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บทสรุปผู้บริหาร 

วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา 

“ องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยธรรมชาติ เพ่ือคุณภาพและประโยชน์ของสังคม ” 

ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบูรณาการระบบงานดิจิทัล 

เป้าประสงค์ : 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาน ทันสมัย และปลอดภัย ข้อมูลมีธรรมภิบาล

สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้ามหน่วยงานได้ 
2. ยกระดับประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการบูรณาการข้อมูล สารสนเทศ

และการใช้ทรัพยากรดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด : 

1. รอ้ยละความพร้อมในการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน ในด้าน โครงการพื้นฐาน ธรรมภิบาล
และการบูรณาการข้อมูล (ภายใน) 

กลยุทธ์ : 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ทั่วถึง ทันสมัย และปลอดภัย
2. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
3. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้ได้มาตรฐานและมีธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนานวัตกรรมองค์กร 
เป้าประสงค์ : 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล
2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล พัฒนาทักษะ ความรู้ ศักยภาพ ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร

ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ : 

1. เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสร้างสรรนวัตกรรม 

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล
ตัวช้ีวัด : 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
2. จ านวนนวัตกรรมด้านดิจิทัล
3. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : 

1. มีระบบบริหารจัดการและระบบปฏิบัติงานดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร
ตัวช้ีวัด : 

1. ร้อยละต้นทุนการบริหารจัดการองค์กรที่ลดลง
2. จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ : 
1. ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนงานในภารกิจหลักด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนงานในภารกิจสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับบริการอุตุนิยมวิทยาแก่ทุกภาคส่วนด้วยอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : 

1. ประชาชนและผู้รับบริการได้รับบริการอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

กลยุทธ์ : 
1. การให้บริการด้วยระบบดิจิทัล
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
3. การบริหารจัดการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่าย

ตัวช้ีวัด : 
1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบริการอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล (e-service)
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล
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บทท่ี 1 บทน า 
 

1.1 ความส าคัญของแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา ตระหนักในนโยบายรัฐบาลที่เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ที่มีต่อมิติการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบราชการให้
ขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านกลไกด้านกฎหมาย และ
แผนระดับชาติที่ส าคัญ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก าหนดไว้ใน มาตรา 258 (ข) 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการใน ภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ตลอดจนความท้าทายทั้งจากภาครัฐ ที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ด้วยระบบ
ดิจิทัลให้เสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในแบบดิจิทัลที่ประชาชน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ความท้าทายภาคประชาชนที่มีความ
คาดหวังสูง ต้องการการสนับสนุนจากรัฐและเปลี่ยนแปลงความต้องการอยู่ตลอดเวลา และต้องการความ
มั่นใจว่าจะได้รับบริการและความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมผ่านระบบดิจิทัลที่
มีประสิทธิภาพสูง ความท้าทายจากภาคธุรกิจที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการท างานภาครัฐกับภาค
ธุรกิจ รวมถึงการขอรรับบริการผ่านระบบดิจิทัลที่รวดเร็ว ความท้ายทายทางเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนา 
ปรับเปลี่ยน ไปอย่างรวดเร็วไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม  และที่ส าคัญที่สุด
ในปัจจุบันคือความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ การตั้งถิ่นฐาน การวางแผนรับมือต่อภัยธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและรวดเร็วมากขึ้น  

 กรมอุตุนิยมวิทยา ในฐานหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ 
อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็น
สากล และให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ  โดยระบบและ
เทคนิคที่ทันสมัย และในปัจจุบันปัจจัยพ้ืนที่มีความจ าเป็นและเป็นตัวชี้วัดถึงระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันสมัย คือระบบ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 

 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ถือเป็นแกนในการขับเคลื่อนในทุกกิจกรรม เป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติงานที่คุณภาพและส่งผลในวงกว้างแก่
ประชาชน กรมอุตุนิยมวิทยา ตระหนักในภาระหน้าที่ที่จะแจ้งข่าว เตือนภัยสภาพอากาศ ให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการทัรพยากร จึงต้อง
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และ
ประชาชน ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเฟ่ืองฟู และน า
ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษา
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ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการบริการภาครัฐที่มีเป้าประสงค์โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ
รัฐบาลดิจิทัล ตามทิศทางและนโยบายของประเทศที่ต้องการให้มีความทันสมัย ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดี และสามารถไปสู่ประเทศพัฒนาชั้นแนวหน้าของโลกด้วย  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดท าแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลระยะ 5 ปีของ ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
2) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

1.3 เป้าประสงค์  
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับ

เคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน เปิดเผย

ข้อมูลที่มปีระสิทธิภาพ  
3) ข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาสามารส่งมอบสู่ประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง

ถูกต้อง ทั่วถึง เท่าเทียมและทันสมัย  
 

1.4 ขอบเขตการจัดท าแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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บทที่ 2  
กรอบนโยบายด้านดิจิทัลและและความท้าทาย 

 

 

รูปที่ 1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
 

2.1 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 ก าหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(1) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดท า

บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชน  

(2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็น ระบบ
ข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  

(3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคน 
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ 
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน  

(4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ คุ้มครองป้องกัน
บุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา  

(5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และ
มีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
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2.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ 
ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุข
แก่ประชาชน 

(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค ปรับ
รูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ มีความร่วมมือกับภาคีอ่ืน ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มี
ลักษณะบูรณาการ สามารถส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ การก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อ
ราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 
 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน ภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 
เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ ประชาชนและ

ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ ของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ โดย 

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศ การจัดการแบบ
ออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ เกี่ยวกับ
การบริหาร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ  

ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่าน ระบบดิจิทัล
อย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และความต้องการ ของ
ผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐที่อ านวย 
ความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  
 
2.4 พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครฐัผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562    

ภาครัฐต้องปฏิรูปกระบวนการและการด าเนินงาน ตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. ตาม 
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มาตรา 4 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและ
ชอ่งทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความสอดคล้อง
กันและ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริ
การและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

มาตรา 12 เพ่ือให้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 4 และเกิดการบูรณาการร่วมกัน ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าธรรมาภิบาล ข้อมูล
ภาครัฐในระดับหน่วยงาน และด าเนินการดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรา 8  

(1) จัดท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้ 
และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยนกับ หน่วยงาน
ของรัฐแห่งอ่ืนและน าไปประมวลผลต่อไปได้  

(2) จัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและ การ
ให้บริการประชาชน กระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลนั้นต้องท างานร่วมกันได้ตามมาตรฐาน 
ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด เพ่ือให้มีความสอดคล้องและ 
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนได้ โดยมุ่งเน้นถึงการอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงของ 
ประชาชนที่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ  

(3) จัดให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง กรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้ หน่วยงาน
ของรัฐสามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากประชาชน จากการ
ให้บริการของหน่วยงานของรัฐนั้น และอาจตกลงกับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนให้จัดเก็บเงิน ดังกล่าวแทนได้  

(4) จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก 
ในการบริการประชาชน ซึ่งมีมาตรฐานและแนวทางที่สอดคล้องกันตามท่ีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ก าหนด  

(5) จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงาน 
ของรัฐ เพื่อให้มีความพร้อมใช้ น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มี ระบบ
ป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยไซเบอร์  

(6) จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน ด้านการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 

2.5 ความท้าทาย 
2.5.1 ความท้าทายภาครัฐ  

- ข้อมูลกระจัดกระจายขาดการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลระหว่างหน่วยงานอย่าง
เพียงพอ จึงส่งผล ให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  

- ขาดโครงสร้าง/เครือข่ายพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่ครอบคลุมและเชื่อมโยงการท างาน
ในทกุระดับ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ระดับภูมิภาค  
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- ขาดโครงสร้าง/เครือข่ายที่เชื่อมโยงการท างานในทุกระดับ การด าเนินการจัดสรร
โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยดีิจิทัลของรัฐบาลไทยยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ ห่างไกลจากตัวเมือง  

- กฎหมาย/กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ไม่สนับสนุนการท างานในรูปแบบ
รัฐบาลดิจิทัล  

- บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล มีจ านวนไม่เพียงพอ  
- การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลยังมีจ ากัด และส่วนมากที่เปิดเป็นข้อมูลใน

รูปแบบไฟล์ เอกสารที่ไม่สามารถน าไปใช้ต่อยอดได้ 
 
2.5.2 ความท้าทายภาคประชาชน  

- ประชาชนเปลี่ยนแปลงความต้องการอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา  
- ประชาชนมีความคาดหวังสูงต่อภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและเรื่องร้องเรียนต่างๆ อย่าง

รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม  
- ปัญหาและเรื่องร้องเรียนจ านวนมากมีความซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย

หน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการร่วมกัน  
- ประชาชนยังใช้บริการดิจิทัลของภาครัฐในสัดส่วนน้อย  
- ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน  
- การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคนว่าจะได้รับบริการและความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านระบบดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
 
2.5.3 ความท้าทายภาคธุรกิจ  

- การเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการ
ภาคธุรกิจ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้สมบูรณ์  

- การขอรับบริการด้านธุรกิจผ่านทางออนไลน์ยังไม่ครบทุกกระบวนการอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่
การ เริ่มต้นธุรกิจจนกระทั่งปิดกิจการ ท าให้ผู้ประกอบการยังคงต้องติดต่อหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยตนเอง ในบางขั้นตอน/บริการ 

 
2.5.4 ความท้าทายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

- เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงกฎหมาย  
- มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยยังไม่ทันต่อภัยคุกคาม  
- การน าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มายกระดับการท างานของรัฐยังไม่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน  
- การรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของข้อมูลและการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่

และ ผู้รับบริการ 
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อการปรับกระบวนทัศน์การปฏิบัติงานของ

องค์กร ประกอบด้วย  
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1) Virtual Reality / Augmented Reality 
การน าเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) มาปรับใช้ในการ จ าลองภาพหรือ

สถานการณ์เหมือนจริง เพ่ือบริหารจัดการ ความปลอดภัยสาธารณะ การขยายพ้ืนที่การรักษาสุขภาพ ไป
ยังพ้ืนที่ห่างไกล (Telemedicine) รวมถึงการเพ่ิมรูปแบบ ใหม่ๆ ในการเรียนการสอน และการท่องเที่ยว 

2) Advanced Geographic Information System 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงท าหน้าที่ รวบรวม จัดการ วิเคราะห์และแสดงผลที่

ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ใน รูปแบบต่างๆ (กราฟ ตาราง และแผนที่พ้ืนผิวโลก) เพ่ือให้ สามารถบริการ
จดัการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้ สามารถประยุกต์ ใช้ส าหรับภาคการเกษตร การคมนาคม หรือการขนส่งได้ 

3) Artificial Intelligence 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นระบบการเรียนรู้ข้อมูลและ ท านายข้อมูลด้วย

เครื่องมือดิจิทัลตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึง ระดับข้ันสูง (การค านวนเชิงตรรกะ การค านวนเชิงสถิติ โครงข่าย
ประสาทเทียมและอ่ืนๆ) โดยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ มนุษย์สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูล 
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น สนับสนุนข้อมูลเพ่ือช่วยแพทย์วิเคราะห์ โรคมะเร็ง เป็นต้น 

4) Data and Big Data Analytics 
การน ากลุ่มข้อมูลหรือข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนมา ประมวลผล วิเคราะห์ประเมิน 

และคาดการณ์ โดยอาศัย เครื่องมือดิจิทัล เพ่ือการตอบสนองผู้รับบริการแบบ Real-time อีกท้ังช่วย
สนับสนุน วางแผน หรือสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ๆ 

5) Automation 
ระบบอัตโนมัติมีบทบาทในการจัดท าขั้นตอนการ ด าเนินงานแทนมนุษย์หรือลด

ขั้นตอนบางอย่างลง และมี การประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมหรือตรวจสอบในการผลิตเพ่ือ ส่งมอบสินค้าหรือ
บริการ โดยระบบอัตโนมัติมีระดับความ สามารถตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงสูง ซึ่งในระดับสูงจะมีการ ประยุกต์
ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืนร่วมด้วย เช่น การประยุกต์ ระบบอัตโนมัติเข้าร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และ IoT เพ่ือใช้ 
ในการอุตสาหกรรมการจัดการคลังสินค้า เป็นต้น 

6) Internet of Things 
การใช้เทคโนโลยี IoT ในการเชื่อมโยงข้อมูลทุกสิ่งทุก อย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท า

ให้สามารถเห็นความ เคลื่อนไหวข้อมูลที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบันมากขึ้น เช่น การติดอุปกรณ์ Sensor ใน
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือตรวจสอบ การเจริญเติบโตของพ้ืนที่ป่า การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เช่น การเปิด/ปิดระบบอัตโนมัติ ซึ่งการใช้เทคโนโลยี IoT จะท าให้เกิดข้อมูลดิบมหาศาล สามารถน าไปใช้
ร่วมกับเทคโนโลยี Big Data Analytics เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 

7) Next Generation Telecom 
โทรคมนาคมยุคใหม่ (5G) เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการ เปลี่ยนแปลงของการรับส่ง

ข้อมูลที่ดีขึ้น มีแบนด์วิธ ความจุ และความปลอดภัยรวมทั้งความเสถียรในการรับส่งข้อมูล ที่ดีมากข้ึน โดย
เทคโนโลยี 5G นี้รองรับเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพื่อ เสริมใหท้ างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การรับส่ง 
ข้อมูลจาก Internet of Things (IoT) นอกจากนี้แล้วเทคโนโลย ี5G ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น 6G 
และ 7G 
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8) Block Chain / Distributed Ledger Technology 
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ 

“Distributed Ledger Technology (DLT)” โดยเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่รับประกันความปลอดภัย
ว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกอกไปก่อนหน้านั้นไม่สามารถ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ซึ่งทุกผู้ใช้งานจะได้เห็น
ข้อมูล ชุดเดียวกันทั้งหมด โดยใช้หลักการ Cryptography และ ความสามารถของ Distributed 
Computing เพ่ือสร้างกลไก ความน่าเชื่อถือ 
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บทท่ี 3 
 สถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอตุุนิยมวิทยา 

 

2.1 สถานภาพระบบสารสนเทศในกรมอุตุนิยมวิทยา 
2.1.1 ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนของภารกิจหลัก  

 

ชื่อระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

1. กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา   

1.1 เว็บไซต์ศูนย์ภูมิอากาศ  พน.(ภก.) 

1.2 ข้อมูลผลผลิตจากแบบจ าลอง พน.(ภก.) 

1.3 ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยฯ (โครงการตรวจวัดฝนอัตโนมัติ)  พน.(อท.) 

1.4 สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาบนระบบ GIS พน.(กษ.) 
1.5 สารสนเทศบทความและงานวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยา  พน.(วร.) 

2. กองอุตุนิยมวิทยาการบิน   

2.1 ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์ (LLWAS) กบ. 

2.2 ระบบตรวจวัดลมชั้นบน (Wind profiler)  กบ. 
2.3 ระบบตรวจหาพิกัดต าแหน่งฟ้าแลบ (Total Lightning Processor) กบ. 
2.4 ระบบให้บริการข่าวอากาศการบิน (MESSIR OPMET) กบ. 

3. กองพยากรณ์อากาศ   

3.1 ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศ พอ. 
3.2 เว็บไซต์การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (NWP)  
3.3 การพยากรณ์อากาศบริเวณกรุงเทพมหานครด้วยแบบจ าลองอากาศเชิงตัวเลข พอ. 
3.4 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม พอ. 

4. กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ  
4.1 ระบบเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 87 สถานี (AWS) ตอ. 
4.2 เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ (raw+image) ตอ. 
4.3 ดาวเทียมตรวจอากาศ(hdf5) ตอ. 

5. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว    
5.1 ระบบติดตามการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ  ฝผ. 
5.2 เว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ฝผ. 

6. กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา   
6.1 เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา (TMD Web) บด.(ทส.) 
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ชื่อระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

6.2 ระบบสารสนเทศภูมิอากาศ บด.(ทส.) 
6.3 MetDB (for Radar and Satellite products) บด.(ทส.) 
6.4 การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวผ่าน API บด.(ทส.) 
6.5 เว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล บด.(ทล.) 
6.6 เว็บไซต์ศูนย์โอโซน และรังสี บด.(อร.) 
6.7 เว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา บด.(วส.) 

7. กองสื่อสาร   
7.1 ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพล

เรือนระหว่างประเทศ (ICAO)และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO 
สส./กบ. 

7.2 ระบบการจัดการ Message Switching (GTS)  สส.(ทอ.) 
 

2.1.2 ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนภารกิจสนับสนุน 
 

ชื่อระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  บด. 
2. ระบบสารสนเทศบุคลากร บด., ลก. 
3. ระบบอินทราเน็ต  บด. 
4. ระบบจองห้องประชุม  บด. 
5. ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  บด.,พร. 
6. ตารางการปฏิบัติราชการผู้บริหาร บด. 
7. ระบบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  บด. 
8. ฐานข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจ บด. 
9. ระบบการจัดการความรู้ บด. 
10. ระบบระบบติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี บด., ลก. 
11. ระบบลา บด., ลก. 
12. ระบบจองใช้รถยนต์ บด., ลก. 
13. ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมของสถาบันอุตุนิยมวิทยา บด. 
14. ระบบสมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ บด., ลก. 
15. ระบบปฏิทินดูงานออนไลน์ บด., ลก. 
16. ระบบการย้ายออนไลน์ บด., ลก. 
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2.2 การส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปี 2562 
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2.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1) การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม 

 

Customer Group 
and Segment 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พยากรณ์อากาศ 
- ข่าวพยากรณ์อากาศ 
- การแจ้งเตือนสภาพ

อากาศร้าย 
- สารสนเทศความรู้ 

 

- หน่วยงานภาครัฐ 
- หน่วยงานภาคเอกชน 
- ประชาชนทั่วไป 
- ผู้ประกอบอาชีพประมง 

เกษตรกร ค้าขาย ก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและ
การท่องเที่ยว 

- สื่อมวลชน 
- นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ 

- หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
กรมเจ้าท่า  กรมประมง สทนช. 
สสน. กรมชลประทาน กรมฝน
หลวงและการบินเกษตร รวมทั้ง
จิตอาสา กู้ภัยต่าง ๆ 

- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

- สถาบันการศึกษา 
- องค์กรระหว่างประเทศ 
- ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
- นักท่องเที่ยว 
- หน่วยงานท้องถิ่น 
- สถาบันการศึกษา 

 
พยากรณ์อากาศการบิน 
- TAF 
- Flight Doc. 
- METAR/SPECI 
- Radar 

 

- ATC 
- สายการบิน 
- นักบิน 

- ผู้โดยสาร 
- บริษัทขนส่งทางอากาศ 
- ประชาชน 

แผ่นดินไหว 
- สารสนเทศด้าน

แผ่นดินไหว 
- สารสนเทศด้านสึนามิ 
- งานวิจัย 
- ศูนย์การเรียนรู้ 

(บริการในอนาคต) 
 

- ประชาชน 
- ธุรกิจก่อสร้าง 
- ชาวประมง 
- นักท่องเที่ยวทางทะเล 
- แท่นขุดเจาะน้ามันในทะเล 
- หน่วยงานภาครัฐ (กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย. กรม
ทรัพยากรธรณี กรมชลประเทาน 
มหาดไทย กลาโหม ท้องถิ่น ) 

- หน่วยงานภาครัฐ (กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย กรม
ทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน 
มหาดไทย กลาโหม ท้องถิ่น) 

- ประชาชน 
- สื่อมวลชน 
- บริษัทประกันภัย 
- ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเล 
- ผู้ประกอบการธุรกิจประมง  
- สถาบันการศึกษา 
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Customer Group 
and Segment 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริการข้อมูลและสถิติ 
- ข้อมูลสถติิ

อุตุนิยมวิทยา 
(สารประกอบ
อุตุนิยมวิทยา) 

- ข้อมูลภาพถ่ายเรดาร์
และดาวเทียม 

- ข้อมูล API 
- ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย

จากสภาวะอากาศ 
- รังสี UV โอโซน 
- คลื่นลมในทะเล 
 
 

หน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานเอกชน 
ประชาชนทั่วไป 
เกษตรกร 
ผู้ประกอบการธุรกิจ ได้แก่ ท่องเที่ยว 
ขนส่ง  เดินเรือ ท่าเรือน้ าลึก 
ท่องเที่ยว การขนส่งทางทะเล แท่น
ขุดเจาะ ค้าขาย 

หน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานเอกชน 
ประชาชนทั่วไป 
เกษตรกร 
ผู้ประกอบการธุรกิจ ได้แก่ ท่องเที่ยว 
ขนส่ง  เดินเรือ ท่าเรือน้าลึก 
ท่องเที่ยว การขนส่งทางทะเล แท่น
ขุดเจาะ ค้าขาย 
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2.4 กระบวนงานในภารกิจหลัก 
 

กระบวนงาน
หลัก 

กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 
หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 

กระบวนการ
ตรวจอากาศ  

 

1) การตรวจอากาศ     

- การตรวจอากาศผิว
พื้น 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน สส./กบ. ตอ./พน./พอ./ฝผ./ศน./
ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

- ดาวเทียมตรวจ
อากาศ 

รับภาพดาวเทียม ใช้งาน ตอ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

- เรดาร์ตรวจอากาศ รับภาพเรดาร ์ ใช้งาน ตอ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

- งานตรวจอากาศช้ัน
บน 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

- งานตรวจอากาศช้ัน
บน โดยวิธี PILOT 
BALLOON 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

- งานตรวจอากาศช้ัน
บน โดยวิธี 
RADIOWIND 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

- งานตรวจอากาศช้ัน
บน โดยวิธี 
RADIOSONDE 
 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

กระบวนการ
ตรวจ เฝ้าระวงั 
รายงาน 

แผน่ดินไหว 
และสนึาม ิ

1) เฝ้าระวังและรายงาน
เหตุการณ์
แผ่นดินไหว 

ระบบเฝ้าระวังและ
รายงานเหตุการณ์
แผ่นดินไหว 

ใช้งาน ฝผ. บด./ตอ./พน./พอ./กบ./
ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./
ศต. 

2) เฝ้าระวังและรายงาน
เหตุการณส์ึนาม ิ

ระบบเฝ้าระวังและ
รายงานเหตุการณ์
แผ่นดินไหว 

ใช้งาน ฝผ. บด./ตอ./พน./พอ./กบ./
ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./
ศต. 

กระบวนการ
พยากรณ์
อากาศ 

1) การให้บริการข้อมูล
แผนที่อุตุนิยมวิทยา
แก่ประชาชน 

ระบบจัดเก็บข้อมูล
แผนที่อุตุนิยมวิทยา 

ใช้งาน พอ. บด./ตอ./พน./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

2) การผลิตข่าวสาร
สนเทศพยากรณ์
อากาศ 

ระบบจัดเก็บข่าว
สารสนเทศพยากรณ์
อากาศ 

ใช้งาน พอ. บด./ตอ./พน./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

3) พยากรณ์อากาศเชิง
ตัวเลข 

ระบบพยากรณ์
อากาศเชิงตัวเลข 

ใช้งาน พอ. บด./ตอ./พน./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

4) การวิเคราะห์ข้อมลู
เรดาร์และดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา 

งานวิเคราะห์ข้อมลู
เรดาร์และดาวเทียม 

ใช้งาน พอ. บด./ตอ./พน./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 
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กระบวนงาน
หลัก 

กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 
หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 

กระบวนการ
ภมูิอากาศ 

1) งานภูมิอากาศ ระบบพยากรณ์
ภูมิอากาศ 

ใช้งาน พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

กระบวนการ
อตุนุิยมวิทยา
เกษตร 

1) งานพยากรณ์อากาศ
เกษตร 

ระบบพยากรณ์
อากาศเกษตร 

ใช้งาน พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

กระบวนการ
อตุนุิยมวิทยา
อทุก 

1) การพยากรณน้ าและ
การเตือนภยั 

ระบบงานอุตุฯอุทก ใช้งาน พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

2) การติดตามสถานะ
สถานีฝนอัตโนมัต ิ

สถานฝีน 
Telemetering 

ใช้งาน พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

กระบวนการ
อตุนุิยมวิทยา
การบิน 

1) การตรวจและ
รายงานอากาศการ
บิน 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

2) การกระจายข่าว
พยากรณ์อากาศการ
บิน (TAF) 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

3) การผลิตแผนท่ี
อากาศการบิน 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

4) การบริการเอกสาร
ประกอบการบิน 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

5) การออกข่าวสารค า
เตือน 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

6) การพยากรณ์อากาศ
การบิน 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

7) การออกหรือยกเลิก
ข่าวสารค าเตือน 
SIGMET บริเวณ 
BANGKOK FIR 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

8) การสรุปรายงาน
ลักษณะอากาศและ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
การบินรายเดือนของ
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภมูิและท่า
อากาศยานดอนเมือง 
 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

9) การเผยแพร่เอกสาร
และคู่มือมาตรฐาน
ด้านอุตุนิยมวิทยา
การบิน 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 
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กระบวนงาน
หลัก 

กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 
หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 

กระบวนการ
อตุนุิยมวิทยา
ทะเล 

1) งานวิเคราะห์ ศึกษา
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ทะเล พัฒนา
แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ และ
พยากรณล์ักษณะ
ทางทะเล 

พัฒนาแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ และ
พยากรณล์ักษณะทาง
ทะเล 

ใช้งาน บด. พอ./พน. 

2) ตรวจสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาทะเล 

ระบบตรวจ
สารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาทะเล 

ใช้งาน บด. พอ./พน. 
 

กระบวนการ
อตุนุิยมวิทยา
โอโซนและรังส ี

1) กระบวนงาน
ตรวจวัดโอโซนและ
รังสีดวงอาทิตย ์

ระบบตรวจวัดโอโซน
และรังสีดวงอาทิตย ์

ใช้งาน บด. ตอ./พอ./พน./ฝผ./ศน./
ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

2) กระบวนงานการ
พยากรณด์ัชนีรังสี
อัลตราไวโอเลต (UV 
index) 

ระบบพยากรณด์ัชนี
รังสีอัลตราไวโอเลต 
(UV index) 

ใช้งาน บด. ตอ./พอ./พน./ฝผ./ศน./
ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

กระบวนการ
บริการ
สารสนเทศ
อตุนุิยมวิทยา 

1) ให้บริการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 

ระบบสารสนเทศสถติิ
ภูมิอากาศ 

ใช้งาน บด. ตอ./พอ./พน./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 
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2.5 กระบวนงาน/ระบบงาน ในภารกิจสนับสนุน 
 

กระบวนงาน
สนับสนุน 

กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 
หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 

กระบวนการพฒันา
ทรัพยากรบคุคล 

บริหาร/พัฒนาบุคลากร  ระบบสารสนเทศ
บุคลากร(DPIS) 

ใช้งาน ลก พร./ตส./คม./สส./
ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 

 ระบบการลา ใช้งาน ลก พร./ตส./คม./สส./
ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 

กระบวนการบริหาร
ด้านการเงิน การ
คลงั 

การบัญชี/การเงิน/การ
คลัง 

ระบบบรหิารการเงิน
และค่าบริการ  

ใช้งาน ลก พร./ตส./คม./สส./
ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 

กระบวนการ
วางแผนและ
ติดตามประเมินผล 

ยุทธศาสตร์/งบประมาณ ระบบแผน-ผลการ
ปฏิบัติงาน  

ใช้งาน ลก คม./สส./ตอ./บด./
พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./
ศต. 

กระบวนการ
ติดตามผลการด า 
เนินงานและ
เบิกจา่ย
งบประมาณ 

 ระบบตติดตาม
ตรวจสอบและ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ใช้งาน ลก คม./สส./ตอ./บด./
พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./
ศต. 

กระบวนการ
บริหารงานพสัด ุ

พัสดุ ครภุัณฑ ์ ระบบบรหิาร
สินทรัพย์ดิจิทลั 
(DAM) 

ใช้งาน ลก พร./ตส./คม./สส./
ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 

 ระบบทะเบยีน
ครุภณัฑ์และ
สินทรัพย ์

ใช้งาน ลก พร./ตส./คม./สส./
ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 

กระบวนการ
บริหารงานทัว่ไป 

  ระบบจองใช้ห้อง
ประชุมและประชุม
อิเล็กทรอนิกส ์

ใช้งาน ลก พร./ตส./คม./สส./
ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 

สนับสนุนผู้บริหาร ระบบตารางเวลาของ
ผู้บริหาร 

ใช้งาน ลก พร./ตส./คม./สส./
ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 
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กระบวนงาน
สนับสนุน 

กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 
หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 

กระบวนการ
ประชาสมัพนัธ์  

ประชาสมัพันธ์และ
ภาพลักษณ์องค์กร 

ระบบระบบจัดการ
ข้อร้องเรียน 

ใช้งาน ลก. พร./ตส./คม./สส./
ตอ./พน./พอ./กบ./
ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

กระบวนการพฒันา
ระบบบริหาร 

พัฒนาระบบราชการ ระบบตดิตาม
ประเมินผลปฏิบตัิงาน 

ใช้งาน พร. ตส./คม./สส./ตอ./
บด./พน./พอ./กบ./
ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

 ระบบจัดการข้อมลู
ตัวช้ีวัดและค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ 

ใช้งาน พร ตส./คม./สส./ตอ./
บด./พน./พอ./กบ./
ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

กระบวนการพฒันา
ทรัพยากรบคุคล 

  ระบบการจัดการ
ความรู ้ 

ใช้งาน บด. พร./ตส./ลก./คม./
สส./ตอ./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 

กระบวนการวิเทศ
สมัพนัธ 

  ระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและความ
ร่วมมือ 

ใช้งาน พน. พร./ตส./ลก./คม./
สส./ตอ./บด./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 

กระบวนการสือ่สาร
ข้อมลู
อตุนุิยมวิทยา 

เทคโนโลยีสนับสนุน ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 
(กระจายข่าวอากาศ) 

ใช้งาน สส. พร./ตส./ลก./คม./
ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./
ศล./ศอ./ศต. 

