รวมภัยจากน้ำท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม พายุคลื่น (storm surge)  และน้ำท่วมพื้นที่
ติดทะเล (coastal floods) ให้สามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติที ่เกิดจากน้ำตามหลัก
วิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น โ ดยแบ่งตาม
ลักษณะของแต่ละพื้นที่และลุ่มน้ำ และ (2) จัดการบริหารน้ำเชิงลุ่มน้ำอย่างมีธรรมาภิบาล โดยเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคต 

 3.2.3 การบริการประชาชนและบริการภาครัฐ 

 เป้าหมายสำคัญของการบริการภาครัฐ คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส โดยการดำเนินงานด้านการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารอุตุนิยมวิทยา มีความเชื่อมโยงกับแผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวย
ความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พ้ืนที่ และกลุ่มคน 

 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใชจ้่าย
น้อย ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 
 

 กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การบริหารจัดการน้ำเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานระบบ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ ภาคเกษตรกรรม ซึ่งทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญใน
การเพาะปลูก ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์หรือมาตรการจัดสรรน้ำให้กับ ทุกฝ่ายอย่างเป็น
ธรรมแล้วก็ตาม แต่ทว่าทรัพยากรน้ำจะลักษณะพิเศษคือมีความไม่แน่นอนในแต่ละปีหรือฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศและปริมาณฝนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรน้ำจากอ่างกักเก็บน้ำหรือ
เขื่อนมีความยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของ
พ้ืนที่การเกษตรทั่วประเทศ อีกท้ังปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งที่รุนแรงขึ้นทุกปีทำให้ผลผลิตเสียหายเป็นหนี้สินเพ่ิมขึ้น 

3.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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ทั้งนี้ หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงเรื ่องปริมาณฝนแล้วจะพบว่าประเทศไทยมีปริมาณฝนมากแต่นำมาใช้
ประโยชน์ได้ไมถ่ึงร้อยละ ๑๐ ซึ่งหากบริหารจัดการกักเก็บให้ดีด้วยโครงสร้างขนาดเล็ก (micro management) 
เสริมระบบชลประทานก็จะมีทรัพยากรน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
 โดยกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้กับหน่วยงานหลัก ทางด้านข้อมูลจัดการน้ำในชุมชน
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ตามแนวพระราชดำริบริหารจัดการน้ำ ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพื่อเพ่ิม
ความมั่นคงด้านน้ำ ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำสำหรับการเกษตร เพ่ิมพ้ืนที่ป่าด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้าง
รายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพ
อากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน 
 
 

หมุดหมายที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 หมุดหมายที่ 11 นี้ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ โดยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นนมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ทั้งระบบ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ โดยมีการจัดระบบการจัดการ
น้ำในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ำตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความร่วมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทัน
การณ์ 

 กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายที่ 2 : การลด
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 : การเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมภัยสำคัญ สามารถเชื่อมโยงระดับพื้นที่ 
ระดับประเทศ และระดับโลก มีความแม่นยำ ทันต่อเวลา และสามารถเขา้ถึงกลุ่มเปราะบางได ้
  กลยุทธ์ที่ 3 : การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

    ข้อ 3.3 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยให้แม่นยำ ครอบคลุมภัยต่าง ๆ ที่ยัง
ไม่มีระบบ เตือนภัย/ จัดทำระบบเตือนภัยในระดับพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบเตือนภัยส่วนกลาง/ นำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการให้ข้อมูลแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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 กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจที่สำคัญนอกเหนือจากการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแล้ว ยังมุ่งเน้นการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาไปใช้
ประโยชน์ตรงกับความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย เช่น เกษตรกร ประมง ท่องเที ่ยว เป็นต้น โดยกรม
อุตุนิยมวิทยาดำเนินงานในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 5 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดิจิทัล 

เป้าประสงค์ : ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้รับบริการด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน ภาคธุรกิจ และ 
หน่วยงานภาครัฐ ที่เพ่ิมข้ึนหรือต่อยอดจากเดิม  

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอัจฉริยะของกระทรวงฯ (Smart Service)  

กลยุทธ์ :  

