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แผนฯ 12 (ปี 60-64)แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลกั
5. การพฒันาเศรษฐกจิและ
ความสามารถในการแขง่ขนั
ของไทย (พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นดจิทิลัและการมุง่
สูก่ารเป็นประเทศอจัฉรยิะ)

• ยทุธศาสตรท์ี ่3
การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิฯ
• ยทุธศาสตรท์ี ่ 8
การพัฒนาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยฯี

• 4. แผนแมบ่ทดา้นอตุสาหกรรมและบรกิาร
แหง่อนาคต
• 7. แผนแมบ่ทดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานระบบ                          
โลจสิตกิส์ และดจิทิัล
• 23. แผนแมบ่ทดา้นการวจัิยและพัฒนานวตักรรม
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นโยบายเรง่ดว่น
6.การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกจิของประเทศสูอ่นาคต
(ลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานที่
ทนัสมยั รวมทัง้วางรากฐาน
การพฒันาเทคโนโลยี 5G)

ระบบคลาวดก์ลางภาครัฐ 

ใหบ้รกิารไดต้าม SLA

uptime รอ้ยละ 99.9 

ตอ่เดอืน และม ีcapacity

รองรับจ านวน VM    

ส าหรับใหบ้รกิาร

รอ้ยละของความส าเร็จ 

ในการด าเนนิการและ

สนับสนุนการป้องกันและ

ปราบปรามการกระท า

ความผดิทาง                 

เทคโนโลยดีจิทิัล

อนัดับความสามารถ

ทางการแขง่ขันดา้น 

Technology Infrastructure 

ของประเทศไทยตาม

การจัดอนัดับ World 

Competitiveness ของ IMD

อันดับความสามารถในการ

แขง่ขันดา้นดจิทิัล 

(Digital Competitiveness 

ของ IMD) ดขีึน้

จากปีทีผ่า่นมา

รอ้ยละความถกูตอ้ง                

ของการพยากรณ์อากาศ

ระยะปานกลาง
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การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) การเฝ้าระวงัและเตอืนภัยจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (1 กรม 1 ปฏริูป)
2) รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง
3) รอ้ยละความถกูตอ้งของขา่วพยากรณ์อากาศการบนิ

20
25
25

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

4) ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

4.1) การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิัล : การพัฒนาระบบบัญชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data) (15)

4.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)

1 2 3 4

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดจิทิัลของประเทศ 

เพิม่ศักยภาพการแขง่ขัน
ของประเทศ โดยการใช ้

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ดจิทิัล

ยกระดับคณุภาพชวีติ
ของประชาชนดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิัล 

สง่เสรมิการใหบ้รกิารแก่
ประชาชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนใน
รปูแบบดจิทิัล

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของกรมอตุนุยิมวทิยา

แผนการปฏริปูประเทศ

• ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ
• ดา้นเศรษฐกจิ 
•ดา้นสือ่สารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5

พัฒนาก าลังคน
ใหพ้รอ้ม

เขา้สูย่คุดจิทิัล

6

สรา้งและสง่เสรมิความ
เชือ่มั่นในการใช ้

เทคโนโลยดีจิทิัลอยา่ง
มั่นคงปลอดภัย

7

สง่เสรมิเศรษฐกจิและสังคม
ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มดว้ย

เทคโนโลยดีจิทิัล

รอ้ยละความถกูตอ้งของ             

ขา่วพยากรณ์อากาศ              

การบนิ

2



ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

การเตอืนภัยฝุ่ นละออง : ประชาชนสามารถน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการ
หลกีเลีย่งจากบรเิวณทีม่ลีักษณะสภาพอากาศทีม่ผีลกระทบตอ่ PM 2.5 ซึง่จะ
ชว่ยลดความเสีย่งตอ่ผลกระทบทีอ่าจเกดิตอ่สขุภาพได ้การวเิคราะหค์วามผัน
แปรและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ : หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน า
ขอ้มลูไปใชเ้พือ่วางแผนในการบรหิารจัดการน ้าของประเทศ

