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ค าน า 

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Public Participation) โดย
น ามาก าหนดเป็นพันธกิจ “เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือประชาชน และ 
ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ” ประเด็นยุทธศาสตร์ “การส่งเสริมและพัฒนา 
ความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง” ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  เพ่ือผลักดันการเปิดระบบราชการ  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  ดังนั้นจึงได้จัดท าคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน  
กรมอุตุนิยมวิทยาขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการท างานต่าง ๆ 

 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
                                                                              กรมอุตุนิยมวิทยา 
                                                                                มีนาคม 2562 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

 1.1  ที่มำ 

 ตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 
4.0 (Thailand 4.0) เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยใช้
พลังประชารัฐ  ที่มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม  อันประกอบด้วย  ภาคเอกชน  ภาคการเงิน  
การธนาคาร  มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยต่าง ๆ  โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร  
รวมทั้งความร่วมมือจากภาคประชาชน  โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนให้การขับเคลื่อนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม   

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ได้ให้สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย โดยมี
การบัญญัติไว้ในหลายๆ มาตรา  ส่งผลให้ประชาชนมีการตื่นตัวมากข้ึนในเรื่องสิทธิมนุษยชน มีการเรียกร้อง
สิทธิในการรับรู้ข้อมูล  และการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือเรียกร้องความเป็นธรรมใน
สังคม และต้องการให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งเปดพ้ืนที่ให้ประชาชนหรือ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรง ทั้งการร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมใน
การจัดและให้บริการสาธารณะที่ตรงกับปญหาและความต้องการของประชาชนมากขึ้น จึงเป็นผลให้ภาครัฐ
ต้องมีการปรับตัวและเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น    

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 หมวด 2
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 (3) ก าหนดให้การปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการนั้น ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการนั้นจะต้องด าเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนหรือ
ชี้แจงท าความเข้าใจ  เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น และ
มาตรา 8 (4)  ให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการ ที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม
โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  

การพัฒนาระบบราชการได้ให้ความส าคัญกับทิศทางการพัฒนาตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 
4.0  ที่เน้นให้ภาครัฐเปิดกว้างให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้ง
เชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้สอดรับกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น ปรับกระบวนการท างานไปสู่ระบบดิจิทัล เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการ 
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กรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Public Participation) โดย
น ามาก าหนดเป็นพันธกิจ “เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือประชาชน และภาค
ส่วนต่าง ๆ เพ่ือลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ” ประเด็นยุทธศาสตร์ “การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง” ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
เพ่ือผลักดันการเปิดระบบราชการ  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ  ดังนั้นจึงได้จัดท าคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมอุตุนิยมวิทยาขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการท างาน
ต่าง ๆ 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการอุตุนิยมวิทยา  
2) มีกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
3) เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจในความหมายและความส าคัญของการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา  
4) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน ามาตรการ  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  ไปวางแผน

ด าเนินการในกระบวนงานต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม  

  
1.3  ขอบเขตของกำรมีส่วนร่วม 
1) ร่วมก าหนดนโยบายการบริหารโครงการ 
2) ร่วมวางแผนโครงการต่างๆ  
3) ร่วมด าเนินโครงการ 
4) ร่วมติดตามประเมินผล 

1.4  ค ำจ ำกัดควำม 
1) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การบริหารราชการที่น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  การตัดสินใจ  การด าเนินงาน  และ 
การประเมินผล  โดยมีการจัดระบบงานหรือวิธีการท างาน  การจัดโครงสร้าง  และการสร้างวัฒนธรรม 
การท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ  ที่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชน  (Public Participation)  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น
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ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดก าหนดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

3) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  (Level of Participation)  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
ระดับ 1  ให้ข้อมูลข่าวสาร  (Inform) 
ระดับ 2  ปรึกษาหารือ  (Consult) 
ระดับ 3  มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้อง  (Involve) 
ระดับ 4  ความร่วมมือ  (Collaboration) 
ระดับ 5  ให้อ านาจแก่ประชาชน  (Empower) 

4)  เครือข่าย  หมายถึง  กลุ่มคน  องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน  มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมคิด/วางแผน  ร่วมท า  และร่วมประเมินผล  โดยความสัมพันธ์
แนวราบ  มีความเสมอภาค  และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันในหมู่สมาชิก เพ่ือท างานร่วมกันและน าเครือข่ายไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง  ปัจเจกบุคคล  หรือกลุ่มบุคคล  องค์กร  สถาบัน  หรือชุมชนที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจ  หรือจากการมีโครงการ/นโยบายนั้น  และ
มีความหมายครอบคลุมถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจด้วย  เช่น  องค์กรระดับชาติ  และ
สถาบันการศึกษา องค์การเอกชน รัฐบาลท้องถ่ิน คู่สัญญา เป็นต้น 

 
 

--------------------------- 
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บทท่ี 2 
หลักกำรมีส่วนร่วม 

 

➢ ควำมหมำยกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ให้ความหมาย  “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน”  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมใน
กระบวนการ หรือขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริหาร ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะ
ความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดหาแนวทาง  
การแก้ไขปัญหา  การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  การร่วมในการด าเนินการ  และการร่วมติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา   

 

➢ หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นกระบวนการสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน  
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน  อันจะน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน  โดยมีลักษณะส าคัญ คือ 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง  มีการเรียนรู้ร่วมกันของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งฝ่ายรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป มีการสื่อสารสองทาง ทั้งช่องทางที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  รวมทั้งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดการด าเนินงาน 