1. พัฒนาบริการอัจฉริยะ (Smart service) และนวัตกรรมเพื่อการบริการ (Service innovation) 
ที่อำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  รวมถึงส่งเสริม
ให้เกิดแพลตฟอร์มกลางสำหรับการให้บริการภาครัฐ 

2. พัฒนาระบบบริการภาครัฐสู ่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลที ่ม ีค ุณภาพและตรงตาม
มาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก้ผู้ให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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  “องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจง้เตือนภยัธรรมชาติ เพื่อคุณภาพ
และประโยชน์ของสังคม” 

องค์กรสมรรถนะสูง หมายถึง การเป็นองค์กรที ่เก ่งสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติที ่ เป็น
มาตรฐานสากล มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจจาก รอบด้านทุก
มุมมอง และมีแผนรองรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการดาเนินงานอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหาร
จัดการภายในที่ดี มีการบูรณาการร่วมกับสังคม สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานและการให้บริการที่ดีเป็นที่ยอมรับ 

เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หมายถึง  การพยากรณ์หรือการคาดการณ์จะต้อง
มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สามารถเตือนภัยล่วงหน้าปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ทัน
การณ์ พร้อมทั้งมีระบบบูรณาการความร่วมมือในการเตือนภัยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี 

สร้างประโยชน์ให้กับสังคม หมายถึง การดำเนินงานมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมทุกภาคส่วน 
ประชาชนสามารถนาข้อมูลที่ให้บริการไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ 
สามารถนำข้อมูลไปประกอบอาชีพได้ตามอาชีพของตน ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลประกอบธุรกิจตาม
ประเภทธุรกิจของตน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื ่อประโยชน์ของสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิผล และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับประเทศได้   

โดยกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายสำหรับวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

เป้าหมายของการบรรลุวิสัยทัศน์ 
1. การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้ามีความรวดเร็ว แม่นยำและมี

ประสิทธิภาพ   
2. ประชาชนตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3. สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ครบ 4 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และ

ด้านสิ่งแวดล้อม)  
4. ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  
 
 

ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติการกรมอุตุนิยมวิทยา 
ระยะ 5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 
ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปาน
กลาง   

85 85 85 85 85 

ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะนาน   75 75 75 75 75 
ร ้อยละความตระหนักรู้ของประชาชนเกี ่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   

60 65 70 75 80 

 สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)  
- สิ่งแวดล้อม 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขา
พลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ และสาชาการจัดการของเสียลดลง 
(Joint KPIs) 

 
 
 

ลดลง
อย่างน้อย
ร้อยละ

15 

 
 
 

ลดลง
อย่างน้อย
ร้อยละ

15 

 
 
 

ลดลง
อย่างน้อย
ร้อยละ

15 

 
 
 

ลดลง
อย่างน้อย
ร้อยละ

15 

 
 
 

ลดลง
อย่าง

น้อยร้อย
ละ15 

- สังคม 
ดัชนีการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำ (Joint KPIs)  

 
การรับมือ

กับภยั
พิบัติภัย

ด้านน้ำอยู่
ในระดับ 

3.5 

 
การรับมือ

กับภยั
พิบัติภัย

ด้านน้ำอยู่
ในระดับ 

3.5 

 
การรับมือ

กับภยั
พิบัติภัย

ด้านน้ำอยู่
ในระดับ 

3.5 

 
การรับมือ

กับภยั
พิบัติภัย

ด้านน้ำอยู่
ในระดับ 

3.5 

 
การ

รับมือกับ
ภัยพิบัติ
ภัยด้าน
น้ำอยู่ใน
ระดับ 
3.5 
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พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 1 

พัฒนาข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 

เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3 

สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม 4 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ันงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการ
เตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ 5 

4.2 พันธกิจ (Mission) 

1 

2 

3 

4 

การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

การพยากรณ์และการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่
ละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ 

การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัย
ธรรมชาติและการสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อม่ัน 

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 
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 S 
Self development : พัฒนาตนเอง หมายถึง ใฝ่หาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 O 
On target : มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ทำงานให้แล้วเสร็จตาม

กำหนดทำงานให้เกิดผลดีแก่องค์กร 

 
S 

Service mind : มีจิตบริการ หมายถึง การให้บริการที่ดี
และมีคุณภาพด้วยความเต็มใจ 

 
M 

Moral :  มีคุณธรม จริยธรรม หมายถึง มีความซื่อสตัย์สุจริต 
และ จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

