


       แบบ  ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 กรมอุตุนิยมวิทยา  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  

พ.ศ. 2565  ดวยวิธีท่ีหนวยงานกําหนดซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจ

อยางสมเหตุผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน  และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได  ทันเวลา  และ

โปรงใส  รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังกลาว  กรมอุตุนิยมวิทยา  เห็นวา  การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ  

ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การ

ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  ภายใตการกํากับดูแลของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 

 อยางไรก็ดี  มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณถัดไป  สรุปไดดังนี้ 
 

กระบวนงาน ความเสี่ยงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1. กระบวนการตรวจ
อากาศ 
 

(1) ขอมูลอากาศชั้นบนขาดหายไมครบถวน 
ทุกสถานี เนื่องจากอุปกรณตรวจอากาศชั้น
บนไมเพียงพอ 
(2) บุคลากรยังขาดความชํานาญในการใช
เทคนิคข้ันสูงของโปรแกรมคอมพิวเตอร
พ้ืนฐาน  และคูมือการปฏิบัติงาน (SOP)   
ยังไมครอบคลุม 
 

(1.1) จัดลําดับความสําคัญของการจัดสรร
วัสดุอุปรณการตรวจอากาศชั้นบนใหกับ
สถานีหลักกอน  
(2.1) จัดทํา KM และคูมือการปฏิบัติงาน
ในแตละงาน ทํา Lesson learned ทุกสัปดาห 
 

2. กระบวนการตรวจ 
เฝาระวัง รายงาน
แผนดินไหวและสึนามิ 
 

(1)   ขอมูลแผนดินไหวท่ีวิเคราะหได       
มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไมสามารถรับ
สัญญาณจากบางสถานีเพราะระบบสื่อสาร 
ท่ีสถานีตรวจวัดขัดของบางเวลา  
 
(2) การตรวจวัด ขอมูลแผนดินไหว  ทํา
ไมไดในบางชวงเวลาเนื่องจากเครื่องมือ
ตรวจวัดขัดของ  
 
 
 
(3)  การปฏิบัติงานเฝาระวังแผนดินไหว   

(1.1)  เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบ  
ขอมูล แจงและติดตามผูเก่ียวของแกไข
ระบบสื่อสารอยางตอเนื่อง  และสง
เจาหนาท่ีออกไปซอมบํารุงทันทีท่ีสถานี
ตรวจวัดไมทํางาน 
(2.1)  จัดเตรียมอะไหลทดแทนและสง
เจาหนาท่ีออกไปซอมบํารุงทันทีท่ีสถานี
ตรวจวัดไมทํางานประสานเจาหนาท่ีสถานี
อุตุนิยมวิทยาตรวจสอบและแกไขปญหา 
เบื้องตน  หากสถานีตรวจแผนดินไหว
ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน 
(3.1)  ดําเนินการตอเนื่องในการจัดทํา



2 
 

กระบวนงาน ความเสี่ยงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องตลอด 
24 ชม. เนื่องจากระบบประมวลผลขอมูล
วิเคราะหศูนยกลางและขนาดแผนดินไหว
ขัดของบางชวงเวลา  

ระบบประมวลผลขอมูลวิเคราะห
ศูนยกลางและขนาดแผนดินไหวสํารอง
และจัดทําแผนกูคืนระบบในภาวะฉุกเฉิน
และแผนการสํารองขอมูล   จัดทําระบบ
ประมวลผลขอมูลวิเคราะหสวนกลางและ
ขนาดแผนดินไหวสํารอง 1 ชุด 
 

3. กระบวนการ
พยากรณอากาศ    
 

การปฏิบัติงาน ยังมีความเสี่ยงท่ีจะไมเปนไป
ตามเปาหมายเนื่องจากอัตรากําลังไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 

ปรับรูปแบบการปฏิบตัิงานใหบุคลากรมี
ชวงเวลาทํางานใหยาวข้ึนเพ่ือทดแทน
อัตรากําลังท่ีขาด 
 

4. กระบวนการ
อุตุนิยมวิทยาการบิน 
 

(1)  บุคลากรบางสวนยังมีทักษะและ
ประสบการณไมเพียงพอทําใหการตรวจและ
รายงานผลไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
อาจทําใหการพยากรณอากาศการบินอาจยัง
มีความคลาดเคลื่อน 
(2)  เครื่องมือตรวจอากาศการบินชํารุด
ขัดของบางเวลาและระหวางเครื่องมือตรวจ
อากาศการบินหลักขัดของไมมีเครื่องมือตรวจ
อากาศการบินสํารอง  
 