ค าอธบิาย

‐ เป็นตวัชีว้ดัทีส่อดคลอ้งกบัร่างแผนการปฏริูปประเทศดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏริูปที ่1 ปรับเปลีย่นรูปแบบการบรหิารงานและการบรกิารภาครัฐไปสู่

ระบบดจิทิลั ตวัชีว้ดั 2.4 จ านวน (ดา้น) ประเด็นส าคัญทีม่กีารน าระบบขอ้มูลดจิทิัลและขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big data) ภาครัฐมาบรูณาการ เปิดเผย แลกเปลีย่น เชือ่มโยง  ส าหรับ
การตัดสนิใจเชงินโยบาย การบรหิารจัดการ การด าเนนิงาน การก ากับตดิตาม และการใหข้อ้เสนอแนะ ทีเ่ชือ่มตอ่อย่างเป็นระบบกับศนูยป์ฏบิัตกิารนายกรัฐมนตร ี(PMOC) และ     
ศนูยข์อ้มูลและวเิคราะหเ์สนอแนะการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด ทัง้นี้ เพื่อการแกไ้ขปัญหาและเยยีวยาประเทศ และ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและสังคมอย่างตรงประเด็น และทันต่อเหตุการณ์ (กรณีตัวชีว้ัดนี้ กรมอุตุนิยมวทิยาด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับดา้นสขุภาพและ          
การสาธารณสขุและดา้นเกษตรและการบรหิารจัดการน ้า) ขัน้ตอนและวธิกีารการด าเนนิการปฏริูปที ่4 สง่เสรมิการบูรณาการแลกเปลีย่นขอ้มูลและขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big data)
ภาครัฐ และการน ามาใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรูปธรรม

‐ กรมอุตุนิยมวทิยาจะด าเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึง่จะด าเนินการตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระยะสัน้ และ                 
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศในระยะยาว  ดงันี ้ การเตอืนสภาวะฝุ่ นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 โดยแบง่การด าเนนิงานออกเป็น 2 ระยะ

3.1 การเฝ้าระวงัและเตอืนภัยจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ระยะสัน้ (Short Term Climate) : เป็นการเฝ้าระวงัและเตอืนภัยฝุ่ นละอองในอากาศ PM 2.5 โดยด าเนนิการ
เฝ้าระวงัจากแบบจ าลองชนดิตา่ง ๆ เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติ 3 รูปแบบ คอื
• รูปแบบที ่1 แบบจ าลองการพยากรณ์อากาศเชงิตวัเลขทีค่รอบคลมุกระบวนการทางเคม ี(WRF Chem) โดยจะพยากรณ์ลว่งหนา้ 10 วนั ในระยะ 18 กโิลเมตร
• รูปแบบที ่2 การหาความสมัพันธข์องดชันคีณุภาพอากาศกบัปรมิาณฝุ่ นละออง (Weather Index for pm 2.5) 
• รูปแบบที ่3 การหาความสมัพันธข์องขอ้มลูดาวเทยีมกบัการดดูกลนืของแสงอาทติยเ์พือ่วเิคราะหห์าคา่ฝุ่ นละอองในอากาศ (AOD Monitoring)

3.2 การเฝ้าระวงัและเตอืนภัยจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ระยะนาน (Long Term Climate) : เป็นการศกึษา วเิคราะหก์ารเกดิปรากฏการณ์ของการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศในอดตี (ยอ้นหลงั 50 – 70 ปี)  เพือ่วเิคราะหห์าแนวโนม้การเกดิปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคต  
• รูปแบบที ่4 การวเิคราะหแ์นวโนม้ความผันแปรและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การเฝ้าระวงัและเตอืนภยัจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
น า้หนกั

20
ตัวชีว้ัด
ใหม่

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ด าเนนิการได ้
2 ผลผลติ

ด าเนนิการได ้
3 ผลผลติ

‐ ด าเนนิการได ้4 ผลผลติ
และ

‐ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผลผลติ 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ผลผลติ 
มกีารเชือ่มตอ่อยา่งเป็น
ระบบกับหน่วยงาน                   
ทีเ่กีย่วขอ้ง