2) เปาหมายของการมีส่วนร่วมที่มุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เพ่ือท าให้
การตัดสินใจของภาครัฐดีขึ้น  เป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ไม่ใช่เพียงการจัดให้มีส่วนร่วมตามกฎหมาย หรือไม่มี
ความขัดแย้งเท่านั้น 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นเงื่อนไขส าคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่
ช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ โดยค านึงถึงการตัดสินใจที่ดีที่สุด ที่ภาครัฐ ประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาส
เรียนรู้ท าความเข้าใจประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน  ปรึกษาหารือร่วมกัน  เพ่ือแสวงหาทางเลือกที่ดี
ที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากที่สุด และมีผลกระทบเชิงลบหรือท าให้เกิดอคติน้อยที่สุด  ซึ่งการท างานร่วมกับ 
ภาคประชาชนให้ประสบความส าเร็จ ต้องเข้าใจเงื่อนไขการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่
ส าคัญ 3 ประการ  ได้แก่  

1)  การมีเสรีภาพในการเข้าร่วม  คือ  มีอิสระที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ก็ได้  โดยการเข้า
มามีส่วนร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  (การถูกบังคับไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม) 

2)  การมีความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม ทุกคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ต้องมีสิทธิ
เท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอ่ืน ๆ  
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3)  ความรู้ความสามารถของผู้เข้ามามีส่วนร่วม  คือ ต้องมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะ
เข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ  ซึ่งหากกิจกรรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเปาหมาย  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะท าให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นไม่ได้  นั่นแสดงว่าจะต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
และศักยภาพให้เขาเหล่านั้นก่อน  เพ่ือให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 

การบริหารกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่
เหมาะสม  ซึ่งควรให้ความส าคัญหรือค านึงถึงหลักเกณฑ์ ที่เรียกว่า  “4S”     

หลัก 4 S  ประกอบด้วย 
1. Starting  Early  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องด าเนินการก่อนมีการ

ตัดสินใจ  โดยควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ 

2. Stakeholders  กระบวนการมีส่วนร่วมที่ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง (Inclusive)  โดยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อม  หรอืได้รับผลกระทบทางบวกหรือทางลบ 

3. Suitability   การเลือกรูปแบบหรือเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน  ต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม   โดยพิจารณาจากประเภท และขนาดของโครงการ   
ความหลากหลายและลักษณะที่แตกต่างกันของพื้นที่  ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม สังคม ค่านิยม 
และระดับความสนใจของชุมชน 

4. Sincerity  กระบวนการมีส่วนร่วมที่ให้ความส าคัญกับความจริงใจ  เปิดเผย  ซื่อสัตย์  
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  มีการสื่อสารสองทางตลอดเวลา โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งการแสดงออกถึงความจริงใจในที่นี้ คือ การให้ข้อมูลปอนกลับ (Feedback)  แก่ประชาชน  
หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมีผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงาน
เพียงใด 

 
➢ ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน   

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  สิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญหรือค านึงถึง  คือ  
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  เนื่องจากจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ที่สะท้อนถึงบทบาทและอิทธิพลของประชาชน  โดยยิ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงมากเท่าใด  
บทบาทของประชาชนและการอุทิศตัวของประชาชนในกิจกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วมก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น  
และบทบาทภาครัฐก็จะน้อยลงตามไปด้วย  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางวิชาการมีหลากหลาย
ตัวแบบ   ในที่นี้ใช้ตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล ( International  
Association for Public Participation - IAP2) ที่ เ รี ย ก ว่ า  Public Participation Spectrum โ ด ย
ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับที่ 1  การให้ข้อมูลข่าวสาร  (To  Inform)  เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงานของภาครัฐ  โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้อง ทันสมัย และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  เป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด  แต่ถือว่าเป็นขั้นพ้ืนฐานและมี
ความส าคัญมาก  ซึ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐ 
สู่ประชาชน 

ระดับที่ 2  การปรึกษาหารือ (To Consult)  เป็นการเปดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการ/การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ  โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็น
ห่วงไปประกอบเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย  หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และ
ประกอบการตัดสินใจ 

ระดับที่ 3  การเข้ามามีบทบาท  (To Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม  หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับ
ประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน  โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน
โครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน  โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบ  อ านวยความสะดวก  ยอมรับการ
เสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน  การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 

ระดับที่ 4  ความร่วมมือ (To Collaborate) เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง  
มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา   
พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมในระดับนี้  คือ การสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  เราจะร่วมงานกับ
ประชาชนเพ่ือได้ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่  รวมทั้งน าข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจที่
ค่อนข้างสูง  รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้  เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะที่ปรึกษาภาค
ประชาชน เป็นต้น 

ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจประชาชน (Empower) เป็นระดับที่บทบาทของประชาชนใน 
การเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด  เป็นการเปดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ โดย
หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน  การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
สูงสุดนี้  เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการ  โดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจและภาครัฐมีหน้าที่ใน 
การส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น  รปูแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้  ได้แก่  การลงประชามติ  หรือสภาเมือง 
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➢ ประโยชน์ของกำรมีส่วนร่วม  
1.   เพ่ิมคุณภาพในการตัดสินใจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตาม

เป้าหมาย   มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่และบริการที่ดีขึ้น 

2.   ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาในการด าเนินงาน 

3.   การสร้างฉันทามติ ช่วยลดการเผชิญหน้า และความขัดแย้งที่รุนแรงลงได้  เกิดความชอบ
ธรรมในการตัดสินใจ 

4.   ป้องกันการด าเนินงานที่ ไม่ถูกต้อง ไม่ เป็นประโยชน์  ท าให้ เกิดความโปร่งใสใน 
การบริหารงานของภาครัฐ 