ความเต็มใจ 
ทำงานให้เกิดผลดีแก่องค์กร 
ตนเองอยู่เสมอ 

 

A 
Active : กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน หมายถึง มีความ

มุ่งม่ัน กระตือรือร้น และตั้งใจอย่างแน่วแน่ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งไว้ 

 
R 

Responsibility : มีความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออกถึงความ
เอาใจใส่ มุ่งมั่นต่อบทบาท และมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ 

 
T 

Team work :  ทำงานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการทำงานร่วมกัน  
มีปฏิส ัมพันธ์ก ันระหว่างสมาชิกในกลุ ่มเพื ่อให ้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.3 ค่านิยมองค์กร (Core Value)  “SOSMART” 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค ์
1. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

 
 
 
สนับสนุนกลไก
ขับเคลื่อนการ
ประเมินสถานะของ
หน่วยงานตามกรอบ 
PMQA 4.0 

 
 
 
 
 
(1) ผลการ
ประเมินภาพรวม 
PMQA 4.0 

 
 
 

 
 
คะแนน 

 
 
 
 
 

350 
 

 
 
 
 
 

360 

 
 
 
 
 

370 

 
 
 
 
 

380 

 
 
 
 
 

390 

 
 
 
 
 

(1) โครงการพัฒนา
คุณภาพบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
พร. 

2. รูปแบบการบรหิารจัดการและ
ระบบต่างๆ ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล (ISO) รวมถึง
ได้รับการปรับปรุง พัฒนาตาม
มาตรฐานสากล (ICAO, ISO, 
กพท.) 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการ การปรับปรุง 
พัฒนางานตาม
มาตรฐานสากล 
(ICAO, ISO, กพท.) 

1. ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของ
ความสำเร็จในการ
แก้ไข/ปรับปรุง 
การดำเนินงานตาม
ความเห็นของ
ผู้ตรวจประเมิน 
 

ร้อยละ 100 
 

100 100 100 100 (1) การปรับปรุง/แก้ไข
ระบบบริหารจัดการ
ตามความเห็นของ
ผู้ตรวจประเมิน (ICAO, 
ISO, กพท.) 

     กบ.ศูนย์ฯ 

2. จำนวน
หน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวที่ได้รับ
การรับรองตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

จำนวน 
หน่วยงาน 

5 6 7 8 9 (2) โครงการพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพ (ISO) 

      

3.มีเครือข่ายความร่วมมอืระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
นานาชาติ   

ส่งเสริม สนับสนุน
การสร้าง และพัฒนา
เครือข่ายภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน 
และนานาชาต ิ

จำนวนเครือข่าย
ความร่วมมือระดับ
หุ้นส่วนความ
ร่วมมือ 
(Collaboration) 

จำนวน
เครือข่าย 

35 40 45 50 55 (1) โครงการบริหาร
ราชการแบบมีสว่นร่วม 

     กบ.พอ.ฝผ.
ศูนย์ฯ 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
4. องค์กรมีการบริหารจัดการที่
ทันสมัย และมโีครงสร้างที่เหมาะสม
ต่อการบริหารจัดการ 

ส่งเสริมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ
องค์กรที่ทันสมัย/ 
ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรให้เหมาะสม
ต่อสถานการณ์ 

จำนวนนวัตกรรม/ 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่
นำมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
องค์กร 
 
 
 

จำนวน 1 2 3 4 5 (1) แผนพัฒนานวัตกรรม
ในองค์กร 

      

ร้อยละของ
กระบวนการหลัก
และสนับสนุนที่
ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัล 

ร้อยละ 10 20 30 40 50       พน.ศูนย์ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย
ธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง 
แม่นยำ 
 
เป้าประสงค ์
1. ระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจ
แผ่นดินไหว ระบบสือ่สาร ที่ทันสมัย 
มีความแม่นยำและมีมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบตรวจ
อากาศ ระบบตรวจ
แผ่นดินไหว 
ระบบสื่อสารที่มี
มาตรฐานและ
ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 

(1) ความสำเร็จ
ในการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
ระบบตรวจอากาศ 
/ ระบบตรวจ
แผ่นดินไหว/
ระบบสื่อสาร 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 

82 

 
 
 
 
 
 

83 

 
 
 
 
 
 

84 

 
 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 
 

(1) โครงการจัดหา
เครื่องกระจายข่าว
อากาศเพื่อการบิน 
 
 

(2) โครงการจัดหา
เครื่องกระจายข่าว
อากาศเพื่อการ
เดินเรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
55.38 

 
 
 
 
34.86 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

สส. 
 