เกณฑก์ารประเมนิ

แผน

การปฏริปูประเทศ
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4

ค าอธบิาย   

⁻ เป็นการประเมนิประสทิธผิลในการพยากรณ์อากาศของกรมอตุนุยิมวทิยา โดยพจิารณาจากความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
⁻ ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (7 วัน) หมายถงึ ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศตามเกณฑก์ารพยากรณ์ฝนทีก่ าหนด และอณุหภมูอิากาศ โดยการเปรยีบเทยีบ   

คา่การพยากรณ์กับผลการตรวจอากาศจากสถานอีตุนุยิมทั่วประเทศ และขอ้มลูจากระบบภมูสิารสนเทศอตุนุยิมวทิยา (GIS) แลว้น ามาถว่งน ้าหนัก (weighting) เพือ่หาหาคา่เฉลีย่                                
ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศ 7 วัน 

⁻ การประเมนิแบง่ออกเป็นสองชว่งโดยประมาณ กลา่วคอื ชว่งแรกและชว่งหลัง ซึง่จ านวนวันของแตล่ะชว่งเวลาอาจไมเ่ทา่กันขึน้อยูก่ับลักษณะอากาศทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี ้จะใชผ้ลการพยากรณ์
อากาศเฉพาะของวันจันทรแ์ละวันศกุรใ์นการประเมนิเทา่นัน้

⁻ สตูรการค านวณ (R + Tmin +Tmax ) /3 โดย R = ความถกูตอ้งของการพยากรณ์ฝน Tmin = ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภมูติ ่าสดุ
Tmax = ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภมูสิงูสดุ

โดยที่
1. ความถกูตอ้งของการพยากรณ์ฝน (R) หมายถงึ ความถกูตอ้งของการพยากรณ์ฝนตามเกณฑท์ีก่ าหนด  * โดยการเปรยีบเทยีบคา่การพยากรณ์ กับผลการตรวจอากาศ 

(ขอ้มลูการตรวจอากาศจากสถานอีตุนุยิมทั่วประเทศ ขอ้มลูการตรวจฝนดว้ยเรดาร ์และขอ้มลูการประมาณฝนจากดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยา) 
2. ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภมูติ ่าสดุ (Tmin) หมายถงึ ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภมูติามเกณฑท์ีก่ าหนด ** โดยการเปรยีบเทยีบคา่การพยากรณ์ กับ

ผลการตรวจอากาศ (ขอ้มลูการตรวจอากาศจากสถานอีตุนุยิมทั่วประเทศ)
3. ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภมูสิงูสดุ (Tmax) หมายถงึ ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อณุหภมูติามเกณฑท์ีก่ าหนด ** โดยการเปรยีบเทยีบคา่การพยากรณ์ กับ     

ผลการตรวจอากาศ (ขอ้มลูการตรวจอากาศจากสถานอีตุนุยิมทั่วประเทศ) 

ก าหนดให ้
เกณฑก์ารพยากรณ์ฝน คอื

* เกณฑก์ารประเมนิการกระจายฝน

**เกณฑก์ารประเมนิอณุหภมู ิคอื

ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

ไมม่ฝีน ฝนบางแหง่ ฝนเป็นแหง่ ๆ ฝนกระจาย ฝนเกอืบทั่วไป ฝนทั่วไป
0 10-20 ของพืน้ที่ 21-40 ของพืน้ที่ 41-60 ของพืน้ที่ 61-80 ของพืน้ที่ มากกวา่ 80 ของพืน้ที่

พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลือ่น นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ รอ้ยละ 10   ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 100
พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลือ่น รอ้ยละ 11-20 ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 80
พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลือ่น รอ้ยละ 21-30 ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 60
พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลือ่น รอ้ยละ 31-40 ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 40
พยากรณ์การกระจายของฝน คลาดเคลือ่น มากกวา่ รอ้ยละ 40 ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 0
พยากรณฝ์นผดิ
- พยากรณ์มฝีน แตผ่ลการตรวจไมม่ฝีน ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 0
- พยากรณ์ไมม่ฝีน แตผ่ลการตรวจมฝีน ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 0