5.   ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน มีความไว้วางใจเป็นพ้ืนฐาน อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและองค์ความรู้อย่างเปิดเผยระหว่างกัน 

6.   ประชาชนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาสาธารณะต่าง 
ๆ ท าให้แนวทางเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนเมื่อน าไปปฏิบัติ และได้รับการยอมรับ ซึ่งท าให้ภาครัฐไม่ต้อง
ท างานในลักษณะโดดเดี่ยวต่อไป 
 

--------------------------------------------- 

รับรู้และเรียนรู้ 

ร่วมให้ความเห็น 

ร่วมคิด 

ร่วมท างานดว้ย 

ตัดสินใจเอง 

เสริมพลังอ ำนำจ
ให้ประชำชน 
(Empower) ความร่วมมอื 

(Collaboration) 

มีบทบาทเข้ามา
เกี่ยวข้อง 
(Involve) 

ปรึกษาหารือ/รับ
ฟังความเห็น 

(Consult) 

แบ่งปัน/ให้ข้อมูล
ข่าวสาร 

(Inform) 

 

ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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บทท่ี 3 
กำรวิเครำะห์ภำรกิจ  และประชำชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระบุผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียหลัก  ประเมินผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และประเมินว่าผลประโยชน์นั้นจะมีผล
ต่อโครงการ/กิจกรรมที่จะจัดท าอย่างไร  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจึงท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญมากเกี่ยวกับ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ/กิจกรรม ทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการมีส่วนร่วมส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่จะจัดท าขึ้น   ตั้งแต่ขั้นตอนริเริ่มการ
วางแผน  การน าแผนไปปฏิบัติ  และติดตามผลในเวลาต่อมา 

 

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   และใช้
เทคนิคที่หลากหลาย โดยมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประยุกต์ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมต่าง  ๆ  
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละระดับ ทั้งนี้ การประยุกต์ใช้ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของบริบท  
หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องความพร้อมของทรัพยากร หรือสภาพแวดล้อมของ
พ้ืนที ่

 
3.1  กำรวิเครำะห์ภำรกิจด้ำนอุตุนิยมวิทยำ 

ส าหรับภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  มีดังนี้ 
1) การตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ  หมายถึง การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจลักษณะอากาศในพ้ืนที่  โดยใช้องค์ความรู้และเครื่องมือมาตรฐานทางอุตุนิยมวิทยา  รวมทั้งการเฝ้า
ระวังสภาวะอากาศร้ายที่อาจเกิดขึ้น  และรายงานให้หน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยาทราบ  ผ่านทาง
ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ   

2) การตรวจและเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ  หมายถึง  การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแจ้งเหตุแผ่นดินไหวหรือสึนามิในพ้ืนที่ให้หน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยา   หรือประชาชนในพ้ืนที่
เกิดภัยทราบ  รวมทั้งการร่วมส ารวจและรายงานความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ 

3) การเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศ  หมายถึง  การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอข่าวพยากรณ์อากาศ  การปรับปรุงพัฒนารูปแบบการพยากรณ์อากาศ  การ
เผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศผ่านสื่อ หรือช่องทางต่าง ๆ  รวมถึงการประยุกต์ใช้อุตุนิยมวิทยาในสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ ด้วย 

4) อุตุนิยมวิทยาการบิน หมายถึง การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางานบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน 
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5) การบริการด้านอุตุนิยมวิทยา  หมายถึง  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา  การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแก้ไขข่าวลืออันเป็นเท็จ  ที่สร้างความตื่นตระหนก
ให้กับประชาชน  รวมทั้งการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริการทั้งในแง่ของรูปแบบ  
เนื้อหา  และช่องทาง หรือร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 
 

3.2  กำรวิเครำะห์ประชำชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กร สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ

ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการตัดสินใจ หรือจากการมีโครงการ/นโยบายนั้น ซึ่งอาจจ าแนกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ 

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholders)  คือ บุคคล หรือกลุ่มผู้ได้รับผล
จากโครงการโดยตรง  ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ  ไม่ว่าจะเป็นผล
ทางบวก  หรือลบ  เช่น  ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลโดยตรงจากโครงการ   

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholders)  คือ บุคคล กลุ่มองค์กร  สถาบัน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการที่มิใช่เจ้าของโครงการโดยตรง  แต่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้อง  รวมตลอดถึงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของโครงการ  
หรือเก่ียวข้องโดยเป็นผู้ติดตามเรื่องนั้นมาโดยตลอด (เช่น สถาบันศึกษาที่ติดตามท าวิจัย
เรื่องนั้นมาโดยเฉพาะ)  หรืออาจเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น นักการเมืองท้องถิ่น  
ผู้น าชาวบ้าน  ผู้อาวุโส  ผู้น าทางศาสนา  ฯลฯ  อันเป็นบุคคลที่อาจมีบทบาทอ านาจใน
การเป็นผู้น าทางความคิด  เป็นต้น 

(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ 
(Importance) หรือมีบทบาทอ านาจ (Influence) ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ
โครงการ   

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา  โดยทั่วไปจะประกอบด้วย  ประชาชนทั่วไป  

พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา นักวิจัย  
หน่วยงานราชการ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต้องท าความเข้าใจ และวิเคราะห์จ าแนกบุคคล  
หรือกลุ่มบุคคลให้ชัดเจนก่อนว่า  ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง และใคร
คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพ่ือสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ร่วม หรือผลประโยชน์ที่
ขัดกันในกลุ่มบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งประเมินศักยภาพของบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ และประเมินระดับของ
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับโครงการ 
 

-------------------------------------- 
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บทท่ี 4 
มำตรกำร แนวทำง กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจอุตุนิยมวิทยา ควรที่จะมีการศึกษา  