  

 

2.6 สถานะบุคลากรด้านดิจิทัล 
 

หน่วยงาน 
อ านวยการ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า 
ระดับต้น ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

กองบริการดิจิทัล
อุตุนิยมวิทยา  

1 4 4 4 1 1 - 

กองสื่อสาร 1 2 5 2 5 32 5 
 
 
  



 

  

แผนการเปลี่ยนผ่านสูด่ิจิทัลกรมอตุุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 - 2565  

 

22 

บทท่ี 4  
กรอบแนวคิดทิศทางการพัฒนาและเทคโนโลย ี

 

4.1 ทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ  
4.1.1 ทิศทางและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_dev_digital.pdf 
ระยะการ พัฒนา 

 

ด้านการพัฒนา 

ระยะที่ 1 
Digital Foundation 

(1 ปี 6 เดือน) 

ระยะที่ 2 
Digital Thailand I: 

Inclusion 
(5 ปี) 

ระยะที่ 3 
Digital Thailand II: 

Full Transformation 
(10 ปี) 

ระยะที่ 4 
Global Digital 
Leadership 
(11 -20 ปี) 

ภูมิทัศน์ดิจิทลั ของ
ไทย ในระยะ 20 ปี 

ประเทศไทยลงทุน 
และ สร้างรากฐานใน
การ พัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมดิจิทัล 

ทุกภาคส่วนของ 
ประเทศไทยมสี่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคม 
ดิจิทัลตามแนวทาง 
ประชารัฐ 

ประเทศไทยก้าวสูด่ิจิทัล 
ไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อน 
และใช้ประโยชน์จาก 
นวัตกรรมดิจิทัลได้อยา่ง 
เต็มศักยภาพ 

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมลูค่าทาง 
เศรษฐกิจและคณุค่า ทาง
สังคมอย่างยั่งยืน 

รัฐบาล หน่วยงานรัฐมีการ
ท างาน ที่เช่ือมโยงและ
บูรณาการ ข้อมูลข้าม
หน่วยงาน 

การท างานระหว่าง 
ภาครัฐจะเช่ือมโยงและ
บูรณาการเหมือนเป็น 
องค์กรเดียว 

รัฐจัดให้มีบริการที ่
ขับเคลื่อนโดยความ 
ต้องการของประชาชน 
เปิดเผยข้อมูลและให ้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เป็นผู้น าในภมูิภาค ด้าน
รัฐบาลดิจิทัล ทั้งทางการ
บริหาร จัดการรัฐและ
บริการ ประชาชน 

เศรษฐกิจ การท าธุรกรรมผ่าน
ระบบ ดิจิทัล คล่องตัว 
และตดิ อาวุธดิจิทัลให้ 
SMEs วิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกร ให้มาอยู่บน
ระบบออนไลน ์พร้อม
ทั้งวางรากฐานให ้เกิด
การลงทุนในคลสัเตอร์ 
ดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต 
และบริการ เปลี่ยนมา
ท าธุรกิจด้วยดจิิทัลและ
ข้อมูล ตลอดจนดิจิทลั 
digital Technology 
Startup และคลสั 
เตอร์ดจิิทัล เริม่มี
บทบาท ในระบบ
เศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต 
และบริการแข่งขันได ้
ด้วยนวัตกรรมดจิิทัล 
และเชื่อมโยงไทยสู ่
การค้าในระดับภมูิภาค 
และระดับโลก 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ทุกกิจกรรมเช่ือมต่อ 
ภายในและระหว่าง 
ประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล น าประเทศไทยสู ่
ความมั่งคั่ง 

สังคม ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึง อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง และ
บริการพื้นฐานของรัฐ 
อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม 

ประชาชนเช่ือมั่นใน 
การใช้ดิจิทัล และ
เข้าถึง บริการ
การศึกษา สุขภาพ 
ข้อมูล และการเรียนรู ้
ตลอดชีวิตผ่านดิจิทลั 

ประชาชนใช้ประโยชน ์
จากเทคโนโลย/ีข้อมูล 
ทุกกิจกรรมใน 
ชีวิตประจ าวัน 

เป็นประเทศท่ีไมม่ีความ 
เหลื่อมล้ าด้านดิจิทัล 
ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล 
เพือ่พัฒนาท้องถิ่น ตนเอง 

 
 
 
 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_dev_digital.pdf
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4.1.2 ระบบราชการ 4.0  
ในการพลิกโฉม (transform) ระบบราชการยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชนนต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ โดย 
1) เปิดกว้างและเชื่อมโยง (Open & Connected Government) โดยต้องมีความเปิดเผย

โปร่งใส(Transparency) ในการท างาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมี
การแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน(Open and sharing) 

2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric government) ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า
ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการ และตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยที่
ประชาชนไม่ต้องร้องขอ และประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามใน
หลากหลายช่องทาง 

3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & high performance government) ต้องสร้าง
นวัตกรรม ความคิดริเริ่มและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงและพร้อมปรับเปลี่ยนได้
อย่างทันเวลา  
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ข้อเปรียบเทียบระบบราชการเดิม และระบบราชการ 4.0 
 

ระบบราชการเดิม ระบบราชการใหม่ ตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 
การท างานแยกตามภารกจิของแต่ละหน่วยงาน แม้มีการ
ท างานประสานงานกันระหว่างหนว่ยงาน แต่ยังไม่ใช่
การบูรณาการอยา่งแท้จริง   

การท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ในเชิง 

ยุทธศาสตร์ตั้งแตร่ะดับการวางนโยบายไปจนถึงการ น าไป
ปฏิบัต ิ

การท างานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์อย่างเต็ม
รูปแบบและยังเป็นการท างานตามสาย การบังคับบัญชา
ในแนวดิ่ง 

การท างานมีความเช่ือมโยงผ่านระบบดิจิตอลอย่าง เต็ม
รูปแบบ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เชื่อมโยง ทุกส่่วน
ราชการในการบริการประชาชนและมีการ บังคับบัญชาใน
แนวนอน  

ให้บริการเป็นมาตรฐานเดยีวกันอย่างตายตัว ตามสิทธิ
พื้นฐานของบุคคลที่รัฐก าหนด 

ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถ 

ออกแบบ/เลือกรูปแบบ/วิธีการในการขอรับบริการได ้
ระบบการท างานในแบบอนาล็อค  ระบบการท างานท่ีปรับเป็นดจิิตอลเตม็รูปแบบ 
การด าเนินงานเชิงรับ ตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้น การด าเนินงานท่ีตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก ทันต่อ 

การเปลีย่นแปลง มีการคาดการณไ์ว้ล่วงหน้า 
ยึดกฎเกณฑ์ และมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติงานตาม เป้าหมาย  ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเปน็ศูนย์กลาง 
ระบบการท างานท่ีล่าช้า มีต้นทุนสูง  สร้างคณุค่าในการให้บริการแก่ประชาชน ท าน้อยได้มาก 
เปิดเผยข้อมูลตามทีร่้องขอเฉพาะราย/เปิดเผยข้อมลู 

จ ากัด 
เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบที่สามารถ 

น าไปใช้ได้ทันที โดยไมต่้องร้องขอ  
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดมิ ๆ สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการท างาน รูป

แบบเดิม และสามารถตอบสนองได้ทันที  
ต่างหน่วยงานต่างท างานกันตามล าพัง โดยไมม่ ีการ
แบ่งปันทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกนั 

แบ่งปันทรัพยากรในการท างานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  

วางนโยบาย และปฏิบัติงานโดยใช้ความรูส้ึก และ คาดเดา
เอาเอง 

ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของข้อมูล ความต้องการของ 

ประชาชน และวางนโยบายที่สามารถน าไปปฏิบัต ิให้เกิด
ผลได้จริง 

บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ  บริการประชาชนตลอดเวลา 
มี่ความเชี่ยวชาญ/ช านาญเฉพาะทาง มี่ความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และข้อมลูสาร 

สนเทศเพื่อแก้ไขปญัหาและสร้างคณุค่า มีความสามารถใน
การเรยีนรู้ มีเหตผุลในเชิงจริยธรรม 

ข้าราชการแบบดั้งเดิม มี่ความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ  
 
  



 

  

แผนการเปลี่ยนผ่านสูด่ิจิทัลกรมอตุุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 - 2565  

 

25 

4.1.3 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

1) เป้าหมายระยะ พ.ศ. 2561 - 2565  
- ยกระดับหน่วยงานภาครัฐท างานแบบชาญฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้นส าหรับประชาชน  
- สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการใช้ข้อมูล เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 
สาระส าคัญ 
- ภาครัฐปฏิรูปการท างานและการให้บริการให้ เป็นรูปแบบดิจิทัล  
- ภาครัฐยกระดับการท างานและการบริการในรูปแบบเดิมที่ ใช้ข้อมูลจากเอกสารและ

ส าเนากระดาษ เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูล
ให้อยู่ใน รูปแบบดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล  

- ภาครัฐมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล  
- ภาครัฐมีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ สามารถเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลได้อย่างเป็น ระบบ เพื่อลดจ านวนข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ลดต้นทุนใน
การจัดเก็บ ข้อมูล และเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดเดียวกันอย่าง เต็ม
ประสิทธิภาพ   

- ภาครัฐพัฒนาการให้บริการที่เน้นประชาชนเป็น ศูนย์กลาง 
-  ภาครัฐปรับปรุงและยกระดับการบริการภาครัฐให้เป็น รูปแบบดิจิทัล ที่ตอบโจทย์

ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถ ติดต่อและท าธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา 

- ภาครัฐมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการและให้ บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว 

-  ภาครัฐมีการท างานในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถติดต่อ สื่อสาร ท างานข้ามหน่วยงานได้
อย่างไม่มีข้อจ ากัด และให้บริการที่มี ประสิทธิภาพตอบโจทย์ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

- ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล  
- ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะอย่าง ไม่มีเงื่อนไขและง่ายต่อการ

น าไปใช้งาน หรืออยู่ในรูปแบบ ที่เครื่องมือดิจิทัลอ่านได้ (Machine Readable) 
เพ่ือให้ ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก และส่งเสริมการน าข้อมูล ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดนวัตกรรม รวมถึงสร้างความ โปร่งใสในการท างานภาครัฐ 

 
2) เป้าหมายระยะ พ.ศ. 2566 - 2570  

1) เกิดการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อย่างสมบูรณ์และให้บริการได้
ครอบคลุมทั่วไป  

2) พัฒนาต่อยอดบริการภาครัฐด้วยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน  
3) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากการเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ และเกิดธรรมาภิบาลภาครัฐ

อย่างเป็นรูปธรรม 
 



 

  

แผนการเปลี่ยนผ่านสูด่ิจิทัลกรมอตุุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 - 2565  

 

26 

 
3) เป้าหมายระยะ พ.ศ. 2571 - 2580  

1) พัฒนาการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ เป็นรัฐบาลอัจฉริยะและได้รับความ
ไว้วางใจจาก ทุกภาคส่วน 

 
4) เป้าหมายระยะ พ.ศ. 2563-2565  

1) ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลจากภาครัฐที่สะดวก ถูกใจ ท าได้ทุกท่ีทุกเวลา 
2) ประชาชนและธุรกิจเริ่มได้ใช้บริการภาครัฐผ่านช่องทาง ออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จได้ ท า

ให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการ  
3) ได้รับบริการดิจิทัลตรงตามกับความต้องการมากข้ึน และ ใช้ง่ายด้วยบัตรประชาชน

หรือการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ในการติดต่อหรือท าธุรกรรม  
4) ประชาชนสามารถติดตามสถานะการขอใช้บริการภาครัฐ ได้อย่างสะดวก ประชาชน

สามารถติดตามการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา แบบเบ็ดเสร็จอย่างฉับไว ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลและ 
บูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

4.2 เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยา  
1) การใช้บริการภาครัฐต้องง่าย รวดเร็ว และคุณภาพ สูง โดยเป็นบริการที่เป็นมิตรกับ

ผู้รับบริการ กระบวนการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
2) การให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยและ ความเชื่อมั่น โดยการคุ้มครองข้อมูลของรัฐ สร้าง

โครงสร้างที่เข้มแข็ง และพร้อมปรับเปลี่ยน ส าหรับทุกคน 
3) สร้างแพลตฟอร์มกลางด้านดิจิทัลและข้อมูล 
4) ยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัลให้เท่าทันต่อ นวัตกรรม 
5) ท างานร่วมกันหลากหลายหน่วยงาน เพ่ือรวบรวม ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในการตอบโจทย์

ต่อ ธุรกิจ บริการ และสถาปัตยกรรมด้านเทคนิค 
6) มีทิศทางการพัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่น AI, IoT, Cloud Computing, Big 

Data, mobile เป็นต้น เป็นเครื่องมือหลักในการด าเนิน งานของรัฐบาล 
7) เปลี่ยนการบริการภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้บูรณาการ กันมากข้ึน และให้เป็นบริการที่เหมาะสม

ส าหรับ ประชาชนแต่ละคน 
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4.3 กรอบแนวคิดการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยา  
 

 

1) Digital Leadership  
1.1) ต้องตระหนักว่าอยู่เสมอว่าดิจิทัลเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดและการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรม 
1.2) ต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรทั้งกรมฯมิใช่เพียงบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
1.3) ต้องน ากลยุทธ์ดิจิทัลทีผ่สานกระบวนงานและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริหาร

จัดการกรมฯและบริการประชาชน 
1.4) ต้องสนับสนุน มอบอ านาจและงบประมาณให้แก่การปรับเปลี่ยนโดยใช้ดิจิทัลเป็นฐาน

ด าเนินการที่คล่องตัวและคุ้มค่า 
1.5) ต้องเข้าใจและรับรู้ถึงกระบวนงานและความความต้องการของทุกภาคส่วนเพื่อจะได้

ตอบสนองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
1.6) ต้องผลักดัน สนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรที่จะสามารถใช้ดิจิทัลอย่างมีคุณค่า 
 

2) วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture)  
2.1) ความมีวิสัยทัศน์ทางดิจิทัล(Digital Visionary)  
2.2) การปรับเปลี่ยนการท างาน ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว( Agility& Flexibility&Adaptive) 
2.3) มองผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Customer centric)   
2.4) การแสวงหาโอกาสใหม่ด้วยเทคโนโลยี (Explore) และความใฝ่รู้ (Curiosity)  
2.5) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literate) 
2.6) การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data driven)  
2.7) จิตนวัตกรรมและดิจิทัล (Digital & innovative mindset) 
2.8) จิตบริการ (Service Mind)  
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2.9) การเปิดเผยและแบ่งปัน(Open and Sharing)  
2.10) ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้(Accountability & Transparency) 

 
3) การปรับปรุงกระบวนงาน (Process improvement)  

3.1) Current Process (AS-IS)  
As-Is คือ การส ารวจ ศึกษา ท าความเข้าใจรายละเอียดของกระบวนการท างานที่กระท าอยู่

ในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็น การท างานแบบ analog หรือ การจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล หรือ การท างานในแบบ
ดิจิทัลทั้งระบบ  เพ่ือจะได้น ากระบวนงานปัจจุบันไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน ลด
ขั้นตอน ให้เป็นกระบวนงานโดยใช้ระบบดิจิทัลช่วยท างาน (To-Be) 

3.2) Digitization 
Digitization  คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบ Analog มาเป็นข้อมูลแบบ Digital 

ซ่ึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการท าข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
3.3) Integration (non-silos) 

การปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Silo คือการแยกการ
ปฏิบัติ แยกการจัดเก็บ แยกการพัฒนา ซึ่งจะมีการแข่งขันกันในการจัดหาระบบ ข้อมูลที่ได้จากระบบไม่มี
การบูรณาการกัน ไม่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และส่งผลต่อสถาปัตยกรรมข้อมูลของอรมฯ ข้อมูลมีความ
หลากหลาย ไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ไม่มีเสถียรภาพ มีความซ้ าซ้อน ไม่มีการแบ่งปันข้อมูลกันขัดต่อ
วัฒนธรรมดิจิทัลทั้งการเปิดเผย แบ่งปัน ร่วมมือ จะส่งผลระยะยาวของความไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ 
ขาดประสิทธิภาพ  