พยากรณ์อณุหภมู ิคาดเคลือ่น 0.1-2.0 องศาเซลเซยีส ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 100
พยากรณ์อณุหภมู ิคาดเคลือ่น 2.1-3.0 องศาเซลเซยีส   ความถกูตอ้ง เทา่กับ รอ้ยละ 50
พยากรณ์อณุหภมู ิคาดเคลือ่น มากกวา่ 3.0 องศาเซลเซยีส   ความถกูตอ้ง เทา่กับ 0

น า้หนกั

25
ตัวชีว้ัด
เดมิ



ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
73.53 77.25

(growth +3.72)
76.80

(growth -0.45)
77.03

(growth +0.23)
83.24

(growth +6.21)

ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพือ่น าไปปรับปรุง พัฒนาการใหบ้รกิารขา่วพยากรณ์
อากาศ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ประชาชนสามารถ
เตรยีมความพรอ้มรับมอืกบัสภาพอากาศไดท้นั
เหตกุารณ์ 

แผนปฏบิตัริาชการกระทรวง (2563-2565) 

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565

คา่เป้าหมาย 77 79 80

73.53

77.25 76.80 77.03

83.24

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

59 60 61 62 63

ผลการด าเนนิงาน

2. รอ้ยละความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง
น า้หนกั

25
ตัวชีว้ัด
เดมิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รอ้ยละ 83.24

(ผลการด าเนนิงานปี 2563)

รอ้ยละ 85.24

(ผลการด าเนนิงานปี 2563 + 
growth เฉลีย่ของ

ผลการด าเนนิงาน 4 ปี 
ยอ้นหลงั [2.00])

รอ้ยละ 87.24

(เป้าหมายมาตรฐาน +
growth เฉลีย่ของ

ผลการด าเนนิงาน 4 ปี 
ยอ้นหลงั [2.00])

เกณฑก์ารประเมนิ

5



6

ค าอธบิาย   

⁻ การวัดค่าความถูกตอ้งแม่นย าของการพยากรณ์อากาศการบนิ เป็นการประเมนิผลการพยากรณ์อากาศสนามบนิสวุรรณภูม ิสนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิทีศู่นยอ์ตุนุิยมวทิยา
ภาค 5 แห่ง ไดแ้ก่ สนามบนิเชยีงใหม่  อุบลราชธานี  ขอนแก่น  สงขลา  และภูเก็ต  ทีอ่อกค าพยากรณ์อากาศการบนิ ครอบคลุม 24 ชั่วโมง ท าการกระจายข่าวเวลา 
12.00 น. โดยท าการประเมนิผลการพยากรณ์ของขา่วอากาศการบนิฉบบัทีใ่ชฐ้านขอ้มลูเวลา 07.00น. ทีค่รอบคลมุชว่งการพยากรณ์ 24 ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 13.00 น. ของ
วนัทีอ่อกขา่ว จนถงึเวลา 12.00 น. ของวนัถัดไป  

⁻ การค านวณคา่ความถูกตอ้ง ประเมนิผลจากการพยากรณ์อากาศการบนิเปรยีบเทยีบกับผลของการตรวจอากาศการบนิทีเ่กดิขึน้จรงิรายชัว่โมง ตลอดชว่งวัน-เวลาเดยีวกัน
กบัขา่วพยากรณ์

⁻ การประเมนิความถกูตอ้งจะด าเนนิการตามเกณฑท์ีอ่งคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO) ก าหนด โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้

ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. รอ้ยละความถกูตอ้งของขา่วพยากรณ์อากาศการบนิ น า้หนกั

25
ตัวชีว้ัด
ใหม่

ค าพยากรณ์
ความแมน่ย าของค าพยากรณ์

ทีต่อ้งการในทางปฏบิตั ิ

รอ้ยละต า่สดุของค าพยากรณ์

ในแตล่ะชว่ง ()

1) ทศิทางลม + 30 80

2) ความเร็วลม + 5 นอต ( 10 km/h) 80

3) ทศันวสิยั + 200  ม.  ส าหรับทศันวสิยั

ทีไ่มเ่กนิ 800 ม.

+ 30  ส าหรับทศันวสิยั

ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 800 ม. ถงึ 10 กม.