วิเคราะห์ถึงเหตุผลความจ าเป็น  สถานการณ์แนวโน้ม  วัตถุประสงค์  และประโยชน์ที่ประชาชน  องค์กร
เอกชน  สถาบันการศึกษา และส่วนราชการต่าง ๆ จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมทั้งผลกระทบจาก
การด าเนินงานที่มีต่อสังคมทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ความพึงพอใจ  และไม่พึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง   

 
อย่างไรก็ตาม งานอุตุนิยมวิทยา เป็นงานวิชาการที่มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการ

ด าเนินงานตามหลักสากล  ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักการขั้น
พ้ืนฐานในวิชาการอุตุนิยมวิทยา สามารถน าความรู้และสารสนเทศอุตุนิยมวิทยามาใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน หรือร่วมกันเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการน าข้อมูลสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสาขาอาชีพ หรือแขนงวิชาอ่ืน   

 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในภารกิจ อุตุนิยมวิทยาได้อย่างแท้จริง  

กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ก าหนดมาตรการ/กลไก และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้ 
 

มำตรกำร แนวทำง กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
1.   มำตรกำร/กลไกกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการรับรู้   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อุตุนิยมวิทยา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของกรมฯ มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  ฝึก

ทักษะการสื่อสาร  การมีปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น 
4. สร้างช่องทางการให้ข้อมูล   การรับฟังความคิดเห็น   ข้อเสนอแนะของประชาชน/ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ  และมีการตอบสนองต่อความคิดเห็นนั้นอย่างรวดเร็ว  
ทันการณ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการท างานและแก้ปัญหาเชิงรุก 

5. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและชุมชนในด้านอุตุนิยมวิทยา  
เพ่ือการประกอบอาชีพ  

6. สร้างการรับรู้และปรับตัวของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การลดผลกระทบ ลดความเสี่ยง และการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ   
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7. ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
8. สนับสนุนการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน  ทั้งภายในหน่วยงานและภาคส่วนอื่น 
9. เปิดกว้างรับฟังปัญหา ร่วมคิด ร่วมพัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์(Open house) 

ผ่านกิจกรรม (Event) ต่างๆ  
10. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการใช้ดิจิทลัอุตนุิยมวิทยาร่วมกัน 
11. เสริมสร้างทัศนคติ ในการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน  และสร้างแรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 

                                                                                        

                                              
 

2.  แนวทำง วิธีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
1. ระดมสมอง/เปิดเวทีภาคประชาชน  ภาครัฐ  กับกรมอุตุนิยมวิทยา 

2. สรุปแนวคิดและความต้องการของประชาชนร่วมกัน 

3. วิเคราะห์หาแนวทางการตอบสนองความต้องการร่วมกัน 

4. ก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

5. จัดท าบันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU) 

6. ตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน 

7. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ กิจกรรม

ที่ประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

8. การจัดท าวีดีทัศน์ เพ่ือใช้ประกอบการเผยแพร่ผลงาน การบรรยายสรุปภาพรวมของ

โครงการ/กิจกรรม 

9. การแถลงข่าว  เพ่ือสื่อสารข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สาธารณชนได้รับทราบ 

10. การสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียง 
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11. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

12. การศึกษา ดูงาน เยี่ยมชมกิจการ 

13. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์   เช่น  Website,  Facebook ,  

Line,  Application  เป็นต้น 

14. การลงพื้นที่ให้ความรู้  พบปะ เยี่ยมเยียน 

15. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่าย  ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ  

กิจกรรมที่ประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

                                                                       

3. กลไกกำรติดตำมประเมินผล 
1. ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโครงการอย่างต่อเนื่อง  และเป็นระบบด้วย

ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น การส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ, ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ,  อัตราการ
สูญเสีย/ความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ลดลงของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  
รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่าง ๆ ทั้งทางบวกและทางลบ     

2. สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือรับฟัง
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา  และผลสรุปของการด าเนินงาน 

3. น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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----------------------------------------- 

 
 
 

ประเมินจากการสนทนากลุ่มย่อย 
Focus Group 

ประเมินจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

ประเมินจำกรำยได้ที่เพิ่มขึ้น 

ประเมินจากความเสียหายที่ลดลง 
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บทท่ี 5 
เทคนิคกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม 

 
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐนั้น  เป็นกลไกการสร้างการรับรู้ของ

ประชาชน ช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวนโยบาย วิธีด าเนินงานของภาครัฐ  และประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับ  ซึ่งบางครั้งยังเป็นกลไกในการช่วยชี้แจงท าความเข้าใจ  การยอมรับ ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ และ
ลดการต่อต้านของประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย แต่ภาครัฐจะสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ รูปแบบ ขอบเขตการด าเนินงาน  และระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนั้น หากจะพิจารณาว่าเทคนิคการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแท้จริงควรเป็นอย่างไร ก็คงขึ้นอยู่กับการออกแบบให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ    
และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนั้น ๆ ซึ่งในที่นี้จะเป็นการน าเสนอเทคนิคการบริหาร
ราชการแบบมีสว่นร่วมในรูปแบบของงานอุตุนิยมวิทยา 

 
ในอดีตที่ผ่านมา  กิจการอุตุนิยมวิทยายังไม่ได้พ่ึงพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนัก การแจ้งเตือน

