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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมอุตุนิยมวิทยา   มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานอุตุนิยมวิทยา   

โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  รายงานสภาวะอากาศ  อากาศเพื่อการบิน  และ

ปรากฏการณธรรมชาติ  รวมท้ังใหความรูและบริการดานอุตุนิยมวิทยาดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  

แมนยํา  และทันเหตุการณ  เพ่ือประโยชนสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  เกษตรกรรม  และ

อุตสาหกรรม  ตลอดจนเปนการปองกันการเกิดภัยพิบัติ  และความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน 

ของประชาชน  เอกชน  และหนวยงานของรฐัจากภัยธรรมชาติ  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  รายงานสภาวะอากาศ  อากาศเพื่อการบิน  และปรากฏการณ

ธรรมชาติ 

(๒) พยากรณอากาศและเตือนภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติอยางเปนสากล 
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(๓) ใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวแกบุคคลทั่วไปและหนวยงานตาง ๆ   

โดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย 
(๔) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาดานอุตุนิยมวิทยา  ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  แผนดินไหว  รังสี  

โอโซน  มลภาวะ  และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวของ 
(๕) รวมมือ  ประสานงาน  แลกเปลี่ยน  และใหความรูดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว 

กับประชาชน  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นดานอุตุนิยมวิทยา 

และแผนดินไหว 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา   

หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักบริหารกลาง 
(๒) สํานักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
(๓) สํานักตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ 
(๔) สํานักเฝาระวังแผนดินไหว 
(๕) สํานักพยากรณอากาศ 
(๖) สํานักพัฒนาอุตุนยิมวิทยา 
(๗) สํานักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๘) สํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน 
(๙) ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

(๑๐) ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(๑๑) ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
(๑๒) ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก 
(๑๓) ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก 
ขอ ๔ ในกรมอุตุนิยมวิทยา   ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน   เ พ่ือทําหนาที่หลักในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๕ ในกรมอุตุนิยมวิทยา  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือทําหนาที่หลักในการพัฒนา 
การบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี 
กรมอุตุนิยมวิทยา  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ   

และหนวยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๖ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหนาที่ดงัตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ  งานชวยอํานวยการ  และงาน

เลขานุการของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งการวางแผนกําลังคน  งานสวัสดิการ   

การเสริมสรางและดําเนินการทางวินัย  และการรักษาระบบคุณธรรม 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติราชการ  การติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการวิเคราะหระดับความสําเร็จของงาน 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิด 

ทางแพงและอาญา  ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  และคดีปกครอง 
(๖) ดํา เนินการเกี่ ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรผลการปฏิ บั ติงาน   ความรู 

ดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว   และกิจกรรมของกรม   รวมทั้งดํา เนินการเกี่ยวกับสถานี
วิทยุกระจายเสียงของกรม  และงานโรงพิมพ 
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(๗) กําหนดนโยบายและหลักสูตร  วางแผนและจัดการฝกอบรม  เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากร 

ของกรมดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว  รวมท้ังการบริหารองคความรูของกรมเพื่อใหความรูแก

ขาราชการ  ประชาชน  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  และงานหองสมุดของกรม 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๗ สํานักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคําปรึกษา   ศึกษา   พัฒนา   วางแผน   ดําเนินการ   และจัดทําคูมือในการติดตั้ง  

บํารุงรักษา  และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณอุตุนิยมวิทยา 

(๒) ผลิตเครื่องมือและอุปกรณสําหรับใชในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 

(๓) ศึกษา  พัฒนา  และจัดทําคูมือเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ

อุตุนิยมวิทยา 

(๔) ดําเนินการและใหบริการเกี่ยวกับการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ

สําหรับใชในการตรวจอากาศใหถูกตองตามมาตรฐานและขอกําหนดขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๘ สํานักตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ  

ในพื้นที่รับผิดชอบภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคใตตอนบน  และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีฝน

และสถานีวัดระดับน้ําทั่วประเทศ 

(๒) ตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  และรายงานอากาศผิวพ้ืน  ชั้นบน  และในทะเล 

(๓) ตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  และเตือนสภาวะอากาศดวยเรดารตรวจอากาศและดาวเทียม

อุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๔) สํารวจ  ตรวจวัด  เฝาระวัง  ติดตาม  รายงาน  ศึกษา  คนควา  และวิจัยดานตรวจอากาศ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ  รังสี  โอโซน  มลภาวะ  และอุตุนิยมวิทยาทะเล 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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ขอ ๙ สํานักเฝาระวังแผนดินไหว  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบั ติการ   รวมท้ังเรงรัด   ติดตาม   และประเมินผล 

การดําเนินงานในดานแผนดินไหวและสึนามิของหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ
แผนดินไหวแหงชาติ 

(๒) ตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  และรายงานการเกิดแผนดินไหวและสึนามิ 
(๓) วิเคราะห  จําแนกคลื่นแผนดินไหว  และดําเนินการเกี่ยวกับการคํานวณหาตําแหนง 