(1.1) การโคช (Coaching)  การทํา KM  
เพ่ิมพูนความรูและทักษะท่ีเก่ียวของกับ
การพยากรณอากาศการบินเปนประจํา  
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (SOP)  สําหรับ
หนวยท่ียังไมมีการจัดทํา 
(2.1) ประสานงานกองเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยาเพ่ือขอสนับสนุนเครื่องมือ
ตรวจอากาศการบินสํารองและปฏิบัติ  
ตามแผนการบํารุงรักษา  

5. กระบวนการ
อุตุนิยมวิทยาอุทก   
 

ขอมูลของระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติไม
ครบถวนและสมํ่าเสมอเนื่องจากอุปกรณ
ชํารุดเสียหายและไมสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   
 

ตั้งงบประมาณในการซอมบํารุงรักษา 
 

6. กระบวนการ
อุตุนิยมวิทยาทะเล     
 

การปฏิบัติงานอาจไมสําเร็จตามเปาหมาย
เนื่องจากมีบุคลากรและทักษะไมเพียงพอ   

(1.1) ใหผูปฏิบัติงานท่ีมีความ ชํานาญ
มากกวาเปนพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงาน 
(1.2) ควบคุมดูแลตรวจสอบ ความถูกตอง 
ครบถวน และ ทันเวลาของขอมูลตรวจ 
อากาศทุกสัปดาหอยางตอเนื่อง  
(1.3) เสริมความรูเฉพาะดานในสวนท่ี  
ขาดและมีผลตอการปฏิบัติงาน  ทบทวน
ความรูและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 
(1.4) จัดตั้งคณะทํางานในโครงการ/งานตาง ๆ  
 

7. กระบวนการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานและ
เบิกจายงบประมาณ   

  

การใชจายงบประมาณยังคงมีความเสี่ยงไม
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดเนื่องจากเครื่องมือ
และอุปกรณท่ีตองไดรับการอนุญาตใหใช
พ้ืนท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกอน
ดําเนินการติดตั้งเครื่องมือซ่ึงตองใช

(1) ใหหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ
โครงการประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของอยางใกลชิดในการขออนุญาตใช
พ้ืนท่ีกอนท่ี พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจาํปจะมีผลบังคับใช 
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 ระยะเวลาในการขออนุญาตใหพ้ืนท่ี
คอนขางมาก 
 

(2) ใหหนวยงานปรับแผนการดําเนินงาน
และแผนการใชจายงบประมาณให
สอดคลองกับสถานการณ  โดยการโอน
วงเงินงบประมาณของงานชามาตั้งจาย
โครงการท่ีดําเนินการไดเร็วกวากําหนด  
หรือดําเนินงานไดครบถวนกอน
กําหนดการสงมอบสัญญา 
 

8.  กระบวนการ
สงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ระบบคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณ
จัดเก็บขอมูล ยังมีโอกาสขัดของ เนื่องจาก
ติดตั้งใชงานมานาน และไมไดรับการ
บํารุงรักษา 
 
(2) ระบบ Server ยังมีการ โจมตีอยูจาก
เครือขาย ภายในและภายนอก 
 
 

(1.1) ตรวจสอบ และดูแล บํารุงรักษา
ระบบ คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ
จัดเก็บขอมูลใหสามารถใชงานได 
(1.2) จัดทําคําของบประมาณป 67 เพ่ือ
จัดหาระบบใหม 
(2.1) ทําการควบคุมหาวิธีปองกัน เพ่ือลด
ความเสี่ยง เรียนรูภัย คุกคามและการ
ปองกัน   
(2.2) จัดหาอุปกรณและเครื่องมือ ในการ
ปองกันภัยทางไซเบอร  
(2.3) จัดกิจกรรมแบงปนความรู เพ่ือสราง
ความตระหนักในดานภัยคุกคามทางไซเบอร 
 

9. กระบวนการ
สื่อสารขอมูล
อุตุนิยมวิทยา 

(1) การออกอากาศขาวอากาศเพ่ือการ
คมนาคมขนสงทุกสาขา ไมสามารถทําได
อยางตอเนื่องเนื่องจากอุปกรณในระบบฯ มี
อายุการใชงานมานาน 
 