ภัยธรรมชาติ ต้องแจ้งเตือนผ่านรายการวิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์เท่านั้น จึงไม่สามารถแจ้งเตือนได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก ภาครัฐ
เองก็สูญเสียงบประมาณจ านวนมหาศาลในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน รวมทั้งการกอบกู้ ฟ้ืนฟูให้กลับ
อยู่ในสภาวะปกติ กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ริเริ่มโครงการอุตุอาสาเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ  โครงการนักอุตุน้อย  
ฯลฯ  เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะอากาศ การพยากรณ์อากาศ และเฝ้าระวังการเกิดภัยธรรมชาติ  
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ลงพ้ืนที่ชุมชนที่มักเกิดภัยธรรมชาติรุนแรง พื้นที่เกิดภัยซ้ าซาก ด าเนินการส ารวจ  
และติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดน้ าฝน จัดหาอาสาสมัครช่วยตรวจวัดและแจ้งค่าปริมาณน้ าฝนให้กับกรม
อุตุนิยมวิทยา และแจ้งข่าวกับภาครัฐและประชาชน/ชุมชนในพ้ืนที่หากเห็นว่าอาจเกิดลักษณะอากาศร้าย  
โดยโครงการดังกล่าวค่อย ๆ จางหายไปเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพสูงมา
ใช้ในการตรวจลักษณะอากาศ พยากรณ์อากาศ และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ  ประกอบกับ ในยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือยุคดิจิทัลในปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศและแจ้ง
เตือนภัยได้รวดเร็วมากขึ้นหลากหลายช่องทาง  มีสื่อสังคมออนไลน์หลายชนิด ประชาชนสามารถเข้าถึงข่าว
ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์มากขึ้น ดังนั้น โครงการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในปัจจุบันจึงมีวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มุ่งเน้นเรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน” มาเป็น “การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาในการประกอบอาชีพ” มากขึ้น  
การออกแบบเทคนิคการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และมี
ปัจจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องค านึงถึงหลายปัจจัย  ดังนี้คือ 
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1. กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอาชีพใด มีจ านวนสมาชิกเท่าไร  สมาชิกมีความสนใจ  หรือมีความรู้
ระดับใด มีเวลาว่างที่จะเข้าร่วมโครงการช่วงไหน   

2. รูปแบบของกิจกรรมการมีส่วนร่วมเป็นแบบใด มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย เป็นภาระกับ
ประชาชน/ชุมชน หรือประโยชน์กับทุกฝ่ายมากน้อยเพียงใด  

3. การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ ์หรือเทคโนโลยีสื่อสาร ก็ต้องใช้ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน 
4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณมีเพียงพอ และคุ้มค่าหรือไม่ 
5. เจ้าหน้าที่โครงการมีมนุษย์สัมพันธ์ เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน  

รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารท าความเข้าใจ และโน้มน้าวให้ประชาชน/ชุมชนเห็นคุณค่าของ
โครงการ 

 
เทคนิคการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในแง่ของอุตุนิยมวิทยา สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน  คือ 

1. เทคนิคกำรมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชน/

ชุมชนในหลักวิชาการ แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ในประเด็นที่จะด าเนินการให้แก่ประชาชน  หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ เอกสารชี้แจง หรือการบรรยายให้
ข้อมูลความรู้ ให้ทดลองปฏิบัติ เป็นต้น 

 
2. เทคนิคกำรมีส่วนร่วมในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือได้ข้อมูลความจริง มุมมอง ความรู้สึก ความคิดเห็น ทัศนคติ ความต้องการ  
และความคาดหวังของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา
ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ  และผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในท้องถิ่น  รวมทั้ งเพ่ือเป็น 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมฯ กับประชาชนที่มีส่วนร่วม  และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันด้วย 

 
3. เทคนิคกำรมีส่วนร่วมในกำรปรึกษำหำรือ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม หรือเป็นหุ้นส่วน
โครงการ  เพื่อพิจารณาตัดสินใจด าเนินงาน ตั้งแต่ขั้นก าหนดนโยบาย วางแผนโครงการ และด าเนินกิจกรรม  
ซึ่งอาจท าในรูปของคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน  หรือแต่งต้ังตัวแทนประชาชนเข้ามา
เป็นคณะที่ปรึกษาร่วมของโครงการก็ได้ 
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รูปแบบวิธีบริหารจัดการของแต่ละกลุ่มเทคนิคมีดังนี้ 
➢ เทคนิคกำรมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล 

- จดหมายข่าว 
- แผ่นพับ 
- วีดีทัศน์ 
- การประชุมชี้แจง 
- การสัมมนาเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา 
- การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงอุตุนิยมวิทยา 
- การฝึกอบรมให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาส าหรับผู้สื่อข่าว 
- การจัดนิทรรศการ 
- Open house 

➢ เทคนิคกำรมีส่วนร่วมในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
- การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
- การสนทนากลุ่ม 
- การลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียน 
- การส ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
- การท าประชาพิจารณ์ 
- การประชุมสัมมนา 
- การเปิดช่องทางสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น สายด่วน 1182,  เว็บไซต์,  Facebook,  Line,  

สถานีวิทยุกระจายเสียงอุตุนิยมวิทยา  เป็นต้น 
➢ เทคนิคกำรมีส่วนร่วมในกำรปรึกษำหำรือ 

- เวทีสาธารณะ 
- ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน 
- การประชุมสัมมนา 
- การแต่งตั้งคณะท างานร่วม/คณะที่ปรึกษา 

 

อย่างไรก็ตาม  รูปแบบการมีส่วนร่วมในแต่ละเทคนิค มักจะมีข้อจ ากัด และข้อดี ข้อเสียแตกต่าง
กันไป  ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบโครงการ จะเลือกใช้ตามความเหมาะสม เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และ
ความส าเร็จของแต่ละโครงการ 
 
 

--------------------------------- 
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บทท่ี 6 
กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกรมอุตุนิยมวทิยำ 

 
6.1 กำรก ำหนดนโยบำยกำรมีส่วนร่วม 

 

จากนโยบายรัฐบาลที่เปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแสดงความ
คิดเห็น ร่วมสังเกตการณ์ ร่วมก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ฯลฯ กรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นส่วนราชการหนึ่งที่
ได้น าเอานโยบายดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ โดยได้ก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ. 2561 - 2564  ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือภำคประชำชนและ
ภำคส่วนต่ำง ๆ ให้มีควำมเข้มแข็ง 

เป้ำประสงค์  :  1) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 2) เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
กลยุทธ์  :   1) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
 2) ขยายเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนในพ้ืนที ่
 3) ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการด้วยระบบเครือข่ายลูกค้า

สัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM) 
 4) พัฒนาการให้บริการเชิงรุกด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา

และข่าวพยากรณ์อากาศในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) แสวงหาความร่วมมือและหุ้นส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 6) ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของ WMO RA II 
กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร  : 

1) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา 
2) แผนความร่วมมือและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 
3) โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอุตุนิยมวิทยา 
4) แผนการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการตามแนวทางของ WMO RA II 

(Asia) 
5) การเผยแพรค่วามรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
6) การถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
7) การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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8) โครงการอุตุนิยมวิทยาพบผู้ประสบภัยจากสภาวะอากาศ 
9) โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศร่วมกับส่วน

ภูมิภาค 
10) โครงการภูมิอากาศภาคสนาม (Climate Field School) 
11) โครงการส ารวจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องความผันแปรและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแก่ผู้ใช้บริการ 
12) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
13) โครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพ่ือการวางแผนท าการ

เกษตรกรรมในพ้ืนที ่
14) โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนการศึกษานอกระบบ  

 
6.2 กำรสร้ำงเครือข่ำยอุตุนิยมวิทยำ 
ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาได้ด าเนินโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่

จังหวัดต่าง ๆ หลายแห่ง  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มชาวประมง กลุ่มผู้ฟังวิทยุกระจายเสียง
อุตุนิยมวิทยา และกลุ่มผู้สื่อข่าว เป็นต้น ซึ่งหลายโครงการประสบความส าเร็จ สมาชิกในกลุ่มเครือข่ายมี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ผลผลิตจากการเพาะปลูกเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรสามารถรับมือและ
เตรียมพร้อมป้องกันภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เป็นผลให้ความเสียหายลดลง ท าให้มีประชาชนหลายพ้ืนที่
สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว  ได้แก่ 

1. เครือข่ายอุตุอาสา  ให้ข้อมูล/แลกเปลี่ยน  แจ้งเตือนภัย  ประชาสัมพันธ์ให้กรมฯ   
2. เครือข่ายอุตุเกษตร/ประมง 
3. เครือข่ายผู้วิจัยอุตุนิยมวิทยา 
4. เครือข่ายแผ่นดินไหว/สึนามิ 
5. เครือข่ายปราชญ์ท้องถิ่นอุตุนิยมวิทยา 
6. เครือข่ายเครื่องบินปีกหมุน 
7. เครือข่ายตรวจอากาศ 
8. เครือข่ายผู้ประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา/สื่อมวลชน 
9. เครือข่ายอุตุน้อย  

10. เครือข่ายวิทยุอุตุนิยมวิทยา 
11. เครือข่ายดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
12. เครือข่ายการท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

กลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านโครงการประชุม 
สัมมนาเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น แต่อาจมีบางกลุ่มที่มีการร่วมแสดงความคิดเห็น  
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หรือให้ค าปรึกษาหารือกันบ้าง ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมจึงยังคงอยู่ในระดับ 1-2 เท่านั้น แม้ว่าบางกลุ่ม
เครือข่ายจะมีโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้อง สามารถร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมก าหนด
วิธีการท างาน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมระดับ 3 แล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีกลุ่มเครือข่ายใดที่มีรูปแบบการมีส่วนร่วม
ถึงระดับ 4 หรือระดับความร่วมมือ (Collaboration)  อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

จากการลงพ้ืนที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในหลายพ้ืนที่ พบว่า กลุ่มอาชีพที่ให้ความสนใจด้าน
อุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างมาก คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร และชาวประมง ดังนั้น หลายปีที่ผ่านมากรม
อุตุนิยมวิทยาจึงเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการรูปแบบใหม่ที่เป็นดิจิทัลผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ง่าย  และไม่มีค่าใช้จ่าย  รวมทั้งสามารถ
สอบถาม  หรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เหล่านั้นได้ เช่น Website,  Line,  Facebook   
เป็นต้น แต่โดยที่วิสัยทัศน์ประเทศไทยมุ่งเน้น “ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน” กรมอุตุนิยมวิทยาจึงเห็นว่า
ประชาชนนอกจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้านอุตุนิยมวิทยาแล้ว ควรจะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ากับศาสตร์ทางด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นเพ่ือการ
วางแผนธุรกิจ หรือวางแผนเพาะปลูก รวมทั้งวางแผนการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณภาพเพ่ือความมั่นคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ด้วย   

6.3 กำรพัฒนำต่อยอดเพื่อควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย 

การพัฒนาต่อยอดให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ิมระดับเป็นระดับ 3 – 4 จึงต้องด าเนินการ
ดังนี้ 

1. ส ารวจความต้องการที่แท้จริง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมทั้งให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง  

2. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ/ความคิดเห็นของประชาชน  และออกแบบบริการที่เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มอาชีพ เพ่ือเผยแพร่และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการน าไปใช้ประโยชน์ 

3. เชิญตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยา  
เพ่ือร่วมก าหนดนโยบาย และวางแผนโครงการ วิธีปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่น 

4. ให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด าเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบกลุ่มเครือข่าย โดย
สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมก าหนดแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติภารกิจ และร่วม
รับผิดชอบโครงการ 

 
6.4 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำย 

 

เมื่อเครือข่ายอุตุนิยมวิทยามีวงกว้างมากขึ้น จ านวนสมาชิกเพ่ิมมากขึ้น การให้บริการ และ 
การติดตามผลการด าเนินงานจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ ชัดเจนมากขึ้นด้วย ดังนั้น การจัดท า
ฐานข้อมูลของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่อาจละเลยได้ ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ต้อง
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จัดท าทะเบียนสมาชิกเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลเครือข่าย และส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง รวมทั้งความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจของสมาชิกเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาร่วมกันต่อไป 
 

       
 
 

6.5 ตัวแบบ (Model) กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมในกรมอุตุนิยมวิทยำ 
 

กรมอุตุนิยมวิทยำได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนมำแล้ว  
จ ำนวนมำกมำยหลำยโครงกำร  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีที่มำจำกควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเรื่องของ
อุตุนิยมวิทยำกับกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน  หรืออุตุนิยมวิทยำที่ต้องต่อยอดประยุกต์ใช้กับวิชำกำรแขนง
อ่ืน ๆ  เพื่อกำรวำงแผนธุรกิจ  กำรวำงแผนเพำะปลูก  หรือกำรรับมือกับภัยธรรมชำติ  เป็นต้น  ดังนั้น  
ที่มำของโครงกำรจึงเป็นเรื่องส ำคัญ  หำกโครงกำรสำมำรถระบุประเด็นปัญหำได้ชัดเจน  ก็จะสำมำรถ
ระบุวัตถุประสงค์โครงกำร  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  รูปแบบ  วิธีกำรบริหำรจัดกำรที่ประชำชนมีส่วน
ร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล   
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โดยจะยกตัวอย่ำงตัวแบบ (Model) กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมในกรมอุตุนิยมวิทยำ 
จ ำนวน 5 รูปแบบ คือ 

(1) โครงกำรเตือนภัยเพื่อประมงชำยฝั่งด้วยกำรมีส่วนร่วม  อ ำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลำ  
(2) โครงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของส่ือมวลชนกับภำรกิจอุตุนิยมวิทยำ 
(3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนปลูกข้ำว  โดยใช้ข้อมูลอุตุนิยม 

วิทยำ บริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
(4) โครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนอุตุนิยมวิทยำกำรบินแบบมีส่วนร่วม 
(5) โครงกำรแผ่นดินไหวสู่ชุมชน 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ตำรำงกำรวิเครำะห์ภำรกิจ  ที่สำมำรถเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ภำรกิจ  ที่สำมำรถเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ภำรกิจ ประชำชน/ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
เทคนิค/วิธีกำร 
กำรมีส่วนร่วม 

ระดับ 
กำรมีส่วนร่วม 

ตรวจและเฝ้า
ระวังสภาวะ
อากาศ 

1. ประชาชนทั่วไป 
2. เกษตรกร 
3. ประมง 
4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อบต. อบจ. เทศบาล) 
5. กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
6. สถาบันการศึกษา 
7. เครือข่ายประชาชน 
8. ผู้อยู่อาศัยบริเวณลุ่มน้ า/เขื่อน 
9. การท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ

ท่องเที่ยว 
10. พ่อค้าแม่ค้า 
11. หน่วยงานราชการ 

1. ถ่ายทอดความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยา 

2. ประชุมสัมมนา 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. การสร้างเครือข่าย 
5. อาสาสมัครรายงานข้อมูลในพ้ืนที่ 
6. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด 
7. บูรณาการการท างานร่วมกัน 
8. เปิดช่องทางการรายงานสภาวะ

อากาศในสถานการณ์วิกฤติ 
9. จัดตั้งอุตุอาสา 

 

ระดับ 1 :  
การให้ข้อมูล
ข่าวสาร  
(Inform) 

ระดับ 2 :  
การ
ปรึกษาหารือ 
(Consult) 

ตรวจและเฝ้า
ระวัง
แผ่นดินไหว
และสึนามิ 

1. ประชาชนทั่วไป และ ประชาชน
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  เช่น ใกล้แนว
รอยเลื่อน  ชายฝั่งทะเล ฯลฯ 

2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบต. อบจ. เทศบาล) 

3. อ าเภอ 
4. กรมป้องกันและบรรเทา        

สาธารณภัย 
5. สื่อมวลชน 
6. สถาบันการศึกษา 
7. หน่วยงานราชการ 
8. ธุรกิจโรงแรม  ท่องเที่ยว 
9. สื่อมวลชน 

 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ
ผ่านเว็บไซต์, Social media, 
sms, Fax 

2. ประชุมสัมมนาให้ความรู้ และ
สร้างความตระหนัก 

3. ส ารวจความพึงพอใจ ความ
คิดเห็น 

4. แลกเปลี่ยนข้อมูลกับประชาชน
ในพ้ืนที่ 

5. ท าบันทึกข้อตกลง(MOU) 
6. บูรณาการการท างานร่วมกัน 
7. เปิดช่องทางรายงานความ

เสียหายที่เกิดจากผลกระทบ
แผ่นดินไหว 

8. อาสาสมัครแจ้งข้อมูลความ

ระดับ 1 :  
การให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
(Inform) 

ระดับ 2 :    
การ
ปรึกษาหารือ 
(Consult) 

ระดับ 3 :  
การเข้ามามี
บทบาท 
(Involve) 
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ภำรกิจ ประชำชน/ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