80

4) ฝน เกดิขึน้ หรอื ไมเ่กดิขึน้ 80

5) จ านวนเมฆ ชัน้ทีห่นึง่ทีม่ฐีานเมฆต า่กวา่ระดบั 1500 ฟิต ชัน้อืน่ๆ ทีฐ่านเมฆอยูร่ะหวา่ง 1,500 – 10,000 ฟิต                      

โดยมจี านวนเมฆทีเ่กดิขึน้หรอืไมเ่กดิขึน้ จ านวน 5-7 สว่นหรอื 8 สว่นของทอ้งฟ้า ตามล าดบั

70

6) ความสงูของฐานเมฆ + 100 ฟิต ส าหรับความสงูไมเ่กนิ 1000 ฟิต + 30 ระหวา่ง 1000 -10000 ฟิต 70

– สตูรการค านวณ    จ านวนชัว่โมงทีอ่อกขา่วพยากรณ์อากาศการบนิถกูตอ้ง X 100
จ านวนชัว่โมงทีพ่ยากรณ์อากาศการบนิทัง้หมด



ขอ้มูลพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน
84.27 84.06

(growth-0.21)
84.39

(growth+0.33)
88.98

(growth+4.59)

ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

สามารถน าผลการด าเนนิงานไปปรับปรุง พัฒนา 
การใหบ้รกิาร การพยากรณ์อากาศการบนิใหม้ี
ความถกูตอ้ง มากยิง่ขึน้ และประชาชนมคีวามปลอดภัย
ในการสญัจรทางอากาศ 

แผนปฏบิตัริาชการกระทรวง (2563-2565) 

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565

คา่เป้าหมาย 78 80 82

3. รอ้ยละความถกูตอ้งของขา่วพยากรณ์อากาศการบนิ
น า้หนกั

25
ตัวชีว้ัด
ใหม่

เกณฑก์ารประเมนิ

84.27 84.06
84.39

88.98

80

81
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83

84

85

86

87

88

89

90

60 61 62 63

ผลการด าเนินงาน

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รอ้ยละ 88.98

(ผลการด าเนนิงาน
ปี 2563)

รอ้ยละ 89.60

(คา่กลางระหวา่ง               
เป้าหมายขัน้ตน้กบั 
เป้าหมายขัน้สงู) 

รอ้ยละ 90.21

(ผลการด าเนนิงานปี 2563 +                   
คา่กลางของ growth เฉลีย่ของ
ผลการด าเนนิงาน 3 ปี ยอ้นหลงั

[1.23])
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- ขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทีส่ามารถเขา้ถงึไดแ้ละ
พรอ้มใช ้สามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ยอดการวเิคราะห์
หรอืสรา้งนวัตกรรมขอ้มลูได ้

เงือ่นไข

- ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data Set) ตอ้งมกีารจัดท าค าอธบิายขอ้มลู (Metadata) ครบถว้นจ านวน 14 รายการ 
หากสว่นราชการมกีารจัดท ารายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการในแตล่ะชดุขอ้มลู จะไมนั่บผลการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564

• เลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ

• จัดท ารายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บักระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิ
หลกัทีเ่ลอืก โดยตอ้งเป็นกระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิหลกัทีม่ี
ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารประชาชนในระดบัสงู

• จัดท าค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลกั (Mandatory Metadata) ทกุชดุขอ้มลู

• จัดท าระบบบญัชขีอ้มลู (CKAN หรอื อืน่ๆ)

• จัดท าขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุ
ขอ้มลูทีจั่ดท า สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐานคณุลกัษณะแบบ
เปิดที ่สพร. ก าหนด

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บั

กระบวนการท างานตามภารกจิ

ทีเ่ลอืก

ชดุขอ้มลูมคี าอธบิายขอ้มูล 
(Metadata) ทีส่อดคลอ้งตาม
มาตรฐานที ่สพร. ก าหนด 
(14 รายการ) ทกุชดุขอ้มลูใน

กระบวนการท างาน 

• มรีะบบบญัชขีอ้มลู และ

• จัดท าขอ้มลูเปิด ทีถ่กูจัดในหมวดหมู่

สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของ

ชดุขอ้มลูเปิดในบญัชขีอ้มลู สามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐาน

คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร. ก าหนด

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดั

1) ก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งเลอืกภารกจิหลกัอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ เพือ่จัดท าบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) พรอ้มค าอธบิายขอ้มลู

2) ก าหนดใหส้่วนราชการมรีะบบบัญชขีอ้มูล พรอ้มมขีอ้มูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชขีอ้มูลเพือ่เผยแพร่ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานรัฐบาลดจิทิลัวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรปูแบบดจิทิัลตอ่สาธารณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของบญัชี

ขอ้มลู

3) ชดุขอ้มลูเปิด (Open data) ดงักลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ได้

ค านยิาม
บญัชขีอ้มลู หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มลู ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดประเภทขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุของหน่วยงานของรัฐ

ค าอธบิายขอ้มลูทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มูลภาครัฐ เป็นส่วนทีบั่งคับตอ้งท าการอธบิาย
ขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด 

ระบบบญัชขีอ้มลู คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบัญชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่  CKAN หรอื อืน่ ๆ

ขอ้มลูสาธารณะ หมายถงึ ขอ้มลูทีส่ามารถเปิดเผยไดส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งอสิระไมว่า่จะเป็นขอ้มลูขา่วสาร/ขอ้มลูสว่นบคุคล/ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้

คุณลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คุณลักษณะของไฟลท์ีไ่ม่ถูกจ ากัดดว้ยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเสรโีดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย ใชง้านหรอืประมวลผลได ้
หลากหลายซอฟตแ์วร์

ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการพฒันารัฐบาลดจิทิลั เรือ่ง มาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครฐัในรปูแบบขอ้มลูดจิทิลัตอ่สาธารณะ

น า้หนกั

15

ตัวชีว้ัด
ใหม่

ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
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4. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
4.1 การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั : การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผย

ขอ้มลูภาครฐั (Open Data)



สรปุภารกจิของกรมอตุนุยิมวทิยา 

สรปุภารกจิของกรมอตุนุยิมวทิยา   กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

ภารกจิและกระบวนการท างานของกรมอตุนุยิมวทิยา

ภารกจิการตรวจอากาศ 1

ภารกจิการพยากรณ์อากาศ
และเตอืนภยัธรรมชาติ

2

ภารกจิดา้นอตุนุยิมวทิยาการบนิ 

ภารกจิตรวจและเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหว4

ภารกจิบรกิารดา้นอตุนุยิมวทิยา 5

3

1.1 กระบวนงานตรวจอากาศผวิพืน้
1.2 กระบวนงานตรวจอากาศชัน้บน
1.3 กระบวนงานตรวจอากาศเกษตร
1.4 กระบวนงานตรวจอตุนุยิมวทิยาอทุก
1.5 กระบวนงานตรวจดว้ยเรดารต์รวจอากาศ
1.6 กระบวนงานตรวจดว้ยดาวเทยีม
อตุนุยิมวทิยา
1.7 กระบวนงานตรวจรังส ีโอโซน และมลภาวะ
1.8 กระบวนงานตรวจอากาศทะเล

วสิยัทศัน ์:องคก์รสมรรถนะสงูดา้นอตุนุยิมวทิยา เตอืนภยัธรรมชาต ิ
เพือ่คณุภาพและประโยชนข์องสงัคม

9



ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย (ถา้ม)ี ชุดขอ้มลู

ภารกจิการตรวจ
อากาศ

1. กระบวนงานตรวจอากาศ
ผวิพืน้

1.1 การระบพุกิัดพืน้ทีต่รวจอากาศ • ขอ้มลูรายชือ่สถานอีตุนุยิมวทิยา

1.2 การจัดเตรยีมเครือ่งมอืตรวจ
อากาศทีไ่ดม้าตรฐาน

• รายชือ่เครือ่งมอื
• ประวตักิารตดิตัง้เครือ่งมอื และการซอ่มบ ารงุ

1.3 ตรวจอากาศตามแนวทางและ
วธิกีารทีอ่งคก์ารอตุนุยิมวทิยาโลก
ก าหนด

• มาตรฐานการตรวจของ WMO
• คูม่อืการตรวจอากาศของกองตรวจอากาศ

1.4 การสง่ขา่วทีถ่กูตอ้ง  ทันเวลา • ขอ้มลูตรวจอากาศรายชัว่โมง
• ขอ้มลูตรวจอากาศราย 3 ชัว่โมง
• ขอ้มลูตรวจอากาศรายวนั