(2) การไดรับขอมูลขาวอากาศจากตนทาง
ตางประเทศไมครบถวนทันเวลา  
 

(1.1) เรงดําเนินการจัดทําระบบสํารองให
แลวเสร็จ  และจัดทําแผนสํารองการใช
งานอุปกรณท่ีมีอยูในระบบใหสามารถ
ทํางานไดปกติ ในกรณีท่ีไมสามารถจัดซ้ือ
อุปกรณท่ีชํารุดได 
(2.1) ดําเนินการจัดทําระบบ 
monitoring for VOLMET data        
ใหครบถวนสมบูรณ 
 

10. กระบวนการ 
พัฒนาระบบบริหาร
ราชการ 

บุคลากรในองคกรยังขาดความรู ความเขาใจ
เกณฑ PMQA 4.0 
 

(1) นําคลิปบรรยายจากคลินิก PMQA 
ของสํานักงาน  ก.พ.ร. มาเผยแพรให
บุคลากรไดเขาไปศึกษา 
(2) ตั้งกลุมไลน ใหคําปรึกษาแนะนํา
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑ 
PMQA 4.0 

 

ลายมือชื่อ................................................... 
              (นางสาวชมภารี  ชมภูรัตน) 
ตําแหนง      อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
วันท่ี....................เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

Guest
๒๘


นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
 27/12/2565



           
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน พ.ศ. 2565 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    1.1 หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงการยึดม่ันใน
คุณคาของความซ่ือตรงและจริยธรรม 
    1.2 ผูกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ  แสดงใหเห็นถึง
ความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาท่ีกํากับดูแลใหมี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
   1.3 หนวยงานของรัฐจัดใหมีโครงสรางองคกร  สายการ
บังคับบัญชา อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐภายใตการ
กํากับดูแลของผูกํากับดูแล 
   1.4 หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการ
สรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน
ของรัฐ 
    1.5 หนวยงานของรัฐกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ  
 

 สภาพแวดลอมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสม  
การปฏิบัติงาน ดังนี ้
1. ยึดม่ันในคุณคาของความซ่ือตรงและจริยธรรมโดยไดมี
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง เจตนารมณการตอตานการ
ทุจริต  ประจําปงบประมาณ 2565  ประกาศ ณ วันท่ี  
15  มีนาคม 2565  ผูบริหารไดประกาศเจนารมณการ
ตอตานการทุจริต  โดยจะมุงม่ันในการปฏิบัติราชการดวย
ความซ่ือสัตย  สุจริต  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยผูบริหาร
และบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจ
ดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  โปรงใส ตรวจสอบได และ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบท่ีกําหนด   
2. กรมอุตุนิยมวิทยามีการจัดโครงสรางองคกรและสายการ
บังคับบัญชา อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ใหมีความ
เหมาะสมสอดคลอง กับสถานการณ  ทํ าใหสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได  
3. ในสวนของบุคลากรยังคงตองสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูน
และพัฒนาใหมีทักษะ  ความรู  ประสบการณ ความชํานาญ
ดานตางๆ อยางตอเนื่อง  เพ่ือใหสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางทันกาล 
4. กรมอุตุนิยมวิทยาไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัดตั้ง
คณะทํางานประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือจัดวางระบบ
การควบคุมภายในระดับหนวยงาน  เพ่ือใหการควบคุม
ภายในของกรมเปนไปตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 หนวยงานของรัฐระบุวัตถุประสงคการควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงค 
   2.2 หนวยงานของรัฐระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุมท้ัง
หนวยงานของรัฐ  และวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกําหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
   2.3 หนวยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ

การประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควร  ดังนี้ 
1. มีการกําหนดวัตถุประสงคทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ
วิเคราะหความเสี่ยงอยางชัดเจน  
2. มีการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีความเหมาะสม  
หนวยงานในสังกัดไดมีการจัดทําระบบการควบคุมภายใน
ระดบัหนวยงานยอย  เพ่ือประเมินความเสี่ยงในระดับ
กิจกรรม   โดยไดนําผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา
ตลอดจนปจจัยภายในและภายนอกองคกรมาวิเคราะห
ความเสี่ยงและกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลด
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการไดอยาง

แบบ  ปค. 4 



องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
ทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอการ
บรรลุวตัถุประสงค 
  2.4 หนวยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุม
ภายใน    
  

เหมาะสม  

3. กิจกรรมควบคุม 
    3.1 หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยู 
ในระดับท่ียอมรับได 
    3.2 หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปดานเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 
    3.3 หนวยงานของรัฐจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดย
กําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จท่ีคาดหวังและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 
 

กิจกรรมควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสมพอสมควร  
โดยมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญในดานตาง ๆ 
ตามผลการประเมินความเสี่ยง  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน 
ไปอยาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไดสงเสริมให
หนวยงานในสังกัดจัดทําระบบการควบคุมภายในระดับ
หนวยงาน   และไดใหความรูเรื่องการควบคุมภายในกับ
หนวยงานในสังกัดเพ่ือใหเกิดความเขาใจและนําไปใช
ควบคุมภายในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 หนวยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศ
ท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในท่ีกําหนด 
    4.2 หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับ
สารสนเทศ   รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบท่ีมี
ตอการควบคุมภายในซ่ึงมีความจําเปนในการสนับสนุนให 
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
   4.3 หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด 
 

 มีขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม สามารถ
สื่อสารภายในองคกรไดอยางเพียงพอตอความตองการ  
และสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศในระบบของกรมไดทุก
ท่ี ทุกเวลาเพ่ือใหเกิดความสะดวกและทันตอสถานการณท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และมีการใหบริการขอมูล
สารสนเทศใหกับบุคคลภายนอกผาน  Application  ท่ี
หลากหลาย  ซ่ึงจะตองมีการดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง   
เพ่ือใหทันกับความตองการของผูรับบริการและเหตุการณท่ี
จะเกิดข้ึนอยางทันทวงที 
 

      
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
    5.1 หนวยงานของรัฐระบุ  พัฒนา  และดําเนินการ
ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน  หรือการประเมินผล
เปนรายครั้งตามท่ีกําหนด  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมี
การปฏิบัติตามองคประกอบของการควบคุมภายใน 
   5.2 หนวยงานของรฐัประเมินผลและสื่อสารขอบกพรอง 
หรือจุดออนของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝาย
บริหารและผูกํากับดูแล  เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการ
แกไขไดอยางเหมาะสม 

มีระบบการติดตามประเมินผลท่ีมีความเหมาะสม โดยมี  
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หนวยงานกรมอุตุนิยมวิทยา   อีกท้ังมีการสอบทานจากผู
ตรวจสอบภายในของกรมฯ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการ
ดําเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเปนไปอยางเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว   
สามารถใหบริการกับประชาชนไดอยางถูกตอง  สะดวก  
รวดเร็ว  และทันเหตุการณ  
 

 



ผลการประเมินโดยรวม  กรมอุตุนิยมวิทยา  มีการจัดวางระบบการปฏิบัติงานครบท้ัง 5 องคประกอบของการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมท่ีตอง
ปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  ซ่ึงไดกําหนดวิธีการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไวแลว    
 
 

ลายมือชื่อ................................................... 
               (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน) 
ตําแหนง      อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
วันท่ี...............เดือน  ธันวาคม....พ.ศ. 2565 

Guest
๒๘


นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
 27/12/2565



กรมอุตุนิยมวิทยา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด 30 กันยายน  2565  
 

ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ภารกิจหลัก  
1. กระบวนการตรวจอากาศ 
  1.1 การตรวจอากาศชั้นบน   
       วัตถุประสงค : เพ่ือให
การตรวจวัดสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาเปนไปตาม
มาตรฐาน WMO และการ 
เฝาระวัง รายงานขอมูลอุตุ 
นิยมวิทยาครบถวนสมบูรณ
และทันเวลาท่ีกําหนด เพ่ือ
ใชในการเขียนแผนท่ีอากาศ
เพ่ือการพยากรณท่ีถูกตอง
แมนยํา 

  
 
ขอมูลตรวจอากาศ   
ชั้นบนขาดหายบางชวง 
เนื่องจากอุปกรณ
สําหรับการตรวจอากาศ
ชั้นบนมีไมเพียงพอ
สําหรับการตรวจตลอด
ท้ังป     

 
 