 
 
 

สส. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
(3) โครงการจัดหา

เครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ 
ระบบวินด์เชียร์ 
(LLWAS) 
 

(4) โครงการจัดหา
เครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ 
(AWOS) 
 

(5) โครงการก่อสร้างหอ
เรดาร์และติดต้ัง
เครื่องเรดาร์ตรวจ
อากาศ 
 

(6) โครงการจัดหา
เครื่องวัดลมเฉือน 
(Lidar) และ
เครื่องตรวจลมชั้น
บน 
 

(7) โครงการปรับปรุง
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ตรวจวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา 
 
 

- 
 
 
 
 
 

96.41 

 
 
 
 
 

72.09 

 
 
 

 
783.81 

 
 
 
 

 
108.75 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

96.95 

 
 
 
 

120 
 
 
 

 
74.06 

 
 
 
 

 
221.25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คม. 
 
 
 
 
 

คม.กบ 
 
 
 
 

คม.ศอ. 
 
 
 
 

กบ. 
 
 
 
 
 

ตอ. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
(8) โครงการจัดหา

เครื่องมือตรวจ
อากาศอัตโนมัติ 
(AWS) 
 

(9) โครงการปรับปรุง
เครื่องเรดาร์ตรวจ
อากาศแบบ Dual 
Polarization 
 

(10) โครงการปรับปรุง
ระบบตรวจวัดระดบั
น้ำอัตโนมัติเพื่อการ
พยากรณ์
อุตุนิยมวิทยาอุทก
และเตือนภัย 
 

(11) โครงการปรับปรุง
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ตรวจวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาระดับ
อำเภอให้เป็นระบบ
อัตโนมัติ 
 

(12) โครงการปรับปรุง
สถานีตรวจวัด
แผ่นดินไหวแอนาล็
อกเป็นระบบดิจิทัล 

86.41 

 
 
 

 
84.53 

 
 
 

 
16.50 

 
 
 
 
 
 

61.57 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.39 

 
 
 
 
 

 
184.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.08 

 
 
 
 
 

 
123.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153.91 

คม. 
 
 
 
 

คม. 
 
 
 
 

พน. 
 
 
 
 
 
 

ตอ. 
 
 
 
 
 
 
 

ฝผ. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
(13) โครงการต้นแบบเฝ้า

ระวังและติดตาม
โครงสร้างของอาคาร
จากแรงแผ่นดินไหว 
 

(14) โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ตรวจวัดแผ่นดินไหว
ในประเทศไทย 

9.5 
 
 
 

 
 
 
 
 

150 

ฝผ. 
 
 
 
 

ฝผ. 

(2) ร้อยละของ
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา
ของข้อมูลตรวจ
อากาศและ
แผ่นดินไหว 

ร้อยละ 98 98 99 99 99 โครงการทบทวน
และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการตรวจ
อากาศ 

     ตอ. 

2. การพยากรณ์อากาศและเตือน
ภัยธรรมชาติมีความถกูต้อง ทันเวลา 
ครอบคลุมและละเอียดทั่วถึงทุก
พื้นที่ 

ยกระดับการ
พยากรณ์อากาศ
และเตือนภัย
ธรรมชาติให้มีความ
ถูกต้อง ทันเวลา 
ครอบคลุมและ
ละเอียดทั่วถึงทุก
พื้นที่ 

(1) ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินการ
ตามแผนการ
พัฒนาและจัดหา
ระบบ/เทคโนโลยี
ชั้นสูงที่ภารกิจ
ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว  
 

ระดับ 5 5 5 5 5 (1) โครงการพัฒนา
เครือข่ายตรวจวัด
รังสีดวงอาทิตย์   

(2) โครงการจัดหาระบบ
และเตือนภัยระดบั
รังสีอัลตราไวโอเลต 
(UV) และเฝ้าระวัง
ก๊าซเรือนกระจก
สำหรับประเทศไทย 

(3) โครงการจัดทำข้อมูล
แบบ Reanalysis  
 

     บด. 
 