2. กระบวนงานตรวจอากาศ
ชัน้บน

2.1 การระบพุกิัดพืน้ทีต่รวจอากาศ
ชัน้บน

• ขอ้มลูรายชือ่สถานตีรวจอากาศชัน้บน 

2.2 การจัดเตรยีมเครือ่งมอืตรวจ
อากาศ
ทีถ่กูตอ้งตามมาตรฐาน

• รายชือ่เครือ่งมอืตรวจอากาศชัน้บน
• ประวตักิารตดิตัง้เครือ่งมอื และการซอ่มบ ารงุ
• มาตรฐานการตรวจของ WMO

2.3 การสง่ขา่วทีถ่กูตอ้ง  ทันเวลา • ขอ้มลูการตรวจอากาศชัน้บนดว้ยเรวนิดซ์อล
• ขอ้มลูการตรวจอากาศชัน้บนดว้ยไพลอต 
บอลลนู

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู 
กรมอตุนุยิมวทิยา 
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ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย (ถา้ม)ี ชุดขอ้มลู

ภารกจิตรวจอากาศ 3. กระบวนงานตรวจอากาศ
เกษตร

3.1 การระบพุกิัดการตรวจอากาศ
เกษตร

• ขอ้มลูรายชือ่สถานอีตุนุยิมวทิยาเกษตร

3.2 การจัดเตรยีมเครือ่งมอืตรวจ
อากาศทีไ่ดม้าตรฐาน

• รายชือ่เครือ่งมอืตรวจอากาศเกษตร
• ประวตักิารตดิตัง้เครือ่งมอื และการซอ่มบ ารงุ

3.3 ตรวจอากาศตามแนวทางและ
วธิกีารทีอ่งคก์ารอตุนุยิมวทิยาโลก
ก าหนด

• มาตรฐานการตรวจของ WMO
• คูม่อืการตรวจอากาศของกองตรวจอากาศ

3.4 การสง่ขา่วทีถ่กูตอ้ง ทันเวลา • ขอ้มลูผลตรวจอากาศเกษตรรายชัว่โมง
• ขอ้มลูผลตรวจอากาศเกษตรราย 3 ชัว่โมง
• ขอ้มลูตรวจอากาศเกษตรรายวนั

4. กระบวนงานตรวจ
อตุนุยิมวทิยาอทุก

4 .1 การระบพุกิัดการตรวจ
อตุนุยิมวทิยาอทุก

• ขอ้มลูรายชือ่สถานอีตุนุยิมวทิยาอทุก

4.2 การจัดเตรยีมเครือ่งมอืตรวจตาม
มาตรฐาน

• รายชือ่เครือ่งมอืตรวจอตุนุยิมวทิยาอทุก
• ประวตักิารตดิตัง้เครือ่งมอื และการซอ่มบ ารงุ

4.3 ตรวจอตุนุยิมวทิยาอทุกตาม
แนวทางและวธิกีารทีอ่งคก์าร
อตุนุยิมวทิยาโลกก าหนด

• มาตรฐานการตรวจของ WMO
• คูม่อืการตรวจ

4.4 การสง่ขา่วทีถ่กูตอ้ง  ทันเวลา • ขอ้มลูผลตรวจอตุนุยิมวทิยาอทุกรายชัว่โมง
• ขอ้มลูผลตรวจอตุนุยิมวทิยาอทุกราย 3 
ชัว่โมง

• ขอ้มลูผลตรวจอตุนุยิมวทิยาอทุกรายวนั

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู 
กรมอตุนุยิมวทิยา 
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ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย (ถา้ม)ี ชุดขอ้มลู