1. วางแผนการดาํเนินการดาน
การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตางๆ 
และจัดสรรงบประมาณ
อยางเปนระบบใหเพียงพอ
กับการใชงานและทันเวลา  
2. ตรวจสอบและรายงาน
อุปกรณคงเหลือประจํา
สัปดาห 

 
 
การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงใหยอมรับได
ในระดับหนึ่งแตยัง
ไมเพียงพอ 

 
 
ขอมูลอากาศชั้นบน
ขาดหายไมครบถวน 
ทุกสถานี  เนื่องจาก
อุปกรณตรวจอากาศ
ชั้นบนไมเพียงพอ 

 
 
1. วางแผนการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ และจัดสรรงบประมาณ
อยางเปนระบบใหเพียงพอกับ
การใชงาน  
2. จัดลําดับความสําคัญของ
การจัดสรรวัสดุอุปกรณการ
ตรวจอากาศชั้นบนใหกับ  
สถานีหลักกอน (ศูนยภาค)  
3. มีการตรวจสอบอุปกรณและ
รายงานผูท่ีเก่ียวของทราบทุก
สัปดาห 
  

 
 
- กองตรวจและเฝา
ระวังสภาวะอากาศ    
- ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน   
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ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.2 การตรวจ ติดตามและ
เฝาระวังสภาวะอากาศดวย
เรดารตรวจอากาศและ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
วัตถุประสงค :  เพ่ือใหไดผล
การตรวจอากาศดวยเรดาร
ท่ีรวดเร็ว  ถูกตอง มีคุณภาพ
เปนประโยชน ตอการ
พยากรณอากาศ 

บุคลากรบางสวนยังมี
ทักษะ  ความรู ความ
เขาใจในเทคนิคเฉพาะ
ดานของระบบเรดาร
ตรวจอากาศไม
เพียงพอ 

1. มีคูมือการปฏิบัติงาน 
(SOP)  
2. มีการตรวจสอบผลการ
ตรวจอากาศเปนประจํา
สมํ่าเสมอ โดยผูปฏิบัติงาน
และผูบังคับบัญชา 

3. มีการทบทวนแลกเปลีย่น
เรียนรูการใชงานระบบเรดาร
ตรวจอากาศภายในสวนทุกๆ 
เดือน 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสวนติดตาม
สภาวะอากาศและสวน
สื่อสารและเครื่องมือเรื่อง
การใชงานระบบเรดาร
ตรวจอากาศ การดูแล
รักษาเบื้องตนและการ
จัดเก็บขอมูล 
 

การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงใหยอมรับได
ในระดับหนึ่งแตยัง
ไมเพียงพอ 

บุคลากรยังขาดความ
ชํานาญในการใช
เทคนิคข้ันสูงของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
และคูมือการปฏิบัติงาน 
(SOP) ยังไมครอบคลุม 

 1. เรียนรูงานแบบพ่ีสอนนอง  
 2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน     
 3. มีการสรุปถอดบทเรียน 
(Lesson learned) ทุกสัปดาห 
     

ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือตอนบน  
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ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. กระบวนการตรวจ     
เฝาระวัง  รายงาน
แผนดินไหวและสึนามิ 
 3.1 การตรวจ เฝาระวัง
แผนดินไหว 

   วัตถุประสงค : เพ่ือให
ประชาชนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของรับทราบขอมูล
แผนดินไหวอยางรวดเร็ว   
ทันเหตุการณ  สามารถ
เตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ
แผนดินไหวและสึนามิท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

 
 
 
 

1. ขอมูลแผนดินไหว 
ท่ีวิเคราะหไดมีความ
คลาดเคลื่อนเนื่องจาก
ไมสามารถรับสัญญาณ
จากบางสถานีเพราะ
ระบบสื่อสารท่ีสถานี
ตรวจวัดขัดของบาง
เวลา  
 

 
 
 
1. ตรวจสอบการรับขอมูล
จากสถานีตรวจวัด
แผนดินไหว 
2. แจงผูรับผิดชอบและ
ติดตามการแกไขระบบ 
สื่อสารของสถานีตรวจวัด
แผนดินไหวท่ีขัดของ 

 
 
 
การควบคุมท่ีมีอยูยัง
ไมเพียงพอ เนื่องจาก
ยังไมสามารถรับ
สัญญาณบางสถานี
ตรวจวัดในบาง
ชวงเวลา 
 