การเกิด  ขนาด  เวลาเกิด  ตลอดจนออกประกาศแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประชาชนทันที 
(๔) ประสานกับศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  สวนราชการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของกับ 

การปองกันและบรรเทาผลของแผนดินไหวอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
(๕) ควบคุมดูแลและบํารุงรักษาระบบตรวจแผนดินไหว  และการปฏิบัติงานของสถานี 

เฝาระวังแผนดินไหว 
(๖) ศึกษา  คนควา  วิจัย  และพัฒนาวิชาการดานแผนดินไหว  สึนามิ  และภูมิฟสิกส 
(๗) ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติ 
(๘) ตรวจสอบ  รวบรวม  จัดทํารายงาน  ใหบริการ  และแลกเปลี่ยนขอมูลแผนดินไหวและ 

สึนามิกับหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๐ สํานักพยากรณอากาศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะหและพยากรณอากาศทั่วไป  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ

การพยากรณอากาศเพื่อการคมนาคมขนสงทางบกทั่วประเทศ  และการเดินเรือในอาวไทยและนานน้ํา
ใกลเคียง 

(๒) ออกคําเตือนลักษณะอากาศรายที่จะมีผลกระทบตอประชาชนโดยระบบพยากรณอากาศตาง  ๆ 
ท่ีทันสมัยและเปนสากล 

(๓) เผยแพรและใหบริการการพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา 
อยางรวดเร็วโดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย 

(๔) ติดตามและประเมินผลการพยากรณอากาศ  และศึกษาคนควาเทคนิคเพื่อปรับปรุง 
การพยากรณอากาศใหทันสมัยตลอดเวลา 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริมและดําเนินการในการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาดานอุตุนิยมวิทยาและดานเทคนิค

วิศวกรรมที่เกี่ยวของ  เพ่ือการพยากรณอากาศอยางรวดเร็วและแมนยํา 

(๒) ดําเนินการเปนศูนยภูมิอากาศเพื่อรวบรวม  จัดเก็บ  ประมวลผล  และใหบริการขอมูล

อุตุนิยมวิทยา 

(๓) วิเคราะหและรายงานอากาศประจําถิ่นของประเทศไทย 

(๔) คาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน  และคาดการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมี

ผลกระทบตอเศรษฐกิจ  สังคม  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม 

(๕) ศึกษาและวิ เคราะหกระบวนการทางภูมิอากาศ   ผลกระทบที่ เกิดจากภูมิอากาศ   

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  และสภาวะโลกรอน 

(๖) ศึกษา   วิ เคราะห   คาดหมาย   และรายงานอากาศเพื่อพัฒนาผลิตผลการเกษตร   

และอุตสาหกรรม  และออกคําเตือนลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบตอการเกษตรและอุตสาหกรรม  

รวมทั้งศึกษา  คนควา  และวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร 

(๗) ศึกษา  วิเคราะห  และคาดหมายอุตุนิยมวิทยาอุทก  และออกคําเตือนอุทกภัย  รวมท้ัง

ศึกษา  คนควา  และวิจัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอุทก 

(๘) ติดตอประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือ  และ 

ความรวมมือทางอุตุนิยมวิทยา  รวมทั้งการจัดประชุมและการเจรจาตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๒ สํานักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) รวบรวม   ตรวจสอบ   ควบคุม   ดําเนินการ   และพัฒนาเกี่ยวกับเครือขายสื่อสาร  

อุตุนิยมวิทยา  เพ่ือดําเนินการรับสงและแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสารดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว

กับหนวยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๒) กระจายขาวอากาศเพื่อการคมนาคมขนสงทุกสาขาและธุรกิจอื่น ๆ 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๓) ศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาใหทันสมัย  เพ่ือการรับสงขอมูลอุตุนิยมวิทยา

และแผนดินไหวอยางสมบูรณแบบและทันเหตุการณ 

(๔) ใหคําปรึกษา  ศึกษา  พัฒนา  ดําเนินการ  และจัดทําคูมือในการติดตั้ง  บํารุงรักษา  และ

ซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณการสื่อสาร 

(๕) ดําเนินการเปนศูนยโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๓ สํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  และรายงานสภาวะอากาศเพื่อการบิน 

(๒) จัดทําแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน  วิเคราะห  พยากรณอากาศเพื่อการบิน  และออกคําเตือน

ลักษณะอากาศรายที่จะเปนอันตรายตอการบินในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบของประเทศไทย  รวมทั้งใหบริการ

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน 

(๓) รวบรวมและจัดทําขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือการพยากรณ

ลักษณะอากาศตามเสนทางบินทุกเที่ยวบินใหกับสายการบินทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๔) สรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพื่อการบินและใหคําแนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

และประชาชนทั่วไป 

(๕) ติดตอประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือและ 

ความรวมมือทางอตุุนิยมวิทยาการบิน 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๔ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ  เฝาระวัง  รายงาน   

และเตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน  รวมทั้งแผนดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ 

(๒) ตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  ศึกษา  และวิเคราะหสภาวะอากาศ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูล

อุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๓) จัดทําฐานขอมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะห  พยากรณอากาศ  และออกคําเตือนภัย

ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา  รวมท้ังใหบริการขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยา  และขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

เพ่ือการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ 

(๔) ศึกษา  วางแผน  และดําเนินการในการบํารุงรักษา  และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ

อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(๕) ใหคําปรึกษา   แนะนํา   และเผยแพรความรูและประสบการณดานอุตุนิยมวิทยา  

แผนดินไหวและการเตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมท้ังชุมชนและประชาชน

ท่ีเกี่ยวของ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๕ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ  เฝาระวัง  รายงาน   

และเตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน  รวมท้ังแผนดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน 

(๒) ตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  ศึกษา  และวิเคราะหสภาวะอากาศ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูล

อุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

(๓) จัดทําฐานขอมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะห  พยากรณอากาศ  และออกคําเตือนภัย

ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา  รวมท้ังใหบริการขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยา  และขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

เพ่ือการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

(๔) ศึกษา  วางแผน  และดําเนินการในการบํารุงรักษา  และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ

อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(๕) ใหคําปรึกษา   แนะนํา   และเผยแพรความรูและประสบการณดานอุตุนิยมวิทยา  

แผนดินไหวและการเตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมท้ังชุมชนและประชาชน

ท่ีเกี่ยวของ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๖ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ  เฝาระวัง  รายงาน   

และ เตื อนสภาวะอากาศและอากาศ เพื่ อการบิน   รวม ท้ังแผนดินไหวในพื้นที่ รับผิดชอบ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

(๒) ตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  ศึกษา  และวิเคราะหสภาวะอากาศ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูล

อุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

(๓) จัดทําฐานขอมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะห  พยากรณอากาศ  และออกคําเตือนภัย

ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา  รวมท้ังใหบริการขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยา  และขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

เพ่ือการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

(๔) ศึกษา  วางแผน  และดําเนินการในการบํารุงรักษา  และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ

อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(๕) ใหคําปรึกษา   แนะนํา   และเผยแพรความรูและประสบการณดานอุตุนิยมวิทยา  

แผนดินไหวและการเตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมท้ังชุมชนและประชาชน

ท่ีเกี่ยวของ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๗ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ  เฝาระวัง  รายงาน  และ

เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน  รวมทั้งแผนดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคใตฝงตะวันตก 

(๒) ตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  ศึกษา  และวิเคราะหสภาวะอากาศ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูล

อุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคใตฝงตะวันตก 

(๓) จัดทําฐานขอมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะห  พยากรณอากาศ  และออกคําเตือนภัย

ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา  รวมท้ังใหบริการขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยา  และขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

เพ่ือการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคใตฝงตะวันตก 

(๔) ศึกษา  วางแผน  และดําเนินการในการบํารุงรักษา  และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ

อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) ใหคําปรึกษา   แนะนํา   และเผยแพรความรูและประสบการณดานอุตุนิยมวิทยา  
แผนดินไหวและการเตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมท้ังชุมชนและประชาชน
ท่ีเกี่ยวของ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๘ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ  เฝาระวัง  รายงาน  และ

เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน  รวมทั้งแผนดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคใตฝงตะวันออก 
(๒) ตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  ศึกษา  และวิเคราะหสภาวะอากาศ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูล

อุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคใตฝงตะวันออก 
(๓) จัดทําฐานขอมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะห  พยากรณอากาศ  และออกคําเตือนภัย

ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา  รวมทั้งใหบริการขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยา  และขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
เพ่ือการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคใตฝงตะวันออก 

(๔) ศึกษา  วางแผน  และดําเนินการในการบํารุงรักษา  และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณ
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(๕) ใหคําปรึกษา   แนะนํา   และเผยแพรความรูและประสบการณดานอุตุนิยมวิทยา  
แผนดินไหวและการเตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมท้ังชุมชนและประชาชน
ท่ีเกี่ยวของ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย   
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
รอยตรีหญิง  ระนองรักษ  สุวรรณฉวี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยปรับปรุง
สถานะของหนวยงานจากสํานักงานเลขานุการกรมเปนสํานักบริหารกลาง  กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
เปนสํานักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา  และกองสื่อสารสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเปนสํานักสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ปรับปรุงและแยกภารกิจของสํานักตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศในดานแผนดินไหว  ใหมาอยู
ในความรับผิดชอบของสํานักเฝาระวังแผนดินไหวซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม  เพื่อปฏิบัติงานดานการตรวจ  เฝาระวัง  
และติดตาม  การเกิดแผนดินไหวเปนการเฉพาะ  รวมทั้งจัดตั้งศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคขึ้นในราชการบริหาร
สวนกลาง  เพื่อปฏิบัติงานดานอุตุนิยมวิทยาในแตละภูมิภาคของประเทศ  ตลอดจนปรับปรุงอํานาจหนาที่ 
ของสวนราชการภายในใหเหมาะสมกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี้ 