ภารกจิตรวจอากาศ 5. กระบวนงานตรวจดว้ย
เรดารต์รวจอากาศ

5.1 การระบพุกิัดพืน้ทีต่รวจดว้ย
เรดารต์รวจอากาศ

• รายชือ่ขอ้มลูสถานตีรวจดว้ยเรดารต์รวจ
อากาศ

5.2 การจัดเตรยีมเครือ่งมอืตรวจ
อากาศทีไ่ดม้าตรฐาน

• ชนดิของเครือ่งเรดารต์รวจอากาศ
• ประเภทของการตรวจอากาศดว้ยเรดาร์

(Volume Scan, PPE)
• คูม่อืการปฏบิัตงิาน

5.3 การรับสง่ขอ้มลูการตรวจอากาศ
ดว้ยเรดาร์

• ผลการตรวจอากาศดว้ยเรดาร์

6. กระบวนงานตรวจดว้ย
ดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยา

6.1 การจัดเตรยีมเครือ่งรับสญัญาณ
ภาพดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยา

• รายชือ่เครือ่งรับสญัณาณภาพดาวเทยีม

6.2 วธิกีารตรวจ • ขอ้มลูดาวเทยีมตรวจอากาศ (visible , Water 
Vapor) 

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู 
กรมอตุนุยิมวทิยา 
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ภารกจิหลกั กระบวนการท างานหลกั กระบวนการท างานยอ่ย (ถา้ม)ี ชุดขอ้มลู

ภารกจิตรวจอากาศ 7. กระบวนงานตรวจรังสี

โอโซน และมลภาวะ
7.1 การระบพุกิัด • รายชือ่สถานตีรวจวดัรังส ีโอโซน และมลภาวะ

7.2 การเตรยีมการตรวจ • ขอ้มลูรายชือ่เครือ่งมอืตรวจวดั

7.3 การตรวจวดัโอโซน • ขอ้มลูชัน้บรรยากาศ
• คูม่อืการปฏบิัตงิาน
• มาตรฐานการตรวจวดัของ WMO

7.4 การสง่ขอ้มลูตรวจวดั • ขอ้มลูใชร้ะบบ FTP
• ขอ้มลูการตรวจโอโซนรายวนั

8. กระบวนงานตรวจ
อากาศทะเล

8.1 การระบพุกิัด • รายชือ่สถานตีรวจอากาศทะเล (สถานนี ารอ่ง
ประภาคาร  สถานตีรวจอัตโนมัต)ิ

8.2 การเตรยีมการตรวจ • รายชือ่เครือ่งมอืส าหรับการตรวจ
• คูม่อืการปฏบิัตงิาน

8.3 การสง่ขอ้มลูการตรวจ • ขอ้มลูผลการตรวจอากาศทะเลทกุ 5 นาที
• ขอ้มลูผลการตรวจอากาศราย 5 ชัว่โมง
• ขอ้มลูผลการตรวจอากาศทกุ 6 ชัว่โมง

ตารางสรปุรายละเอยีดภารกจิหลกั กระบวนการท างาน และชุดขอ้มลู 
กรมอตุนุยิมวทิยา 
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ตวัชีว้ดักรมอตุนุยิมวทิยา
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

น า้หนกั

15

ตวัชีว้ดั
ใหม่

14

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของส่วนราชการในเชงิบูรณาการ เพือ่เชือ่มโยงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิ

ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี หมวด 4  การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิาร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2563

ผลการด าเนนิงาน 208.52

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศักยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลักดันการด าเนนิงานในการขับเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละ   
แผนระดับประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน

ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสาร   

การสมัครเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป        

จะผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผล

การด าเนนิการพัฒนาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application 

Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไป

ประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ที่

ปฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ

Application Report

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

240
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ที่ 1:

0-299 คะแนน)

- 350

4. ผลการพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
4.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)



ข้อเสนอแนะของคณะท างานเพื่อพิจารณาตั วชีว้ ดัตามมาตรการปรับปรุงป
ระสิทธิภาพ ในการปฏิบ ัตริาชการของส่วนราชการ ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• ตวัชีว้ัด “รอ้ยละความถกูตอ้งของขา่วพยากรณ์อากาศการบนิ” เกณฑก์ารประเมนิ
อาจจะตอ้งมคีวามเขม้ขน้ เนือ่งจากวัตถปุระสงคข์องตวัชีว้ัดเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ความปลอดภัยทางดา้นการบนิ
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