 
 
 

 
 
 
ขอมูลแผนดินไหว     
ท่ีวิเคราะหไดยังมีความ
คลาดเคลื่อนเนื่องจาก
ไมสามารถรับสัญญาณ
จากบางสถานีตรวจวัด
ในบางชวงเวลาจากการ
ขัดของของระบบสื่อสาร
ท่ีสถานีตรวจวัดแผน
ดินไหว 

 
 
 
1. เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบ
ขอมูล แจงและติดตามผูเก่ียวของ
แกไขระบบสื่อสารอยางตอเนื่อง 
2. สงเจาหนาท่ีออกไปซอม
บํารุงทันทีท่ีสถานีตรวจวัดไม
ทํางาน 

 
 
 
กองเฝาระวัง-
แผนดินไหว  

 2. การตรวจวัด ขอมูล
แผนดินไหว  ทําไมได
ในบางชวงเวลา
เนื่องจากเครื่องมือ
ตรวจวัดขัดของ  

1. จัดทําแผนการซอมและ 
บํารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัด
ตามมาตรฐานการปฏบิัติงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ 
(ISO 9001 : 2015) 
2. จัดเตรียมอะไหลทดแทน 

การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงใหยอมรับได
ในระดับหนึ่งแตยัง
ไมเพียงพอ 
 

 ยังมีบางเวลาท่ีไม
สามารถตรวจวัดขอมูล
แผนดินไหวได เนื่องจาก
เครื่องมือตรวจวัดยังมี
การขัดของในบางครั้ง 

1. จัดเตรียมอะไหลทดแทน 
2. สงเจาหนาท่ีออกไปซอม
บํารุงทันทีท่ีสถานีตรวจวัดไม
ทํางาน 
3 ประสานเจาหนาท่ีสถานี
อุตุนิยมวิทยาตรวจสอบและ

กองเฝาระวัง-
แผนดินไหว  
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ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

แกไขปญหาเบื้องตน  หาก
สถานีตรวจแผนดินไหวตั้งอยูใน
บริเวณเดียวกัน 
 

 3.  การปฏิบัติงาน    
เฝาระวังแผนดินไหว   
ไมสามารถดําเนินการ 
ไดอยางตอเนื่องตลอด 
24 ชม. เนื่องจากระบบ
ประมวลผลขอมูล
วิเคราะหศูนยกลาง  
และขนาดแผนดินไหว
ขัดของบางชวงเวลา  

จัดทําระบบประมวลผล

ขอมูลวิเคราะหศูนยกลาง

และขนาดแผนดินไหว

สํารอง และจัดทําแผนกู

คืนระบบในภาวะฉุกเฉิน

และแผนสํารองขอมูล 

 

การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดเพียง
บางสวน  เนื่องจาก
ระบบประมวลผล
ขอมูลวิเคราะห
ศูนยกลางและขนาด
แผนดินไหวสํารอง
ยังไมแลวเสร็จ 

การเฝาระวัง
แผนดินไหว ไมสามารถ
ดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง  เนื่องจาก
ระบบประมวล 
ผลขอมูลวิเคราะห
ศูนยกลางและขนาด
แผนดินไหวขัดของบาง
ชวงเวลา  

1. ดําเนินการจัดทําระบบ
ประมวลผลขอมูลวิเคราะห
ศูนยกลางและขนาดแผนดินไหว
สํารองและจัดทําแผนกูคืนระบบ
ในภาวะฉุกเฉินและแผนการ
สํารองขอมูลใหแลวเสร็จ 
2. จัดทําระบบประมวลผลขอมูล
วิเคราะหสวนกลางและขนาด
แผนดินไหวสํารอง 1 ชุด 
 

กองเฝาระวัง-
แผนดินไหว 

3. กระบวนการพยากรณ
อากาศ 
    วัตถุประสงค : เพ่ือให
การพยากรณอากาศถูกตอง 
แมนยํา และทันตอ
เหตุการณ 

การปฏิบัติงานอาจไม
สําเร็จตามกําหนดเวลา
เนื่องจากมีบุคลากรไม
เพียงพอ  

1. ดําเนินการจัดทํางานท่ี
เรงดวนกอน 
2. ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
 