เทคนิค/วิธีกำร 
กำรมีส่วนร่วม 

ระดับ 
กำรมีส่วนร่วม 

เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว 
ช่องทาง  เช่น  website,  line 
เป็นต้น 

การเผยแพร่
ข่าวพยากรณ์
อากาศ  และ
การแจ้งเตือน
ภัย 

1. ประชาชน 
2. สื่อมวลชน 
3. เกษตรกร  (ชาวนา ชาวสวน 

ชาวไร่) 
4. ประมง 
5. กรมป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภัย 
6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อบต. อบจ. เทศบาล) 
7. ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว 

ธุรกิจโรงแรม 
8. ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
9. กลุ่มชาติพันธุ์ 
10. กรมชลประทาน 
11. หน่วยงานราชการ 
12. จังหวัด 
13. สถาบันการศึกษา 
14. พ่อค้าแม่ค้า 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน
เว็บไซต์,Social media, 
แอพพลิเคชั่น 

2. ถ่ายทอดความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยา 

3. รับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา
รปูแบบการพยากรณ์ 

4. ประชุมสัมมนา 
5. จัดนิทรรศการ  สอนวิธีการ

เข้าถึงข้อมูลอุตุฯ เช่น  
Application, Website,  
hotline ฯลฯ 

6. ลงพื้นที่ พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล 
7. การสร้างเครือข่ายประชาชน 
8. ท าบันทึกข้อตกลง(MOU) 
9. การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม 
10.จัดเสวนากับผู้มีส่วนร่วมภาค

ประชาชน 
11.จัดตั้งอุตุอาสา 

ระดับ 1 :  
การให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
(Inform) 

ระดับ 2 :    
การ
ปรึกษาหารือ 
(Consult) 

ระดับ 3 :  
การเข้ามามี
บทบาท 
(Involve) 
 

อุตุนิยมวิทยา
การบิน 

1. สายการบิน 
2. บริษัท วิทยุการบินฯ 
3. กรมการบินพลเรือน 
4. การท่าอากาศยาน 
5. หอบังคับการบิน 
6. นักบิน 
7. กรมฝนหลวง 
8. ทหาร ต ารวจ 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์ 

2. จัดประชุมสัมมนา 
3. แลกเปลี่ยนข้อมูล 
4. ส ารวจ/รับฟังความคิดเห็น 
5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
6. สร้างเครือข่าย 
7. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุง

การให้บริการ 

ระดับ 1 :  
การให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
(Inform) 

ระดับ 2 :    
การ
ปรึกษาหารือ 
(Consult) 
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ภำรกิจ ประชำชน/ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

เทคนิค/วิธีกำร 
กำรมีส่วนร่วม 

ระดับ 
กำรมีส่วนร่วม 

8. บูรณาการการท างานร่วมกัน 

บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา 

1. ประชาชนทั่วไป 
2. นักวิชาการ 
3. นักวิจัย 
4. นักท่องเที่ยว 
5. ธุรกิจเอกชน 
6. หน่วยงานราชการ 
7. เกษตรกร 
8. ผู้น าท้องถิ่น 

1. มีกระจายจุดบริการไปสู่ส่วน
ภูมิภาค 

2. การให้บริการด้วยระบบดิจิทัล 
3. ออกแบบสอบถามให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็น และข้อ 
เสนอแนะ 

4. พัฒนาโปรแกรม 
5. เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ 
6. ร่วมคิดในการวางแผนเพาะปลูก 

ระดับ 1 :  
การให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
(Inform) 

ระดับ 2 :    
การ
ปรึกษาหารือ 
(Consult) 

ด้านวิทยุ 
กระจายเสียง 

1. ประชาชนทั่วไป 
2. กลุ่มชาติพันธุ์ 
3. ท้องถิ่น 
4. สื่อมวลชน 
5. หน่วยงานภาครัฐ 

1. เผยแพร่ความรู้ 
2. ลงพื้นที่ 
3. แบบสอบถาม 
4. สัมภาษณ์ 
5. ประชุมสัมมนา 
6. จัดท าโครงการมีส่วนร่วม เช่น 

ภาคประชาชน สื่อมวลชน 
ระหว่างหน่วยงาน 

ระดับ 1 :  
การให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
(Inform) 
 

ด้าน
ภูมิอากาศ/
ข้อมูลการ
พยากรณ์ระยะ
นาน 

1. เกษตรกร 
2. คณะกรรมการต่างๆที่ใช้ข้อมูล 
3. การท่องเที่ยว 

1. สร้างเครือข่าย 
2. แลกเปลี่ยน/ระดมสมอง 
3. เผยแพร่ข้อมูล 

ระดับ 1 :  
การให้ข้อมูล
ข่าวสาร 
(Inform) 

ระดับ 2 :    
การ
ปรึกษาหารือ 
(Consult) 
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ภำคผนวก ข 
กระบวนกำรเรียนรู้ “กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกรมอุตุนิยมวิทยำ” 

ผ่ำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
“เพื่อก ำหนดมำตรกำร แนวทำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน” 

ระหว่ำงวันที่ 31 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2561   
ณ โรงแรมเดอะเกรซอัมพวำ รีสอร์ท  จังหวัดสมุทรสงครำม 
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ภำคผนวก ค 
กระบวนกำรเรียนรู้ “กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกรมอุตุนิยมวิทยำ” 

ผ่ำนโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  
“ตัวแบบ (Model) กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมในกรมอุตุนิยมวิทยำ” 

ระหว่ำงวันที่ 26 -27 กุมภำพันธ์ 2562  ณ โรงแรมจอมเทียนธำนี  จังหวัดชลบุรี 
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