 

บด. 
 
 
 
 
 

ตอ. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
(2) ร้อยละความ
ถูกต้องของการ
พยากรณ์อากาศ
ระยะปานกลาง 

ร้อยละ  85 85 85 85 85 (4) โครงการพัฒนา
ระบบการพยากรณ์
อากาศดว้ย
คอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง ระยะที่ 
2  

(5) โครงการพัฒนา
โปรแกรมอัจฉริยะ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
เพื่อแสดงผลการ
พยากรณ์อากาศเชิง
ตัวเลขและการ
บริการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาระบบ
ดิจิทัล 
 

31.92 
 
 
 

    พอ. 
 
 
 
 
 
 

พอ. 

(3) ระดับ
ความสำเร็จ
ในการจัดหา
ระบบ พัฒนา 
ปรับปรุง
เครื่องมือด้าน
อุตุนิยมวิทยา
และ
แผ่นดินไหว 

ระดับ   5 5 5 5 (6) โครงการประยุกต์ใช้
ข้อมูลตรวจวัดจาก
สถานีวัดการเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลก  

(7) โครงการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
ติดตามสถานการณ์
แผ่นดินไหวด้วย 
Social Media  
 
 
 
 
 

     ฝผ. 
 
 
 

ฝผ. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
(4) ร้อยละ
ความถูกต้อง
ของการ
พยากรณ์
อากาศการ
บิน 
 

ร้อยละ 93.61 94 94.5 95 95        

(5) ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ
พัฒนาข้อมูล
ด้าน
อุตุนิยมวิทยา
และ
แผ่นดินไหว 
 

ระดับ  5 5 5 5 (8) ระบบบูรณาการและ
บริการอัจฉรยิะทาง
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

      

3. มีศูนย์/สถาบันวจิัย ด้าน
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

สร้างกลไกเพื่อ
ผลักดันให้เกิดศูนย์/ 
สถาบันวิจยัด้าน
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

(1) ร้อยละของ
ความสำเร็จของ
โครงการศูนย์
ภูมิอากาศเชิง
วิเคราะห์ซ้ำ 

ร้อยละ   80 85 90 95 (1) โครงการศูนย์
ภูมิอากาศเชิง
วิเคราะห์ซ้ำ 
 

 162    พน. 
 

(2) ระดับ
ความสำเร็จของ
การพัฒนาขอ้มูล
ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว 
 
 

ระดับ  5 5 5 5 (2) ระบบบูรณาการและ
บริการอัจฉรยิะทาง
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

     บด. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
4. งานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที ่
สนับสนุนต่อภารกจิของกรม
อุตุนิยมวิทยาและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ส่งเสริม/พัฒนา 
งานวิจัยและ
นวัตกรรมด้าน
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

จำนวนงานวิจัย/
นวัตกรรมด้าน
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวที่
นำไปใช้ประโยชน์
ได้ 
 

จำนวน
ชิ้นงาน 

2 2 3 4 5 (1) โครงการศึกษาวิจยั
การประเมินผล
กระทบจาก
สภาพแวดล้อมของ
สถานีตรวจวัด
แผ่นดินไหว  

     ฝผ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การลดความเสี่ยงต่อชีวติและ
ทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการ
สร้างประโยชน์ต่อสังคม 
 
เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีความตระหนักรู้
และพร้อมรับมือกับภยัธรรมชาต ิ
และความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 
 
สร้างการรับรู้
เพื่อให้ประชาชน
เกิดความตระหนัก
และพร้อมรับมือกับ
ภัยธรรมชาตแิละ
ความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ 
หรือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 
 
(1) ระดับ
ความสำเร็จในการ
ให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
ภูมิอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

(1) โครงการภูมิอากาศ
ภาคสนาม +
โครงการสร้าง
เครือข่าย
อุตุนิยมวิทยาเพื่อ
ชุมชนเกษตรกร
อัจฉริยะ  

 
 
 
 
 
 
2.96 

     
 
 
 
 
 

พน. 