3.4) Process Automation(to be) 
การปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นอัตโนมัติ (Process Automtion) โดยการการผสมผสาน

เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆจะยกระดับกระบวนงานให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติได้ทั้ง IoT, Image 
Recognition,  Machine Learning ,  AI , BI จะเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานมากข้ึน ผลลัพธ์ในการ
ท างานมีความถูกต้องมากขึ้น ลดความผิดพลาดจากความเหนื่อยล้าของมนุษย์ได้  ซึ่งกระบวนการจะถูก
ทดแทนการท างานด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะลดงานซึ่งต้องท าซ้ าๆ ของมนุษย์ได้  

3.5) Process Optimization 
 การกระชับกระบวนงาน(Process Optimization) เป็นกระบวนการในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของกระบวนงานที่กระท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้เวลาน้อยลง ใช้ทรัพยากรน้อยลง 
และได้ผลลลัพธ์เร็วขึ้น ซึ่งในการปรับปรุงกระบวนงานนั้น ขั้นตอนของงานบางส่วนอาจถูกยกเลิกไป และใช้
ระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการยกระดับเป็นส าคัญ ซึ่งการด าเนินกระบวนงานจะต้องยืนอยู่บนรากฐาน
ของการบูรณาการข้อมูลปและการใช้ทรัพยากรที่ประหยัด ไม่ท าให้บุคลากรต้องท างานมากข้ึน  

3.6) Business Intelligence 
Business Intelligence:BI คือ ซอฟต์แวร์ที่น าข้อมูลไปจัดท ารายงานในรูปแบบต่างๆ ให้

เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และท านายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดข้ึนได้
ตรงตามความต้องการขององค์กร เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธด้านต่างๆ ซึ่งองค์ประกอบ
ของ Business Intelligence ประกอบด้วย  
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- คลังข้อมูล(Data Warehouse) คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลจากระบบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ เพ่ือจัดเก็บและสนับสนุนการสืบค้น ประมวลผล ซึ่งในคลังข้อมูลนี้
ยังประกอบด้วย ดาต้ามาร์ท (Data Mart) คือ คลังข้อมูลขนาดเล็กมีการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงของแต่ละส่วนงานหรือชนิดข้อมูลเพ่ือง่ายต่อการประมวลผล 

- ดาต้าไมนิง (Data Mining) เป็นการน าคลังข้อมูลมาประมวลผลใหม่เพ่ือให้ได้สิ่งที่สนใจโย
เงื่อนไขทางธุรกิจต่างๆ เพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจ 

- On-Line Analytical Processing : OLAP เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในหลาย
มิติ แบบประมวลผลทันทีท่ีป้อนข้อมูลเข้าไป และสามารถที่จะดูข้อมูลแบบเจาะลึก(Drill Down) ได้ตาม
ต้องการ 

- Dashboard for Search & Report ระบบสืบค้นและออกรายงานต่างๆ 
3.7) การปรับเปลี่ยนกระบวนงาน(Process Transformation) 

การปรับเปลี่ยนกระบวนงานเกิดข้ึนได้จากการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานของบุคลากร โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล วิธีการจัดโครงสร้างองค์กร ผลผลิตหลักของกรมฯ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ เช่น   

3.8) องค์กรดิจิทัล(Digital Organization) 
การพัฒนาและบริหารด้าน สารสนเทศขององค์กร จะเน้นถึง การพัฒนาองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้อง กับระบบสารสนเทศท้ังหมด อัน ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร, การพัฒนากระบวนการท า
งาน, การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งการจะก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลได้นั้น จะต้องประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ คือ  

- จิตดิจิทัล(Digital Mindset) ความมีจิตดิจิทัลของบุคลากร 
- กระบวนงานดิจทัล(Digital Process) ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร 
- ทักษะดิจิทัล(Digital Skill) ของบุคลากร 
- วัฒนธรรมดิจิทัล(Digital Culture) กรมฯ จะต้องสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

ดิจิทัล 
 

4) Development and Empowerment Employees  

4.1) การพัฒนาบุคลากรและการให้อ านาจ 
(Development and Empowerment Employees ) 
การพัฒนาศักยภาพ การให้อ านาจ อิสระความรู้และความช านาญ เพื่อให้บุคลากรเกิดการ

ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านดิจิทัลตาม
กรอบการพัฒนาดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ และการมอบอ านาจ ( Empowerment ) สะท้อนถึงการท างาน
ด้วยศักยภาพของตนเองเป็นกลุ่ม มีการสร้างคุณภาพ การก าหนดคุณลักษณะของงาน อ านาจหน้าที่ การ
ฝึกอบรม เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ บทบาท หน้าที่ เป้นไปตามภาระงานและความ
ซับซ้อนของงาน  

 ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_structure
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1) สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิดและทักษะที่จ าเป็นที่จะสนับสนุน การ
ด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคคลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทาง 
ที่ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ 
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือการเป็นภาคราชการที่มี
คุณลักษณะ ที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ รัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยงกัน รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึด
ประชาชนเป็น ศูนย์กลาง และรัฐบาลที่มีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ 

2) ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทลั เป็นทักษะทั่วไป (Generic Skills) ที่่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ไม่ครอบคลุมถึงทักษะเฉพาะทางส าหรับวิชาชีพ (Professional Skills) 

3) ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ 

 
4.1.1) ทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาในยุคดิจิทัล 

- ทักษะทางภาษา (Languages Skill) 
- ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill)  
- ทักษะในการคิดและวิเคราะห์ (Critical Thinking & Problem-Solving Skill)  
- ทักษะในการสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม (Creative & Innovative Skill)  
- ทักษะในการปรับตัวและเปิดรับในการเรียนรู้สิ่งใหม่ (Adaptation & Learning 

Skill)  
- ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration) 
- ทักษะผสมผสาน (Mixed Skill)  
- ทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Tech Skill) อย่างน้อยประกอบด้วย  Word 

Processing Skills , Spreadsheets Skills  , Database Skills , Electronic 
Presentation Skills , Web Navigation Skills , Web Site Design Skills , 
E-Mail Management Skills , Digital Cameras File Management & 
Windows Explorer Skills ,Downloading / Installing Software From 
the Web, Videoconferencing skills, Computer Security Knowledge, 
Educational Copyright Knowledge  

 
4.1.2) มิติการเรียนรู้ 5 กลุ่ม 7 กลุ่มทักษะ ประกอบด้วย   

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_dev_digital.pdf 
 

1) มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่ม
ทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)  

2) มิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ 
ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการควบคุมก ากับ และ การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการ
ด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set)  

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_dev_digital.pdf
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3) มิติที่ 3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะ 
ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ ยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology Skill Set) 
และกลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและ การให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
งานภาครัฐ (Digital Process and Service Design Skill Set) 

4) มิติที่ 4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และน าองค์กร ประกอบด้วย 
2 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและ การบริหารกลยุทธ์ (Project and Strategic 
Management Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set)  

5) มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
1 กลุ่มทักษะ ได้ แก่ กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation 
Skill Set)  

อนึ่ง กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill 
Set) และกลุ่มทักษะด้านการควบคุมก ากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน การ
จัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) เป็นกลุ่มทักษะ 
พ้ืนฐานที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการพัฒนา  

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล จ าแนกตามความพร้อมและพัฒนาการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการปรับเปลี่ยนเป็น
องค์กรดิจิทัล 3 ระยะ ได้แก่  

1) ระยะเริ่มต้น (Early Stage) ปีที่ 1-2 หน่วยงานรัฐมีการเตรียมความพร้อมสู่การ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภายในส่วนราชการระดับกระทรวง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและ
การให้บริการประชาชน และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี  

2) ระยะก าลังพัฒนา (Developing Stage) ปีที่ 3-5 หน่วยงานรัฐมีการท างานที่
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน ปรับปรุงกระบวนวิธีด าเนินงานใหม่ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท างานของหน่วยงาน  

3) ระยะพัฒนาแล้ว (Mature Stage) ปีที่ 6-10 การท างานระหว่างภาครัฐจะ
เชื่อมโยงและบูรณาการเหมือนเป็นองค์กรเดียว โดยสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

4) ระยะเติมโต (Growth) ตั้งแต่ปีที่ 11 เป็นเป้าประสงค์สุดท้ายของรัฐบาลดิจิทัล
เพ่ือสร้างงานที่มีมูลค่าสูง และองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังต่อข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นกลุ่มบุคลากรเป็น 6 ระดับ 3 ระยะ 
(https://www.ocsc.go.th/digital_skills)  ดังนี้  

 
 
 
 
  

https://www.ocsc.go.th/digital_skills
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ระดับบุคลากร Early 
(ปีท่ี 1-2) 

Developing 
(ปีท่ี 1-2) 

Mature 
(ปีท่ี 6-10) 

E - ผู้บรหิารระดับสูง  
    (Executive) 

ผู้กระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
และการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลย ี

ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
ดิจิทัลภาครัฐ 

M - ผู้อ านวยการกอง  
     (Management) 

ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
ด้านดิจิทัล 

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านดิจิทัลระดับองค์กร 

ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจิทัล 

A – ผู้ท างานด้านนโยบาย 
     และงานวิชาการ  
     (Academic) 

ผู้ใช้ขอ้มูลดิจิทลัที่ทันสมัย ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทลัเพื่อ
สนับสนุนนโยบาย 

นักคิดเพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล 

S - ผู้ท างานด้านบริการ  
     (Service) 

ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ผู้อ านวยความสะดวกด้าน
ดิจิทัลภาครัฐ 

ผู้น าด้านการบริหารภาครัฐ 

T – ผู้ปฏิบตัิงานเฉพาะด้าน 
     เทคโนโลย ี
     (Technologist) 

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีของ
หน่วยงาน 

ปรับเปลีย่นเทคโนโลยีของ
องค์กร 

ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ 

O - ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน  
     (Others) 

ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐท่ีเท่า
ทันเทคโนโลยีดิจิทลั 

ผู้มีภมูิคุ้มกันทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 
4.1.3) จ าแนกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาออกเป็น 6 กลุ่ม  

ตามบทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการส านัก/กอง ผู้ท างานนโยบายและวิชาการ ผู้

ท างานด้านบริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล และผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
การน าทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็น

รัฐบาลดิจิทัลไปปรับใช้เป็นทักษะทั่วไป (Generic Skills) ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา มีจ านวนข้าราชการ และบุคลากร ทั้งหมด 1057 คน โดย
สามารถจ าแนกบุคลากรของหน่วยงานออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก ่ 

 

(1) ผู้บริหารส่วนราชการ (Executive) 
ค านิยาม  ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กระทรวง กรม จังหวัด หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือต า
แหน่อื่นที่เทียบเท่า รับผิดชอบการก าหนดนโยบายและทิศทาง องค์กรและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ ให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท ภารกิจที่ก าหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง 
อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต 

บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อธิบดี และรองอธิบดี 
(2) ผู้อ านวยการกอง (Management) 

ค านิยาม  ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับผิดชอบการน านโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและควบคุมก ากับการท างานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
อาทิ ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ ในส่วนกลาง ส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนภูมิภาค 
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บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่  
1) เลขานุการกรม 
2) ผู้อ านวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
3) อ านวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
4) ผู้อ านวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
5) ผู้อ านวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
6) ผู้อ านวยการกองพยากรณ์อากาศ 
7) ผู้อ านวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
8) ผู้อ านวยการกองสื่อสาร 
9) ผู้อ านวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน 
10) ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
11) ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
12) ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
13) ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
14) ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 

(3) ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) 
ค านิยาม  ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย ซึ่งมีลักษะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) งานจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ์หลัก

ปฏิบัติ หรือจัดท าร่างงบประมาณ 
(2) งานด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หรือจัดท าผลงานทางวิชาการ ต ารา 

หลักสูตรสิ่งประดิษฐ์ หรือขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
(3) งานให้ค าปรึกษาโดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสายงาน 
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่  
1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3) นักทรัพยากรบุคคล 
4) นักวิชาการเงินและบัญชี 
5) นักวิชาการพัสดุ 
6) นักวิชาการเผยแพร่  
7) นักอุตุนิยมวิทยา 
8) นักจัดการงานทั่วไป 
9) นักวิเทศสัมพันธ์ 
10) นักสื่อสารมวลชน 
11) นิติกร 
12) วิศวกร 
13) บรรณารักษ์ 
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(4) ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 
ค านิยาม  ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ซึ่งปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการภายในหรือภายนอกหน่วยงาน หรือ
แก่ประชาชน และเอกชน ลักษณะงานที่ปฏิบัติของกลุ่มนี้ เป็นงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร หรือ
ปฏิสัมพันธ์ กัผู้รับบริการโดยตรง โดยจะเป็นงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ได้ 

บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่  
1) เจ้าพนักงานธุรการ 

 

(5) ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Technologist) 
ค านิยาม ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนราชการหรือหน่วยงานของ

รัฐ ซึ่งด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือต าแหน่งในสายงานอื่น 
หรือประเภทอ่ืนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่  
1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2) นายช่างไฟฟ้า 

 

(6) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอ่ืน (Others) 
ค านิยาม ผู้ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 6 กลุ่มข้างต้น หรือ

ผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยทักษะ และฝีมือเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านศิลปกรรม คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ เป็นต้น 

บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ 
1) นายช่างศิลป์ 
2) นายช่างพิมพ์ 
3) นายช่างเครื่องกล 
4) เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา 
5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
6) เจ้าพนักงานพัสดุ  

 
4.1.4) การด าเนินการ  

1) ให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีทักษะด้านดิจิทัลในระดับที่สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานหรือการให้บริการภาครัฐที่
ทันสมัยและมีการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงานด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ โดยน าร่างแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้วย 

2) ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้มีการน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ในการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  และการ
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พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  โดยให้มีการส่งเสริมและสนับสุนนการน าทักษะด้าน
ดิจิทัลที่พัฒนาไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานและการให้บริการของรัฐ  การสร้างองค์กร
ภาครัฐที่ทันสมัย  การเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน และการสร้างรัฐบาลแบบเปิดด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

3) ให้ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)  และหน่วยงานในสังกัด  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) (สคช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการด าเนินงาน งบประมาณ และ
ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง ตามร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่องด้วย  

 
4.2) การพัฒนาศักยภาพแบบหลากหลายและข้ามสายการปฏิบัติงาน(Multi Skill+Cross 

function) 
การพัฒนาศักยภาพแบบหลากหลาย(Multi Skill) เป็นการน าบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ ที่มี

ทักษะที่แตกต่างกันที่มาท างานร่วมกันและมีส่วนร่วมในการท างานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ วางแผน, 
กระบวนการท างาน, แก้ไข และพัฒนา ร่วมกัน เพ่ือบรรลุเป้าที่มีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่กรมฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 การปฏิบัติงานข้ามสายงาน(Cross function) เป็นการท างานที่ทีมงานซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม/ฝ่ายขึ้นไป ซึ่งมีทักษะการท างานที่แตกต่างกัน มาท างานร่วมกัน และ
วัตถุประสงค์ในอันที่จะบรรลุป้าหมายเดียวกัน ซึ่งสมาชิกท้ังหมดนั้นถูกเชื่อมโยงด้วยข้อมูล 

4.3) การจัดการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Key performance indicator 
management)  

การจัดการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Key performance indicator management : 
KPI)  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของบุคลากร ซ่ึง
สามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพ่ือสะท้อน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม/ฝ่าย/กองต่างๆ KPI ที่ดีจะต้อง SMART กล่าวคือ 

S - Specific ชัดเจน เฉพาะเจาะจง 
M- Measurable วัดผลได้ 
A - Achievable ไม่ง่ายเกินไป และไม่ยากเกินไป 
R - Resource ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ 
T - Time ภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

5) Customer Engagement 
5.1) ประสบการณ์ลูกค้า/ผู้รับบริการ (Customer Experience) 

ประสบการณ์ลูกค้า/ผู้รับบริการ (Customer Experience) เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า
และกรมฯ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการบริการและธุรกิจ โดยการมีปฏิสัมพันธ์อาจรวมถึงการสรา้ง
การรับรู้ การค้นพบ การอบรม การสนับสนนุ การซื้อ และการบริการ ซึ่งการสร้างประสบการณ์ของ
ลูกค้าเปน็ส่วนส าคญัของ Customer Relationship Management (CRM) อย่างยิง่ และเหตผุลที่
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ส าคญัก็คือเมื่อลูกค้ามีประสบการณ์ในเชิงบวกกับกรมฯแล้วมักจะเป็นลูกค้าที่กลับมาใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการซ้ า ๆ และมีความเชื่อมันต่อบริการของกรมฯ 

5.2) การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย (Customer Segmentation) 
Customer Segmentation หรือ Marketing Segmentation คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้า

เป็นกลุ่มย่อย ที่สมาชิกมีคุณลักษณะคลา้ย ๆ กัน Customer Segmentation เป็นเคร่ืองมีอส าคญั ที่
นักการตลาดใช้ในการระบุความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่ถูกมองข้ามไป ยงัไมไ่ด้รับการตอบสนอง การ
ใช้ข้อมูลเหล่านี้ท าให้องค์กรธุรกิจสามารถเอาชนะคู่แขง่ ด้วยการพัฒนาสินค้า และบริการพิเศษ ที่
ตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

 
5.3) Personalized Customer/Stakeholder  Engagement 

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ จะเป็นตัวชี้วัดว่า ผู้ใช้ค้นหาคุณค่าในผลิตภัณฑ์หรือบริการของกรมฯ 
หรือไม่  การมีส่วนร่วมสามารถวัดได้จากความหลากหลายในการใช้งาน หรือการรวมกันของกิจกรรมต่างๆ 
เช่นการดาวน์โหลด การคลิก การแชร์และอ่ืนๆ ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมสูงมักจะใช้ข้อมูลของกรมฯ อยู่เป็นประจ า
และมีความจ าเป็นต้องใช้  ดังนั้น กรมฯ จะต้องพัฒนาบริการดิจิทัล ให้เข้าถึงระดับบุคลในกลุ่มคนเหล่านี้ 
เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปใช้อย่างมีคุณภาพและเผยแพร่ต่อไป ในการวิธีปรับปรุงความผูกพันของผู้ใช้ ควร
ด าเนินการดังนี้  

5.4) การให้บริการแบบหลากหลายช่องทาง (Omni Channel service)   
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ผ่านการผสมผสานหลายช่องทางเข้าด้วยกัน 

เพ่ิมความสะดวกให้กับประชาชน ผู้รับบริการ และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างช่องทางให้รู้จักกัน 
เช่น การท าระบบสมาชิก ลูกค้าสามารถน าใช้ได้ทั้งการเข้ามาสอบถามโดยตรง โทรสอบถาม หรือดูจาก
หน้า Web/Mobile App (สิ่งที่เชื่อมกันของแต่ละช่องทาง คือ ข้อมูลของระบบสมาชิก) ซึ่งหลังจากท่ีเกิด
การเชื่อมโยงแต่ละช่องทางให้รู้จักกันแล้ว จะต้องพัฒนาให้แต่ละช่องทางใช้ข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิด
การบริการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเป็นการรวมทุกช่องทาง มาเป็นหนึ่งเดียว (เรียกว่า การรวมศูนย์) 
ซึ่งจะน าไปน าสู่การต่อยอดปรับปรุงบริการรูปแบบอ่ืนๆ ได้ 

5.5) การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน(Collaboration/Networking /Partner 
enable) 

การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น(Collaboration/Networking /Partner enable) 
เพ่ือร่วมกันขยายการให้บริการในส่วนที่หน่วยงานมีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญถือเป็นกลยุทธ์การ
ให้บริการในยุคดิจิทัลที่ส าคัญและมีความส าเร็จสูง เพราะกรมฯ และหน่วยงานร่วมอ่ืนๆ ต่างมีความถนัด
แตกต่างกันไป จะเป็นการผสานกลยุทธ์นี้เป็นการผสมผสานจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงและใช้ผลลผิตที่หน่วยงานมีความถนัด และขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น อย่างไรก็ตามจะต้อง
วิเคราะห์ให้เห็นว่าเมื่อร่วมกันด าเนินการแล้วจะต้องประสบความส าเร็จและสามารถให้บริการแก่
ผู้รับบริการได้ดีขึ้น ในการสร้างความร่วมมือ มีแนวทางพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  

- ก าหนดเป้าหมายให้ชัด จะต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าร่วมกันด าเนินการเพราะอะไร และจะ
ได้ผลดีอย่างไร  

- เลือกหน่วยงานร่วมที่เอ้ือต่อกิจการของกรมฯ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ  
- พันธกิจ จะต้องมีความเข้ากันได้และเอ้ือประโยชน์กันอย่างเหมาะสม  
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- การเริ่มด าเนินการไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเสมอไป 

- รักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาว 

5.6) Social Enabling+Listening 
เป็นการติดตามการเผยแพร่สื่อของกรมฯ ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, 

LineToday และ รวมถึงเว็บ เช่น Pantip,Sanook ซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นการบริหาร
จัดการ ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล รวมไปถึงการจัดการสื่อสาร ส่งข้อมูลไปยังสื่อสังคมออนไลน์จะต้อง
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผลตอบรับจากผู้รับบริการ ซ่ึง
จะช่วยติดตามการตอบสนอง ตรงทุกความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.7) การบริหารผู้มีส่วนใดส่วนเสีย 
(Customers and Stakeholders Management:CSM)  
กรมฯ ต้องบ่ชี้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์ผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการ

ด าเนินงานของกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล ชุมชน หรือองค์การที่ให้ ความสนใจต่อผลการ
ด าเนินการและกิจกรรมขององค์การ แผนงาน ซึ่งผลการ ด าเนินงานขององค์การและแผนงานนั้นสามารถ
ส่งผลบวกและผลลบต่อผู้มี สว่นได้ส่วนเสีย โดยตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ถือ
หุ้น ผู้แทนจ าหน่าย ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนผู้บริโภค สื่อสารมวลชน หรือองค์การมูลนิธิที่ไม่
แสวงหาผลก าไร (NGOs)  

กระบวนการที่ส าคัญในการบริหารผู้มีส่วนใดส่วนเสีย  คือ 
- ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ว่ามีใครบ้าง และมีอิทธิพลต่อโครงการอย่างไรบ้าง 
- พัฒนากลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ขั้นตอน

การท างาน เพ่ือให้มีผลกระทบกับโครงการให้น้อยที่สุดเพ่ือให้โครงการประสบ
ผลส าเร็จ 

- การติดต่อสื่อสารและท างานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ตอบโจทย์และความ
คาดหวัง และระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจนเพื่อผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในแต่ละข้ันของโครงการ 

- ตรวจสอบภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดูแลควบคุมความสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ 

5.8) ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility: CSR)  
มีกระบวนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
(1) มิติภายใน 

(1.1) การจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 
(1.2) สุขภาวะและความปลอดภัยในการท างาน 

(1.3) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

(1.4) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในกิจการ 

(1.5) ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการด าเนินกิจการ 

(2) มิติภายนอก 

(2.1) การจัดการกับคู่ค้าและหุ้นส่วนกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม 

(2.2) การดูแลผู้บริโภค 

(2.3) ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง 
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(2.4) ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

 
6) Product & Innovation & Contents 

6.1) Digital Enhancement  
เป็นกระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ให้มีจุดขายที่เหมาะสมในตลาดดิจิทัล  

ซึ่งในการบวนการ ประกอบด้วย  
- การสร้างและ / หรือปรับปรุงเอกลักษณ์แบรนด์ดิจิทัลขององค์กร 
- การสร้างและ / หรืออัปเดตเว็บไซต์โดยใช้ระบบการจัดการเนื้อหารวมถึงการ

รวมธีมที่ก าหนดเอง, วิดเจ็ตและปลั๊กอิน  
- การสร้างและ/หรือปรับปรุงระบบนิเวศการมีส่วนร่วมแบบดิจิทัล 
- การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลและการสื่อสารและแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงการจัดการเนื้อหาและกระบวนการจัดตารางเวลาในการน าเสนอในสื่อดิจิทัล 
- จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้มั่นใจว่าพวกเขามีความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน

การรักษาทรัพย์สินทางสังคมและดิจิตอลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัย การปรับใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุด เน้นการมีส่วนร่วมที่

ครอบคลุม การพัฒนาชุดของความสัมพันธ์และกระแสการสื่อสารระหว่างแพลตฟอร์มและเครื่องมือต่างๆ 
รวมถึงการสร้างและปรับใช้การจัดการเนื้อหาที่สมจริงและกิจกรรมการมีส่วนร่วมแบบดิจิทัลที่ง่ายต่อการใช้
และง่ายต่อการปรับปรุง บ ารุงรักษา 

6.2) การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Management : DAM)  
การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Management - DAM) เป็นกระบวนการ

ในการรบริหารจัดการดิจิทัลไฟล์หลากหลายรูปแบบของกรมฯทั้งการสร้าง น าเข้า จัดเก็บ สืบค้นการ
ควบคุมเวอร์ชั่น และการแปลงรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อความ
ต้องการใช้งานของผู้ใช้ข้อมูล  

องค์ประกอบของการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วย  
- การจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Storage) 
- การบริหารจัดการ (Administration) 
- การจัดการให้เป็นระบบ (Organization) 
- การแจกจ่ายและเผยแพร่ (Distribution)  

กระบวนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Management Process) 
ประกอบด้วย  

- การแปลงข้อมูล (Ingestion) 
- การให้ค าอธิบายและการจัดท ารายการข้อมูล (Annotation and Cataloging) 
- การจัดเก็บ (Storage) 
- การสืบค้นข้อมูล (Retrieval) 
- การแจกจ่าย (Distribution)  
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6.3) Agile to DevOps  (Agile to Development and Operation ) 
Agile เป็นกรอบแนวคิด และวิธีการท างานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว สามารถ

ปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองต่อบุคลากรในองค์กรและผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความไม่แน่นอน 
แนวคิดของ Agile มีดังนี้  
- ให้ความส าคัญกับตัวผู้ท างานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ท างานมากกว่า

ขั้นตอนวิธีการหรือเครื่องมือ 
- การสร้างผลิตภัณฑ์ (ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการท างาน)ท่ีสามารถ

น าไปใช้งานได้จริง มากกว่าเอกสาร คู่มือ หรือการใช้เวลาในการวางแผนเอกสารงาน 
- การท างานร่วมกับลูกค้า มากกว่าการต่อรองสัญญากับลูกค้า 
- การยอมรับปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ

ท างาน)  ตามความเปลี่ยนแปลงของความต้องการ มากกว่าการท าตามแผนการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว 
DevOps คือรูปแบบ กระบวนการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่าง 

หน่วยพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ (Development) ซึ่งท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) พัฒนาระบบให้ทันการ
เปลี่ยนของความต้องการอย่างรวดเร็ว เพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน และ 2) ให้บริการระบบที่มีความ
เสถียร มั่นคง เชื่อถือได้ และปลอดภัยให้กับผู้รับริการ   และ ส่วนปฏิบัติการ(Operations) ทั้งภารกิจ
หลัก/ภารกิจสนับสนุน ของกรมฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้สามารถผลิตซอฟท์แวร์ได้
รวดเร็ว มีคุณภาพและเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนต้องไม่เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้งานของกรมฯส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ในการปฏิบติงานแบบ DevOps ซึ่งใช้กระบวนการ/วิธีการของ Agile มาปรับใช้ได้ 

6.4) Dev+Invent.+Inno. 
สนับสนุนการพัฒนาต่อยอด (Development) การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ และการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับกระบวนงานและคุณภาพผลผลิต  
แนวความคิดการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 6 แบบ ประกอบด้วย  
(1) นวัตกรรมบริการ (services innovation) อันเป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือ

สร้างบริการใหม่ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น การให้บริการ
พยากรณ์อากาศผ่านระบบ Mobile app ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ หรือ พ้ืนที่เป้าหมาย เป็นต้น 

(2) นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (service delivery innovation) อันเป็นการ
ให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือที่แตกต่างไปจากเดิม  เช่น การขอรับบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผ่าน mobile 
app เป็นต้น  

(3) นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (administrative or organizational 
innovation) อันเป็นการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงานหรือ
กระบวนงานใหม่  เช่น การพยากรณ์อากาศโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น  

(4) นวัตกรรมทางความคิด (conceptual innovation)อันเป็นการสร้างมุมมองใหม่
หรือการแสวงหา หนทางใหม่ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจน
การ เปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันความคิดใหม่ เช่น การส่งเสริมการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ใน smart farmer เป็นต้น  

(5) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation)อันเป็นการออกแบบนโยบายหรือ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ นโยบายแบบใหม่ซึ่งส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรม
บางอย่าง เช่น การปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบตรวจวัดอัตโนมัติแทนการใช้บุคคล เป็นต้น  
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(6) นวัตกรรมเชิงระบบ (systemic innovation) อันเป็นการวางระบบใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงระบบ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับข้ันพ้ืนฐาน 
เช่น การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระหว่างหน่วยงานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการให้บริการข่าวอากาศ
ร้ายผ่านระบบ SMS ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย  

6.5) สถาปัตยกรรมข้อมูล Information Architecture (IA)   
สถาปัตยกรรมข้อมูล เป็นกระบวนการเชิงจิตวิทยาในการสร้างความรู้ความเข้าใจ

(Cognitive psychology) ต่อการใช้งาน Website หรือ MobileApplication ซึ่งเก่ียวกับการจัดเรียง
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (logical) ให้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว (User-friendly) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างประสบการผู้ใช้ (user experience) ซึ่งประกอบด้วย Visual design , Information 
architecture, interactive design, usability, user research, content strategy   

IA ใช้ User Research technique  เช่น Card Sorting เพ่ือเข้าไปท าความเข้าใจ
ผู้ใช้งาน (user) ว่า อยากได้รับข้อมูลแบบไหนในบริบท (context) อะไร ผู้ใช้คาดหวังให้จัดกล่่มข้อมูล
อย่างไร ชื่อของเมนูควรเขียนว่าอะไร และจัดเรียงข้อมูลให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ user 
นอกจากนี้ อาจจะมีการท า Competitor Research เปรียบเทียบว่า web/app อ่ืน ๆ เรียงข้อมูลยังไงบ้าง 
ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากท า IA คือ sitemap, menu, navigation, label IA เป็นเหมือนแผนผัง (blueprint) 
ของงาน design ที่สามารถเอาไปต่อยอดเป็น wireframe ได ้ซึ่งจะตอบโจทย์ว่า ข้อมูลนี้ควรอยู่ตรงไหน 
ข้อมูลไหนส าคัญที่สุด User แต่และประเภท navigate, search, filter ข้อมูลยังไร  User journey ตอน
คลิกจากหน้านึงไปอีกหน้านึงเหมาะสมหรือไม่ 