(2) ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่พร้อมรับมือกับ
ภัยธรรมชาตจิาก
ความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ
หรือการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(ภายใต้

ร้อยละ 50 55 60 65 70 (2) แผนงานการเพิ่ม
บทบาทและภารกจิ
ของกรม
อุตุนิยมวิทยา  
 

     พอ. พน. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
สถานการณ์
จำลอง) 

 
(3) ร้อยละความ
พึงพอใจของการ
ให้บริการข้อมูล 
ภูมิอากาศแก่
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 85 85 85 85 85       บด./พน. 

  (4) ร้อยละความ
ตระหนักรู้ของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ   

ร้อยละ 65 70 75 80 85       พน. 

2. มีการบริหารจัดการงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยทาง
ธรรมชาติของประเทศในแบบองค์
รวม 

ส่งเสริมกลไกการ
พัฒนางานด้าน
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวเพื่อลด
ความเส่ียงต่อชีวิต
และทรัพย์สินจาก
ภัยธรรมชาต ิ

(1) ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินการ
ตามแผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาการ
บินเพื่อการบริหาร
จัดการจราจรทาง
อากาศของ
ประเทศ 
 

ระดับ   5 5 5 5 (1) โครงการจัดหา
เครื่องมือตรวจวัด
อุตุนิยมวิทยาการบิน
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการจราจร
ทางอากาศ 
(MET/ATM)  
 

127 254 254   กบ. 

(2) ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
ตามแผนการใช้

ระดับ  5 5 5 5 (2) แผนการใช้ประโยชน์
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

     กอง/ศูนย์ฯ 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
ประโยชน์ขอ้มูล
อุตุนิยมวิทยาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 
 

 

(3) ระดับ
ความสำเร็จของ
การปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหาร
จัดการภยัจากพายุ
หมุนเขตร้อนที่
ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย 
 

ระดับ  5 5 5 5 (3) แผนการบริหาร
จัดการภยัจากพายุ
หมุนเขตร้อนที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศ
ไทย 

     พอ./พน. 

(4) ร้อยละของ
จำนวนผลผลิตที่
เพิ่มขึ้นของ
เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 
 

ร้อยละ 5 7 9 11 13 (3) โครงการเครือข่าย
อุตุนิยมวิทยาภาค
ประชาชน 
 

     ศูนย์ฯ 

(5) ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาภูมิ
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 
 

ระดับ  5 5 5 5 (4) โครงการพัฒนาภูมิ
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว (TMD 
Portal/GIS) 

     บด. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
(6) ระดับ
ความสำเร็จของ
การพัฒนาแผนที่
สารสนเทศ
ภูมิอากาศดิจิทัล 
(Digital Climate 
Atlas) ตามแผน 
 

ระดับ  5 5 5 5 (5)  โครงการพัฒนาแผน
ที่สารสนเทศ
ภูมิอากาศดิจิทัล 
(Digital Climate 
Atlas) 
 

     พน. 

  (7) ร้อยละความ
พึงพอใจของการ
ให้บริการข้อมูล
ภูมิอากาศแก่
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน ์
 

ร้อยละ 65 70 75 80 85       บด.พน. 

3. ประชาชนสามารถเขา้ถึงข้อมูล
ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 

พัฒนาช่องทางการ
ให้บริการข้อมูล
ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว ให้
เหมาะสมต่อกลุ่ม
ผู้รับบริการ 

ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนา
ตามแผน Mobile 
Application 

ระดับ  5 5 5 5 (1) โครงการจัดทำ 
Mobile 
application เพื่อ
การให้บริการขอ้มูล
แผ่นดินไหวและ     
สึนามิ 

(2) โครงการปรับปรุง
ระบบให้บริการ
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว ผ่าน 
Mobile 
Application (Thai 
Weather) 

     บด. 
 
 
 
 
 
 

บด. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
ร้อยละการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้าน
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวของ
ประชาชนที่ได้รับ
จากกรม
อุตุนิยมวิทยา 
 
 

ร้อยละ 80 82 84 86 88       พอ. ฝผ.
ศูนย์ฯ 

4. มีบริการสารสนเทศที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

เพิ่มบทบาทและ
การดำเนินงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

(1) ระดับ
ความสำเร็จของ
การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาภูมิ
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 
 
 

ระดับ  5 5 5 5 (1) โครงการพัฒนาภูมิ
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว (TMD 
Portal/GIS) 
 

     บด. 