6.6) Data QC & analytic 
(1) การควบคุมคุณภาพข้อมูล ประกอบด้วย  

- Physical range check  
- frequency distribution 
- Step Check   
- Flat line check 
- median filter 
- vertical consis 
- Geophysical check  

(2) เป้าประสงค์ของการบริหารจัดการคลังข้อมูล 
- มีการสร้างการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก

หน่วยงาน 
- มีมาตรฐานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา และมาตรฐานการเชื่อมโยง 
- มีการจัดท า Data Governance,  Data Catalog, Meta Data 
- มีมาตรฐานการรับส่งข้อมูล 
- มีกรบวนการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่แลกเปลี่ยน 
- มีระบบการวิเคราะห์ที่หลากหลายทั้งแบบ Descriptive, Predictive และ 

Prescriptive 
- มีระบบการแสดงผลและน าเสนอในรูปแบบ Business Intelligence  
- มีการรักษาความความปลอดภัยของข้อมูล 
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7) Technology & Digital  Driver & infrastructure  
7.1) อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT)  

ในงานอุตุนิยมวิทยา มีการใช้ระบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather 
Station : AWS) และระบบตรวจอากาศอัตโนมัติส าหรับสนามบิน(Automated Weather Observing 
System : AWOS)  มาหลายปีแล้ว ซึ่งทั้ง 2 ระบบมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับระบบ IoT สามารถเชื่อมโยงผล
การตรวจวัดจากสถานีต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางในแบบเวลาจริง ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีกับนัก
อุตุนิยมวิทยามีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งในระบบตรวจวัดอัตโนมัตินี้จะสามารถสนับสนุนในหลากสาขาอาชีพ
ทั้ง การขนส่ง ด้านสุขภาพการแพทย์ และการเกษตร เป็นต้น  

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันสามารถท าให้ข้อมูลผลการตรวจวัดส่งถึงผู้ใช้ผ่าน 
โทรศัพท์มือถือ ยานพาหนะ นาฬิกาอัจฉริยะ ซึ่งจะสามารถปรับปรุงให้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่สู้ผู้ใช้
ผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ได้ 

ในด้านอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตรเทคโนโลยี IoT รวมถึงข้อมูล Big Data จะสนับสนุน
การผลิตทางเกษตรในแบบ Smart Farm / Smart Agriculture สามารถใช้เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ 
ความชื้น แสงแดด อุณหภูมิของดิน เพ่ือให้สามารถวางแผนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2) Big Data 
ข้อมูลมหัต (Big Data) [ราชบัญฑิต] คือ เซตข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก 

ประกอบด้วยลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คือ  
1)   มีปริมาตร (volume) มาก 
2)   มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง (velocity) 
3)   มีความหลากหลายในโครงสร้างข้อมูล (variety) นอกจากนี้ อาจมีองค์ประกอบอ่ืน

เพ่ิมเติม เช่น มีความแปรผันสูงและมีความซับซ้อนมาก เนื่องจากอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่มีโครงสร้างที่
แน่นอน เช่น เมทริกซ์ข้อมูล หรือไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อความ อีเมล วีดิทัศน์ หรือรวบรวมมาจากหลาย
แหล่ง 

ในงานอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศมีจ านวนตัวแปรที่เก่ียวข้อง และความซับซ้อน
ระหว่างตัวแปรการเพ่ิมข้ึนของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม และประมวลผลข้อมูล ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การพยากรณ์อากาศให้มากขึ้น จะท าให้สามารถพยากรณ์เพ่ือหาเวลาและความรุนแรงของพายุหมุนเขต
ร้อน น้ าท่วม ภัยแล้ง และเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงที่จะเกิดข้ึนในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆ ได้ การใช้
เทคโนโลยี Big Data สมการและข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งข้อมูลเรดาร์ ดาวเทียมแบบ Real 
time แบบจ าลองการพยากรณ์อากาศและคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะสามารถพยากรณ์สภาพ
อากาศในอนาคตมีความแม่นย า ผลการพยากรณ์จะสามารถเจาะลึกลงถึงแต่ละจุดในระดับต าบล สามารถ
ระบุถึงพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบของอุทกภัย สามารถระบุได้ถึงสนามบินที่จะได้รับผลกระทบของวาตภัย 
รวมถึงพ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เป็นต้น  ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นสามารถ
คาดการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้ดีขึ้นก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น สามารถวางแผนสามารถ
เตรียมการอพยพ วางแผนปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ถนน ไฟฟ้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบได้ 

 
 
ตัวอย่างที่น่ าสนใจในการใช้  Big Data ในการพยากรณ์อากาศคือ ส านักงาน

อุตุนิยมวิทยาเกาหลี (KMA) ได้ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยรวบรวมข้อมูลทาง
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อุตุนิยมวิทยามากกว่า วันละ 1.5 เทราไบต์ซึ่งจะสามารถปรับปรุงการพยากรณ์เกี่ยวกับความแรง และ
ต าแหน่งของพายุโซนร้อน และการรายงานสภาวะอากาศอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 

7.3) Augmented Reality Weather 
ความเป็นจริงเสือนของสภาพอากาศ (Augmented Reality Weather) เป็นเทคโนโลยี

ที่ผสานระหว่างความเป็นจริงคือสภาพพ้ืนที่จริงและโลกเสมือนในระบบดิจิทัลที่สร้างขึ้นและผสานเข้า
ด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็น
ส่วนประกอบบนโลกเสมือน  ในการน า AR มาใช้เพ่ือจ าลองความเป็นจริงเสมือนของสภาพอากาศมี
องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 1) ส่วนอุปกรณ์ตรวจวัดหรือเซ็นเซอร์ต่างๆเพ่ือตรวจวัดสภาพอากาศให้ได้
ข้อมูลทั้งสภาพอากาศปัจจุบัน ข้อมูลจากระบบรีโมทเซ็นซิ่งทั้งภาพเรดาร์ ดาวเทียม ข้อมูลภาพ Web Cam 
อุปกรณ์ทั้งหมดจะรวบรวมข้อมูลแล้วน าเข้าสู่ 2) ระบบประมวลผลแบบการผสานทางภูมิศาสตร์(Geo-
Mashup) และน าสู่การแสดงผลแบบ 3 มิติ ซึ่งผลผลิตจะท าให้ผู้ใช้สามารถรับรู้สภาพอากาศในสถานที่จริง
ที่ผ่านการประมวลผลแบบเสมือน สามารถค้นหาต าแหน่งที่ต้องการและสภาพอากาศของต าแหน่งนั้นๆ 
รวมทั้งการจ าลองในแบบ 3 มิติ ของการเกิดภัยธรรมชาติเช่น น้ าป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ฝนตกหนัก วาตภัย 
เป็นต้น   

7.4) 4D GIS 
แผนที่แต่ละประเภทจะสื่อข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หรือเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง  ซึ่งจะ

สามารถแสดงให้เห็นว่าประชาชนและสถานที่มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 4D GIS จะรวบรวมข้อมูลจ านวน
มากเพ่ือการตัดสินใจที่ดีขึ้น เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่และปริมาณข้อมูลจ านวนมากมีการจัดการรวบรวม
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธภาพมากขึ้นก าลังเปลี่ยนวิธีที่เราจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะควบคุม
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในวิธีที่ง่ายที่สุดในการท าความเข้าใจพลวัตของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ 

4D GIS ก าลังกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสภาพอากาศหรือความคืบหน้าของการท างานล่วงเวลา มันรวม 2D, 3D และ
เวลา ส าหรับการจ าลองและการสื่อสารที่มีคุณภาพอุตสาหกรรมก าลังใช้แบบจ าลอง 4 มิติที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงด้วยการใช้เครื่องมือภาพเคลื่อนไหว 

หลายอุตสาหกรรมก าลังใช้ 4D GIS เนื่องจากการสื่อสารที่ดีขึ้นและความสามารถใน
การตัดสินใจ รัฐบาล, การดูแลสุขภาพ, การบินและอวกาศและการป้องกัน, การก่อสร้างและอ่ืน ๆ สามารถ
ใช้เป็นอินพุต พวกเขาสามารถใช้ 4D เพ่ือท านายและแสดงเหตุการณ์ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่นความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผ่านมาของเหตุการณ์สภาพอากาศใด ๆ สามารถช่วยในการค้นหาผลลัพธ์ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  ในขณะที่ข้อมูล อ่ืน ๆ เช่นภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงเฉพาะสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยทั่วไปจะใช้วิธีการค านวณความน่าจะเป็นทางสถิติเพ่ือคาดการณ์และแสดงเหตุการณ์ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง 

เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเช่นโครงข่ายประสาทช่วยให้สามารถรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่
และข้อมูลตามเวลาจริงได้ เนื่องจากการไหลเวียนของข้อมูลดิจิตอลเพ่ิมขึ้นอย่างทวีคูณรูปแบบข้อมูล 4D 
จึงมีความส าคัญในการจับภาพกระบวนการแบบไดนามิก 

 
เทคโนโลยี GIS ไม่เพียง แต่ช่วยในการแสดงภาพพ้ืนที่ตลอดเวลา แต่ยังท านายช่องโหว่

เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ เพ่ือรวบรวมมิติข้ามเวลา 4D GIS เป็นเครื่องมือส าคัญที่ให้มิติที่สี่ในรูปแบบของ
เวลา อีกสามมิติของ GIS เป็นตัวแทนของพิกัด ตามรายงานการใช้ IoT ที่เพ่ิมขึ้นและแนวคิดของ GIS ของ

https://www.thegeospatial.in/know-about-4d-gis-and-its-application-area
https://www.thegeospatial.in/know-about-4d-gis-and-its-application-area
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สิ่งต่าง ๆ ปัญหาด้านกฎระเบียบและทางกฎหมายด้วยเทคโนโลยี Geospatial เป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนตลาดและความท้าทายของ 4D GIS  

GIS เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ และการเพ่ิมมิติชั่วคราวช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวคิดการท าแผนที่ใหม่นี้ก าลังช่วยประหยัดเวลาและ
ปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ มันจะให้ข้อมูลที่หลากหลายจากหลายสาขาเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลที่
หลากหลาย เวลาเป็นมิติส าคัญที่ช่วยเติมเต็มเป้าหมายระยะยาวของโครงการเพ่ือขยายการบริการส าหรับ
ชีวิตในเมืองและการพัฒนา 

7.5) การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศ 
(ArtificientIntelligence for weather forecast : AIWF) 
การพยากรณ์อากาศมีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาข้อมูลในการคาดการณ์ การวิเคราะห์

ข้อมูลของนักอุตุนิยมวิทยาด้วยตัวเองอาจมีข้อผิดพลาดและจะส่งผลต่อการพยารกณืที่ผิดพลาด  ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ควรถูกน ามาใช้ในการพยากรณ์อากาศ อย่างไรก็ตามสภาพอากาศมีความไม่แน่นอน 
บางครั้งอาจท าให้เกิดภัยพิบัติ สภาพอากาศเลวร้ายเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติของเมืองและการสูญเสียชีวิต
ของมนุษย์ ในทุกปีมีปรากฏการณ์ธรรมชาติร้ายแรง จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่กรมฯ ควรน าระบบการเรียนรู้ของ
เครื่อง(Machine Learning) ในการปรับปรุงการพยากรณ์อากาศ  AI จะสามารถช่วยให้ทุกภาคส่วน
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติได้  

ระบบพยากรณ์อากาศท่ีใช้ระบบรู้จ าของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบปัญญาประดิษฐ์   
การพยากรณ์อากาศเป็นกระบวนการที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลจ านวนมากแบบ

เรียลไทม์ ปัญญาประดิษฐ์ ที่ใช้ต้องมีอัลกอริทึมที่จะสามารถแก้ปัญหาโดยแบบจ าลองทางการพยากรณ์
อากาศ โดยแบบจ าลองนี้จะใช้ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลจาก Global Forecast system (GFS) 
ภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ตรวจอากาศ ผลการตรวจวัดสภาพอากาศด้วยระบบอัตโนมัติ ระบบ IoT ด้านการ
ตรวจวัดสภาพอากาศ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลน าเข้าของระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของ
เครื่อง(ML)และการ Train ให้ระบบรับรู้และเข้าใจสภาพอากาศรูปแบบต่างๆ และน าไปประมวลผลผ่าน
การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) เพ่ือให้สามารถจดจ ารูปแบบสภาพอากาศ ผลที่จะเกิดเมื่อสภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสามารถพยากรณ์ได้ว่า ปรากฏการณ์ที่รุนแรงก าลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ ภาครัฐ
ควรใช้ข้อมูลผลการพยากรณ์ในการบริการจัดการ เตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติ หรือ จะอพยพประชาชน
อย่างไร พ้ืนที่ใดจะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย อันตราย เหล่านี้ล้วนสามารถด าเนินการผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ได้
ทั้งหมด  

นอกจากการพยากรณ์ในเวลาจริง(Real time)  เพ่ือจะทราบผลของสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปในระยะไม่นานนับจากปัจจุบัน ระบบปัญญาประดิษฐ์ยังสนับสนุนการพยากรณ์อากาศราย
เดือน รายฤดู รายปี หรืแม่แต่การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายๆปี   การเฝ้าระวัง 
ติดตาม พายุหมุนเขตร้อน เส้นทางเดิน ระดับความรุนแรง พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ ล้วนสามารถ
ด าเนินการผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์และการพยากรณ์สมรรถนะสูงได้ทั้งสิ้น  นอกจากนี้  ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับได้กับภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ เช่น การ
คาดการณ์สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับพืชในพื้นที่ ราคา และความต้องการของตลาด  การวางแผนการ
ผลิตพลังงานที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ และที่ไกล้ตัวทุกคนคือการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการวาง
แผนการเดินทางในสภาพที่อากาศเปลี่ยนแปลงจนถึงข้ันรุนแรงท าให้ทุกคนต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา   

https://www.aibridgeml.ai/solutions/machine-learning
https://www.aibridgeml.ai/solutions/machine-learning
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การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเริ่มชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา
วิธีการหลายอย่างที่ใช้ในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลลัพธ์จากกระบวนการต่างๆ ก็มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น สภาพอากาศมีตัวแปรประกอบหลายอย่าง การเปลี่ยนแปลงใน
แบบที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนมักเกิดขึ้นได้เสมอ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่มีอัลกอริทึม หรือกระบวนการเรียนรู้
ที่ ไม่สูงมากเพียงพอ อาจท าให้การพยากรณ์อากาศไม่แม่นย าและไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
7.6) ระบบคอมพิวเตอร์แบบ Cloud (Cloud Computing)  

การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์แบบ On-Premise  เป็นการใช้ระบบที่องค์กรเป็น
เจ้าของและระบบคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในสถานที่ขององค์กร มีการดูแลรักษาด้วยตัวเอง ในปัจจุบันแนวคิด
การใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์บนระบบ Cloud ซึ่งก็คือการคือใช้ทรัพยากรระบบที่ระบบอยู่ภายใต้การดูแล
ของผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Provider) ผู้ใช้งานจะใช้งานผ่าน Network จึงท าให้เกิดข้อสังเกตว่าเมื่อ
การใช้ระบบแบบ On-Cloud ท าให้งานของ IT มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องทักษะ และจ านวนบุคลากรที่
ต้องการในทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรสาย IT ทั้งสาย Network และ Security ท าหน้าที่วางระบบเครือข่าย 
และติดตั้งเทคโนโลยีที่รองรับการป้องกันความบกพร่องของระบบต้องปรับตัว  เมื่อใช้ระบบ Cloud จะมี
บริการ AI Security จึ งจ า เป็นต้องลดงานในส่วน  Security ลงแต่หากองค์กรที่มีการออกแบบ 
Infrastructure ใหม่อยู่บ่อยครั้ง ส่วนงาน Security จะต้องท าหน้าที่ออกแบบถังข้อมูลที่มีการป้องกันใน
ระดับที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในองค์กรที่มีการท า Data Governance นอกจากนี้ หน่วย Security ยัง
ต้องเป็นคนออกแบบระบบเพ่ือ ป้องกันการรั่วไหลในส่วนของ Front-end อีกด้วย  

ฝ่าย Data ท าหน้าที่เตรียม หรือ Query ข้อมูล จะยังมีงานที่ต้องเป็น Data Admin 
และ Monitor ระบบ Cloud ที่แบ่งออกเป็นส่วน Lake และ Warehouse ต่อไป แต่ปริมาณงานจะลดลง
อย่างมีนัยยะส าคัญ เมื่อหน่วยงานมีการใช้ BI อย่างมีประสิทธิภาพ และเริ่มมี Smart User ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้เอง อีกท้ังหากมีการใช้ Platform ที่สนับสนุน Data Governance ที่เปิดให้ User ดึงข้อมูล
ได้โดยผ่าน API ก็ยิ่งท าให้ IT มีงานที่เป็น Ad hoc query น้อยลง  

 ฝ่าย System หรือหน่วยพัฒนาและลงระบบ (Developer) จะท างานง่ายขึ้น เพราะ
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน Cloud ได้สะดวกขึ้น ท าให้มีเวลาในการเพ่ิมเติมหาความรู้ใหม่ๆ ได้
ตลอด ถือเป็นโอกาสในการน าเสนอโครงการใหม่ๆ เช่น การพัฒนา Chatbot การเขียนโปรแกรมเพ่ือ
ตอบสนองงานส่วนธุรกิจ เป็นต้น เรียกได้ว่า Developer จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในองค์กรต่างๆ  

ระบบ Cloud จะสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่า ทั้งความยืดหยุ่นในการใช้งาน ค่าใช้จ่าย 
เทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือที่พร้อมใช้ และองค์ความรู้ที่มีให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา อีกทั้งในมุมของความ
ปลอดภัย ระบบ Cloud มีความปลอดภัยที่เทียบเท่า และสูงกว่าระบบ Physical Data Center แบบเดิม 
อย่างไรก็ตาม การใช้ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ Migrate ระบบ 
Cloud อีกท็งในการดูแลรักษาระบบ Cloud ก็จะต้องมีการพัฒนา Skill ของเจ้าหน้าที IT ใหม่ทั้งหมด 
ดังนั้นองค์กรต่างๆ จะต้องเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลให้พร้อม เพราะ Cloud คือเรื่องใหม่ แต่
ไม่ใหม่เกินไปท่ีเราจะเรียนรู้  
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บทท่ี 5 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
5.1 กรอบระยะเวลาด าเนินการ  
 

อุตุนิยมวิทยาดิจิทัล บูรณาการ เปิดเผย ให้บริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน 
Digitized  Digitalization  Integration  Openesss 

 

ช่วงเวลา กิจกรรม 

2563-2565 - ปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital culture) 
- พัฒนาคนพันธุ์ดิจิทัล (Empowering Employees) 
- พัฒนาระบบข้อมูลที่ไม่เป็นดิจิทัลให้เป็นดิจิทัล (Digitized) 
- ปรับเปลี่ยนกระบวนงานที่ไม่เป็นดิจิทัลให้เป็นดิจิทัล (Digital Process 

improvement) 
- บูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวทิยาภายในกรมฯ  
- บูรณาการข้อมูลในภาระกิจสนับสนุนภายในกรมฯ  
- พัฒนาบริการดิจิทัลให้เข้าถึงทุกสาขาอาชีพ 
- ยกเลิกการใช้บัตรประชาชน 
- Single point of Service (บริการทุกที่ในหน่วยงานกรม) 
- Open Data (เปิดบริการ Open Data ) 
- สามารถให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเจาะจงกลุ่มอาชีพได้ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้ใช้บริการและหน่วยงานภายนอก  

2566-2570 - บูรณาการข้อมูลในภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุนระหว่างหน่วยงาน 
- สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Customer Collaborate) 
- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจาก Open Data 
- Single point of Service สู่บริการกลางภาครัฐ  
- ให้บริการแกผู่้รับบริการแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล 
- มีระบบบริการจัดการแบบอัตโนมัติ 
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5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบูรณาการระบบงานดิจิทัล 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนานวัตกรรมองค์กร 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับบริการอุตุนิยมวิทยาแก่ทุกภาคส่วนด้วยอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

 
5.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบงานดิจิทัล  

เป้าประสงค์ : 
1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาน ทันสมัย และปลอดภัย ข้อมูลมีธรรมภิบาล สามารถ

เชื่อมโยงและบูรณาการข้ามหน่วยงานได้ 
2) ยกระดับประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการบูรณาการข้อมูล สารสนเทศและ

การใช้ทรัพยากรดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัด : 

รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ความพร้อมในการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงานใน
ด้านโครงการพ้ืนฐาน ธรรมภิบาล และการบูรณา
การข้อมูล (ภายใน) 

 5 5 ลก./กอง/ศูนย์ 

 
กลยุทธ์ : 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ทั่วถึง ทันสมัย และปลอดภัย 
2) การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ 
3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้ได้มาตรฐานและมีธรรมาภิบาล 

 
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ (เดิม) :  

ล าดับ 
โครงการ 

 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
1 
 

โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท า
ธรรมภิบาลข้อมลู 

 5       5 บด 

2 โครงการจดัหาอุปกรณ์
ดิจิทัลส าหรับผู้บรหิาร 
(IPAD/NoteBook) 

  2      2 สส 

3 โครงการปรับปรุงเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ 

  6.5 6.5     13 สส 

4 โครงการจดัหาระบบ
ประชุมทางไกล 

  10      10 สส 
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ล าดับ 
โครงการ 

 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
5 โครงการจดัหาเครื่อง

กระจายข่าวอากาศเพื่อการ
บิน (Volmet) 

  50      50 สส 

6 โครงการปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์
คอมพิวเตอร ์

  85      85 บด 

7 เพิ่มประสิทธิภาพและศูนย์
เฝ้าระวังทางเครือข่าย
สื่อสาร 

  18 71     89 สส 

8 โครงการจดัหาระบบSite 
ส ารองระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

  95      95 สส 

9 โครงการปรับปรุงมาตรฐาน
ระบบบรหิารความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ISO 
27001 

   7     7 บด 

 

5.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศกัยภาพบุคลากรและพัฒนานวัตกรรมองค์กร 

เป้าประสงค์ : 
1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล 
2) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล พัฒนาทักษะ ความรู้ ศักยภาพ ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร 

ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน  
 
ตัวช้ีวัด : 

รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565  
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัล 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 80 

 
บด. 

2. จ านวนนวัตกรรมด้านดิจิทัล 1 1 1 ลก./กอง/ศูนย์ 
3. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล 
5 5 5 ลก./กอง/ศูนย์ 
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กลยุทธ์ : 
1) เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และสร้างสรรนวัตกรรม 
2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล 
 

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ :  

ล าดับ 
โครงการ 

 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ หน่วยงาน 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการสร้างการรับรู้
ทางอุตุนิยมวิทยาผ่าน
ระบบดิจิทลั  

   57 228    285 สส 

2 โครงการพัฒนาความรู้
ดิจิทัลแก่บุคลากร 

 1 1 1 1 1 1 1  บด. 

3 โครงการพัฒนา
นวัตกรรม IoT ด้าน
อุตุนิยมวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม 

          

 

5.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ : 
1) มีระบบบริหารจัดการและระบบปฏิบัติงานดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร 
 

ตัวช้ีวัด : 

รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ร้อยละต้นทุนการบริหารจัดการ
องค์กรที่ลดลง 

   
ลก./พร./ตส./
กอง/ศูนย์ 

2. จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5 5 5 ลก./พร./ตส./
กอง/ศูนย์ 

 
กลยุทธ์ : 
1) ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนงานในภารกิจหลักด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนงานในภารกิจสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ :  

ล าดับ 
โครงการ 

 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการ

ปรับปรุงระบบ
ตรวจวัด
ระดับน ้า
อัตโนมัตเิพื่อการ
พยากรณ์
อุตุนิยมวิทยา
อุทกและเตือน
ภัย  

22 88       110 พน 

2 โครงการพัฒนา
เครื่องตรวจ
อากาศอัตโนมตัิ 
(AWS) 

 47.3 94 95     236.3 คม 

3 โครงการ
ปรับปรุงและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การตรวจวดั
ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา
ระดับอ าเภอให้
เป็นระบบ
อัตโนมัต ิ

 123.13 246.26 246.26     615.65 ตอ 

4 โครงการ
ปรับปรุงและ
ขยายเครือข่าย
สถานีฝน
อัตโนมัตเิพื่อการ
เตือนภัย 
(Telemetering) 

         พน 

5 โครงการจดัหา
ระบบตดิตาม
สภาพอากาศ
ดว้ยกล้องวงจร
ปิดอัจฉริยะ  

         ฝผ+ตอ 

1) 6 โครงการบรูณา
การ
อุตุนิยมวิทยา
เขตร้อนเพื่มเพิ่ม

  500 999 999    2498 พอ 



 

  

แผนการเปลี่ยนผ่านสูด่ิจิทัลกรมอตุุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 - 2565  

 

50 

ล าดับ 
โครงการ 

 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ประสิทธิภาพ
การพยากรณ์
อากาศและ
ภูมิอากาศ 
(SFC&AI) 

 

5.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับบริการอุตุนิยมวิทยาแก่ทุกภาคส่วนด้วยอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

เป้าประสงค์ : 
1) ประชาชนและผู้รับบริการได้รับบริการอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตรงตาม

ความต้องการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

ตัวช้ีวัด : 

รายละเอียด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบริการ
อุตุนิยมวิทยาดิจิทัล (e-service) 

5 5 5 ลก./กอง/ศูนย์ 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ลก./กอง/ศูนย์ 

 
กลยุทธ์ : 
1) การให้บริการด้วยระบบดิจิทัล  
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  
3) การบริหารจัดการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่าย 

 
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ :  

ล าดับ 
โครงการ 

 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์กรม
อุตุนิยมวิทยา 

 6 6      12 บด 

2 โครงการพัฒนา
ระบบบรณาการและ
บริการอัจฉรยิะทาง
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 
(TMD_portal) 

 60.299       60.299 บด 
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ล าดับ 
โครงการ 

 
ปีงบประมาณ รวม

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
2 โครงการพัฒนา

ระบบบรณาการและ
บริการอัจฉรยิะทาง
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 
(TMD_portal2) 

    18.8 75.2    94 บด/พน 

3 โครงการปรับปรุง
ระบบให้บริการ
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว ผ่าน 
Mobile Application 

  5.5      5.5 บด 

4 จ้างท่ีปรึกษาวเิคราะห์ 
ERP และ EA 

  10      10 ลก 

5 ประยุกต์ใช้ Big Data 
Analytics เพื่องาน 
Monitor Social 
Concern 

   5     5 บด 

6 โครงการขยายโอกาส
การรับข่าวอากาศเพื่อ
การเดินเรือผ่านระบบ
โทรส าเนา 

   25     25 สส 

8 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร (ERP) 

   19.5 39 39   97.5 ลก 

9 ระบบให้บริการ
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการ
บินและการบริหาร
จราจรทางอากาศ
(MET/ATM) 

   160 370 370   900 กบ 
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5.3 กรอบการด าเนินการปรับเปลี่ยน  
 B= เริ่ม  C =ด าเนินการต่อเนื่อง  O=มีระบบเดิม 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

Platform/โครงการ 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1) สร้างภาวะการน า ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล 
(Leadership & value and Culture in Digital Organization) 

B C C C C C C C Value/Digital mindset 
 

2) พัฒนาบุคลากรให้ทักษะ สมรรถนะดิจิทัลสูงขึ้น (Empowering 
employees) 

B C C C C C C C แผนพัฒนาบุคลากรตาม
มติครม. 

3) ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่เปน็ดิจิทลัให้เป็นดิจิทัล (Digitized) O C C      ALL 

4) ปรับเปลี่ยนกระบวนงานในภาระกิจหลักให้เป็นดิจิทัล(Digitalized 
Process Improvement) 

O C C      iWIS, AWS, 
Telemetering, 

UpperAir, Ozone/Solar 
5) บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลและจัดท าธรรมภิ

บาลข้อมูล (Data Governance) 
 B C C C C C C TMD_DGF 

6) บูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวและภาระกิจหลกั
ภายในกรมฯ (integrated for core mission) 

O B C C C C C C TMD_Portal1 

7) ให้บริการข้อมูลเปิด (Open Data services ) O B C C C C C C TMD_Portal 
(TMDAPI/NWPAPI) 

8) การบริหารจัดการผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  B C C C C C C TMD_Portal1 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

Platform/โครงการ 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

9) ให้หน่วยงานภายในทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเปน็จุดบริการ
ข้อมูลได้ (Single point of service)  

 B C C C C C C TMD_Portal1 

10) พัฒนาบริการดิจิทลัให้เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มสาขาอาชพี 
(Digital service for all) 

 B C C C C C C TMD_Portal1 

11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้ใช้บริการ หน่วยงานภายนอกและ
ภาคประชาชน (Customers collaboration&Engagement) 

  B C C C C C TMD_Portal2 

12) บูรณาการข้อมูลในภาระกิจหลกัและภาระกิจสนับสนุนระหว่าง
หน่วยงาน  

 B C C C C C C TMD_Portal2 

13) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจาก Open Data O O B C C C C C TMD_Portal2 

14) ให้บริการแก่ผู้รับบริการแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล 
(Personalized services)  

  B C C C C C TMD_Portal2 

15) ปรับเปลี่ยนจาก Single point of Service เข้าสู่บริการกลาง
ภาครัฐ  

  B C C C C C TMD_Portal2 

16) บูรณาการข้อมูลในภาระกิจสนบัสนนุภายในกรมฯ (integrated 
for support mission) 

  B C C C C C BackOffice 

17) ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการ (Digital ID)    B C C C C C BackOffice 

18) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบอัตโนมัติ1 (Automated Back 
office1) 

  B C C C C C BackOffice 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

Platform/โครงการ 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

19) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบอัตโนมัติ2 (Automated Back 
office2)  

    B C C C BackOffice2 

20) พัฒนาระบบทางเดินเอกสารดิจทิัลและการลงนามในเอกสารด้วย
ลายเซ็นต์ดิจทิัล (documentflow and Digital signature ) 

    B C C C BackOffice2 

21) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทัง้ระบบ Platform 
บริการต่างๆ เชน่ IaaS,SaaS (DBMS, GIS, CMS),  BDasS ระบบ
เครือข่ายและความปลอดภัย (Digital Infrastructure)  

  B C C C C C TMD_Infra 

22) ระบบพยากรณ์อากาศอัจฉริยะ(Smart Weather & AI ) (Smart 
Service)  

  B C C C C C TMD_WCSmart 
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5.4 ระบบงาน/บริการย่อยและการปรับเปลี่ยนในภารกิจหลัก 
 