 (2) ระดับ
ความสำเร็จของ
การพัฒนาแผนที่
สารสนเทศ
ภูมิอากาศดิจิทัล 
(Digital Climate 
Atlas) ตามแผน 
 
 
 
 
 

ระดับ  5 5 5 5 (2) โครงการพัฒนาแผน
ที่สารสนเทศ
ภูมิอากาศดิจิทัล 
(Digital Climate 
Atlas) 
 

     พน. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่น 
เป้าประสงค ์
1. ประชาชนเช่ือมั่นในข่าว
พยากรณ์ และเตือนภยัของกรม
อุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
เพิ่มบทบาทและการ
ดำเนินงานของกรม
อุตุนิยมวิทยาให้
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
 

 
 
 
 
(1) ร้อยละของ
ระดับความเชื่อมั่น
ของการพยากรณ์
อากาศและการ
เตือนภัย ธรรมชาต ิ
 

 
 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

(1) โครงการสำรวจ
ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อกรม
อุตุนิยมวิทยา  

      
 
 
 

พอ./ศูนย์ฯ 

2. บริการได้ครอบคลุม และตรง
ตามความต้องการทกุกลุ่มเป้าหมาย 

ส่งเสริมการบริการ
เชิงรุกที่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการให้
ครอบคุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวนบรกิารที่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ
ภาพรวม/ เฉพาะ
กลุ่ม/ บุคคล 

จำนวน 10 15 20 25 30 (1) โครงการเครือข่าย
ภาคประชาชนเพือ่
การวางแผน
เกษตรกรรมในพื้นที่  

(2) โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาความ
ร่วมมือ/บริการ เพื่อ
การใช้ประโยชน์ดา้น
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวในระดับ
ท้องถิ่น 

     ศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 

ศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
บริการของกรมอุตุนยิมวิทยา 

ส่งเสริมการพัฒนา
งานบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

(1) ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 (1) โครงการสำรวจ
ความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจ และความ
ต้องการความ
คาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

     กอง/ศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 

บด. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
(2) บริการดิจิทัล

อุตุนิยมวิทยา
รูปแบบใหม ่
 

 

4. มีช่องทางและบริการที่สร้าง
ความแตกต่างและสามารถ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
 

เสริมสร้างบริการที่
แตกต่างตามความ
ต้องการ 

(1) ระดับ
ความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบ
บริการข้อมูล
ระหว่างระหว่าง
หน่วยงานแบบ
เปิด(Open Data 
and API) ตาม
ขอบเขตที่กำหนด 
 
 
 
 

ระดับ 5 5 5 5 5 (1) โครงการพัฒนา
ระบบบริการขอ้มูล
ระหว่างระหว่าง
หน่วยงานแบบเปิด 
(Open Data and 
API) 
 

     บด. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่าน
ช่องทางที่กำหนด 
 

ระดับ  5 5 5 5 (2) โครงการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านชอ่งทาง
ที่กำหนด 

(3) โครงการพัฒนา
ระบบเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารรูปแบบใหม ่

 
 
 

     บด. 
 
 
 
 
 

ลก. 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 66 67 68 69 70  
(3) จำนวนบรกิาร
ที่ได้รับการ
สร้างสรรค์จนเกิด
ความแตกต่างและ
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะ
กลุ่ม 
 

จำนวน 1 2 3 4 5 (4) โครงการผลิตและ
ออกอากาศขา่วการ
พยากรณ์อากาศ
เตือนภัยธรรมชาติ
และแผ่นดินไหว
ระบบอินเตอร์เน็ต   

(5) ระเบียบปฏบิัติใน
การบริการขา่วสาร
เกี่ยวกบังาน
อุตุนิยมวิทยา เตือน
ภัยธรรมชาติสำหรับ
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของผู้บริหาร
กรมฯ และ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและสว่น
ภูมิภาค 
 

     พอ. 
 
 
 
 
 

พอ.ศูนย์ฯ 

(4) ระดับ
ความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
โครงการระบบ
ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาเพื่อ
การเกษตรผ่าน
เครือข่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ระดับ 1 2 3 4 5 (6) โครงการระบบ
ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาเพื่อ
การเกษตรผ่าน
เครือข่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต 

-  13    พน. 

 