กระบวนงานหลกั 
กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผู้ใช้ Platform/
โครงการ 

กลุ่ม 

กระบวนการตรวจ
อากาศ  

 

1) การตรวจวดัสภาพอากาศ      3 

- การตรวจอากาศผิวพ้ืน ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ./สส. ตอ./พน./พอ./ฝผ./ศน./
ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- ดาวเทียมตรวจอากาศ รับภาพดาวเทียม ใช้งาน ตอ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- เรดาร์ตรวจอากาศ รับภาพเรดาร ์ ใช้งาน ตอ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- งานตรวจอากาศช้ันบน ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- งานตรวจอากาศช้ันบน โดยวิธี 
PILOT BALLOON 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- งานตรวจอากาศช้ันบน โดยวิธี 
RADIOWIND 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- งานตรวจอากาศช้ันบน โดยวิธี 
RADIOSONDE 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. ตอ./พน./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- การตรวจวดัอุตุนิยมวิทยาทะเล  ใช้งาน บด. ตอ./พน./พอ./ฝผ./ศน./
ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

 3 

กระบวนการตรวจ เฝ้า
ระวัง รายงาน
แผ่นดินไหว และสึนาม ิ

2) การตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและ 
สึนาม ิ

 ใช้งาน ฝผ. ฝผ SIESMON 3 

- เฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนาม ิ ระบบเฝ้าระวังและ
รายงานเหตุการณ์
แผ่นดินไหว 

ใช้งาน ฝผ. ฝผ SIESMON 3 
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กระบวนงานหลกั 
กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผู้ใช้ Platform/
โครงการ 

กลุ่ม 

- เฝ้าระวังและรายงานเหตุการสึนามิ ระบบเฝ้าระวังและ
รายงานเหตุการณ์
แผ่นดินไหว 

ใช้งาน ฝผ. ฝผ SIESMON 3 

กระบวนการพยากรณ์
อากาศ  

3) การพยากรณ์อากาศ       

- พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข ระบบพยากรณ์อากาศ
เชิงตัวเลข 

ใช้งาน พอ. บด./ตอ./พน./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

NWP 3 

- ผลิตขา่วสารสนเทศพยากรณ์อากาศ ระบบจัดเก็บข่าว
สารสนเทศพยากรณ์
อากาศ 

ใช้งาน พอ. บด./ตอ./พน./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_WCSmart 3 

- ผสานข้อมลูการพยากรณ์อากาศ 
เชิงตัวเลข (DA) 

ระบบพยากรณ์อากาศ
เชิงตัวเลข 

ใหม ่ พอ. บด./ตอ./พน./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

NWP 3 

- วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทยีม
อุตุนิยมวิทยา 

งานวิเคราะห์ข้อมลู
เรดาร์และดาวเทียม 

ปรับปรุง พอ. บด./ตอ./พน./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_WCSmart 3 

- การให้บริการข้อมูลแผนท่ี
อุตุนิยมวิทยา 

ระบบจัดเก็บข้อมูลแผน
ที่อุตุนิยมวิทยา 

ใช้งาน พอ. บด./ตอ./พน./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_Portal1 3 

กระบวนการภูมิอากาศ  4) ภูมิอากาศ       

- พยากรณภ์ูมิอากาศเขตร้อน ระบบพยากรณ์
ภูมิอากาศเขตร้อน 

ใช้งาน พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_WCSmart 3 

กระบวนการ
อุตุนิยมวิทยาอุทก  

 

5) อุตุนิยมวิทยาอุทก / เกษตร 
(พยากรณ์น้ าท่วม/น้ าแล้ง และเพือ่
การเกษตร) 

ระบบงานอุตุฯอุทก ใช้งาน พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_FCSmart 3 

- ระบบตรวจวัดระดับน้ า ระบบตรวจวัดระดับน้ า ใหม ่ พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_FCSmart 3 
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กระบวนงานหลกั 
กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผู้ใช้ Platform/
โครงการ 

กลุ่ม 

- ผลิตแผนท่ีฝนเท่าประจ าวัน ระบบงานอุตุฯอุทก ใหม ่ พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_FCSmart 3 

- ระบบพยากรณ์น้ าท่วม/น้ าแล้ง ระบบพยากรณ์น้ าท่วม/
น้ าแล้ง 

ใหม ่ พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_FCSmart 3 

กระบวนการ
อุตุนิยมวิทยาเกษตร 

- ระบบพยากรณ์เกษตร ระบบพยากรณ์เกษตร ใหม ่ พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_FCSmart 3 

- ระบบ GIS เพื่อการเกษตร ระบบ GIS เพื่อ
การเกษตร 

ใหม ่ พน. บด./ตอ./พอ./กบ./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_FCSmart 3 

กระบวนการ
อุตุนิยมวิทยาการบิน  
 

6) ตรวจวัด พยากรณ์และกระจายขา่ว
อากาศการบิน 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

  

- การตรวจและรายงานอากาศการบิน ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- การกระจายข่าวพยากรณ์อากาศ 
การบิน (TAF) 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- การผลิตแผนท่ีอากาศการบิน ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- การบริการเอกสารประกอบการบนิ ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- สรุปรายงานลักษณะอากาศและ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินรายเดอืน
ของท่าอากาศยาน 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

ใช้งาน กบ. บด./ตอ./พอ./พน./ฝผ./
ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

ระบบบูรณาการ 
WMO/ICAO 

3 

- พัฒนาบริการดิจิทลัด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบินให้เข้าถึงทุก
กลุ่มผูร้ับบริการและทุกสาขาอาชีพ 
(Digital service for all) 

MET/ATM ใหม ่ กบ.  MET/ATM 3 
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กระบวนงานหลกั 
กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผู้ใช้ Platform/
โครงการ 

กลุ่ม 

กระบวนการ
อุตุนิยมวิทยาทะเล  

7) การพยากรณ์ลักษณะทางทะเลด้วย
แบบจ าลอง 

พัฒนา/และพยากรณ์
ลักษณะทางทะเลด้วย
แบบจ าลอง 

ใช้งาน บด. บด.  3 

กระบวนการ
อุตุนิยมวิทยาโอโซน
และรังส ี 

8) ตรวจวัดโอโซนและรังสีดวงอาทิตย์ ระบบตรวจวัดโอโซน
และรังสีดวงอาทิตย ์

ปรับปรุง บด. ตอ./พอ./พน./ฝผ./ศน./
ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

  

9) กระบวนงานการพยากรณด์ัชนีรังสี
อัลตราไวโอเลต (UV index) 

ระบบพยากรณด์ัชนีรังสี
อัลตราไวโอเลต (UV 
index) 

ปรับปรุง บด. ตอ./พอ./พน./ฝผ./ศน./
ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

  

กระบวนการบริการ
สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา  

1) การให้บริการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 

TMD Data and 
portal  

ใหม ่ บด. คม./สส./ตอ./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

TMD_Portal  
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5.5 ระบบงานย่อยและการปรับเปลี่ยนในภาระกิจสนับสนุน  
 

กระบวนงาน
สนับสนัน กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 
Platform/
โครงการ 

กลุ่ม 

กระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควบคุมการใช้และ 
Single sign on 

1) ระบบพิสูจนต์ัวตนและ
ควบคุมสิทธิใช้งานเบ็ดเสร็จ  

ใหม่ บด. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_Infra 
หรือ 
BackOffice 

4 

กระบวนการพัฒนา
ระบบบรหิาร 

พัฒนาระบบราชการ 1) ระบบจัดการข้อมลูตัวช้ีวัด
และค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

ปรับปรุง พร ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 1 

 2) ระบบตดิตามประเมินผล
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง พร. ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

กระบวนการด้าน
การตรวจสอบ
ภายใน 

ตรวจสอบภายใน 1) ระบบการตรวจสอบภายใน ใหม่ ตส พร./ลก./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 1 

กระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล  

บริหารบุคลาการ 1) ระบบรายงานข้อมูลบุคล
จากระบบ DPIS 

ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  2) ระบบ Content 
management ส่วนบุคคล  

ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  3) ระบบสวสัดิการ ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  4) ระบบงานวินัยและนิติการ ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 5 
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กระบวนงาน
สนับสนัน กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 
Platform/
โครงการ 

กลุ่ม 

  5) ระบบการขออนุมตัิไป
ประชุม/ไปราชการ 

ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  6) ระบบการลา ปรับปรุง ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

บริหาร/พัฒนาบุคลากร 1) ระบบค าขอย้าย ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  2) ระบบทะเบยีนประเมิน
บุคคล 

ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  3) ระบบทะเบยีนความ
เชี่ยวชาญบุคลากร 

ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  4) ระบบผูส้มัครรับทุนศึกษา 
อบรม  

ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

  1) ระบบ e-Learning  ใหม่ บด. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./บด./
พน./พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  2) ระบบงานการอบรมและ
สถาบันอุตุนิยมวิทยา 

ใหม่ บด. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./บด./
พน./พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  3) ระบบการจัดการความรู ้ ปรับปรุง บด. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./บด./
พน./พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  4) ระบบห้องสมุด ใหม่ บด. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./บด./
พน./พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

BackOffice 4 
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กระบวนงาน
สนับสนัน กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 
Platform/
โครงการ 

กลุ่ม 

  5) ระบบทะเบยีนนักศึกษา
ฝึกงาน 

ใหม่ บด. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./บด./
พน./พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

กระบวนการ
บริหารด้านการเงิน 
การคลัง  

การบัญชี/การเงิน/การ
คลัง 

1) ระบบบรหิารการเงินและ
ค่าบริการ  

ปรับปรุง ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  2) ระบบบรหิารงานคลัง ใหม่ ลก. พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  3) ระบบเช่ือมโยงระบบ
งบประมาณระบบงานคลัง 
พัสดุ กับระบบ GFMIS 

ใหม่ ลก. พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

กระบวนการจดัท า
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ยุทธศาสตร์งบประมาณ 1) ระบบค าของบประมาณ ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

กระบวนการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานและ
เบิกจ่าย
งบประมาณ  

  1) ระบบตดิตามประเมินผล
โครงการ 

ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

กระบวนการ
บริหารงานพัสด ุ

พัสดุ ครภุัณฑ ์ 1) ระบบบรหิารสินทรัพย์ดจิิทัล
(DAM) 

ปรับปรุง ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  2) ระบบทะเบยีนครภุัณฑ์และ
สินทรัพย ์

ปรับปรุง ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  3) ระบบจองใช้ห้องประชุมและ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส ์

ปรับปรุง ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 



 

  

แผนการเปลี่ยนผ่านสูด่ิจิทัลกรมอตุุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 - 2565  

 

62 

กระบวนงาน
สนับสนัน กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 
Platform/
โครงการ 

กลุ่ม 

  4) ระบบคลังวสัด ุ ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  
5) ระบบการบันทึกงาน

ให้บริการ  
ใหม่ สส พร./ตส./คม./สส./ตอ./พน./พอ./

กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 
BackOffice 4 

  
6) ระบบบรหิารงานพัสดุ 

(จัดซื้อ จัดหา)  
ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./

พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 
BackOffice 4 

  
7) ระบบขอใช้รถยนต์ราชการ

และซ่อมบ ารุง 
ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./

พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 
BackOffice 4 

กระบวนการ
บริหารจดัการ
เครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา 
 

  1) ระบบการผลิตครภุณัฑ์ตรวจ
อากาศ 

ปรับปรุง คม พร./ตส./สส./ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  2) ระบบการซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์ ใหม่ คม พร./ตส./สส./ตอ./บด./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

 3) การบ ารุงรักษาเครื่องมืออุตุ
ฯและดิจิทัล 

ใหม่ คม. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./บด./
พน./พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

BackOffice  

กระบวนการ
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์และ
ภาพลักษณ์องค์กร 

1) ระบบการขอเขา้ดูงาน 
เผยแพร/่ประชาสัมพันธ ์

ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

   2) ระบบระบบจัดการข้อ
ร้องเรียน 

ปรับปรุง บด. ลก. พร./ตส./คม./สส./ตอ./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

   3) ระบบรายงานประจ าป ี ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

   4) ระบบระเบียนข่าวและคลิป
ประชาสมัพันธ์  

ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 



 

  

แผนการเปลี่ยนผ่านสูด่ิจิทัลกรมอตุุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 - 2565  

 

63 

กระบวนงาน
สนับสนัน กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 
Platform/
โครงการ 

กลุ่ม 

   5) ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม 
(DOC)  

ใหม่ พอ พน 
บด ลก 

พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

   6) ระบบจัดการผู้รับบริการ
และความรับผดิชอบต่อ
สังคม (CSM&CSR) 

ใหม่ ลก. พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_Portal1 4 

กระบวนการ
บริหารงานท่ัวไป  
 

  1) ระบบเช่ือมโยงหนังสือ
ราชการอิเล็กทรอนิกส์และ 
Document flow 

ใหม่ ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

 สนับสนุนผู้บริหาร 2) ระบบตารางเวลาของ
ผู้บริหาร 

ปรับปรุง ลก พร./ตส./คม./สส./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

   3) ระบบสนบัสนุนผู้บริหาร
(EIS) 

ใหม่ ลก./บด. พร./ตส./คม./สส./ตอ./พน./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 1 

กระบวนการวิเทศ
สัมพันธ์ 

  1) ระบบสารสนเทศงานวิจัย
และความร่วมมือ 

ปรับปรุง พน. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./บด./พอ./
กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

  2) ระบบสารสนเทศการ
ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดู
งาน ณ ต่างประเทศ 

ใหม่ พน. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./บด./
พน./พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./
ศอ./ศต. 

BackOffice 4 

กระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

เทคโนโลยีสนับสนุน 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ใหม่ บด. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

BackOffice  

 2) การให้บริการระบบ Private 
Cloud 

ใหม่ บด. พร./ตส./ลก./คม./สส./ตอ./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_Infra  

 3) ศูนย์เฝ้าระวังระบบสื่อสาร
และดิจิทลั 

ใหม่ สส. พร./ตส./ลก./คม./ตอ./บด./พน./
พอ./กบ./ฝผ./ศน./ศบ./ศล./ศอ./ศต. 

TMD_Infra  
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กระบวนงาน
สนับสนัน กลุ่มภารกิจ ระบบงาน สถานะ 

หน่วยงาน 
เจ้าของ 

ผูใช้ 
Platform/
โครงการ 

กลุ่ม 

กระบวนการ
สื่อสารข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา  

การควบคุม ตดิตาม 
ระบบตรวจวัดอัตโนมัต ิ

1) สถานฝีน Telemetering ใช้งาน สส. สส.   

- การควบคุม ตดิตาม 
ระบบตรวจวัด AWS 

2) NetMon ใหม่ สส. สส. TMD_Infra 4 

- การควบคุม ตดิตาม 
ระบบ 
Telemetering 

3) NetMon ใหม่ สส. สส. TMD_Infra 4 

- การควบคุม ตดิตาม 
ระบบ ฝนอ าเภอ
อัตโนมัต ิ

4) NetMon ใหม่ สส. สส. TMD_Infra  

- การควบคุม ตดิตาม
ระบบตรวจวัดระดับ
น้ า 

5) NetMon ใหม่ สส. สส. TMD_Infra  

- การควบคุม ตดิตาม
ระบบตรวจวัด
แผ่นดินไหว 

6) NetMon ใหม่ สส. สส. TMD_Infra  
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5.6 สถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย 
 

สถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นดังนี้   
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ภาคผนวก 
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