การควบคุมท่ีมีอยู
ลดความเสี่ยงให
ยอมรับไดในระดับ
หนึ่งแตยังไม
เพียงพอ   
 

การปฏิบัติงาน ยังมี
ความเสี่ยงท่ีจะไม
เปนไปตามเปาหมาย
เนื่องจากอัตรากําลัง 
ไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน  

ปรับรูปแบบการปฏิบตัิงานให
บุคลากรมีชวงเวลาทํางานให
ยาวข้ึน   
  
 

กองพยากรณ-
อากาศ  
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ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. กระบวนการ
อุตุนิยมวิทยาการบิน 
    วัตถุประสงค  เพ่ือให
การตรวจและการพยากรณ
ขาวอากาศการบินมีความ
ถูกตองแมนยํา และเปนไป
ตามมาตรฐาน ICAO  
 

2. บุคลากรบางสวนยัง
มีทักษะและประสบการณ
ไมเพียงพอทําใหการ
ตรวจและรายงานผลไม
เปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด อาจทําใหการ
พยากรณอากาศการบิน
อาจยังมีความ
คลาดเคลื่อน 
 

 เพ่ิมพูนความรูและทักษะ
ท่ีเก่ียวของกับการพยากรณ
อากาศการบินเปนประจํา 

การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงใหยอมรับได
ในระดับหนึ่งแตยัง
ไมเพียงพอ   
 

การพยากรณอากาศ
การบินแนวโนมยังมี
ความคลาดเคลื่อนอยู 
 

1. การโคช (Coaching)  
2. การทํา KM   
3. เพ่ิมพูนความรูและทักษะ   
ท่ีเก่ียวของกับการพยากรณ
อากาศการบินเปนประจํา  
4. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
(SOP)  
 

ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือตอนบน  
 

 3. เครื่องมือตรวจ
อากาศการบินชํารุด
ขัดของบางเวลา  
 

1. ปฏิบัติตามแผนการ
บํารุงรักษา  
2. ประสานฝายชางและฝาย
ท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบ 
แกไขและบํารุงรักษา
เครื่องมือใหพรอมใชงาน  
 
 
 

การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงใหยอมรับได
ในระดับหนึ่ง แตยัง
ไมเพียงพอ   
 

ระหวางเครื่องมือตรวจ
อากาศการบินหลัก
ขัดของไมมีเครื่องมือ
ตรวจอากาศการบิน
สํารอง 
 
 

1.ประสานงานกองเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยาเพ่ือขอสนับสนุน
เครื่องมือตรวจอากาศการบิน
สํารอง  
2. ปฏิบัติตามแผนการบํารุงรักษา  

ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคใตฝงตะวนัออก  
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ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

5. กระบวนการอุตุนิยมวิทยา
อุทก 
        วัตถุประสงค : 
เพ่ือใหฐานขอมูลของระบบ
ตรวจวัดฝนอัตโนมัติมีความ
ปลอดภัยและสามารถ
เชื่อมโยงใหผูเก่ียวของใช
งานไดอยางกวางขวางและมี
ประสิทธิภาพ สําหรับ
สนับสนุนการเตือนภัยท่ี
เกิดข้ึนอยางฉับพลัน 
 

 
 
1. ขอมูลของระบบ
ตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 
ไมครบถวนและสมํ่าเสมอ
เนื่องจากอุปกรณชํารุด
เสียหายและไมสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี   
 

 
 
1.1 บํารุงรักษาซอมแซม
ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ
โดยเจาหนาท่ีของกรมฯ  
1.2 ดําเนินการตาม
มาตรฐานการควบคุม  
ดูแล บํารุงรักษาสถานีฝน
อัตโนมัติ 930 สถานี     
ป 2562 
 

 
 
การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง  
แตยังไมเพียงพอ 
 

 
 
1. ขอมูลจากระบบ
การตรวจวัดฝน
อัตโนมัติไดรับไมครบ
จากระบบขัดของและ
ระบบสื่อสารยังไมไดมี
การปรับใหทันสมัย  
2. ขอมูลการตรวจวัด
ลดลงจากสถานี
ตรวจวัดอาจถูกขอคืน
พ้ืนท่ี 
 

 
 
1. ตั้งงบประมาณซอมและ
บํารุงรักษา 
2.ประสานกับเจาของพ้ืนท่ี 
อยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ 
 

 
 
กองพัฒนา-
อุตุนิยมวิทยา  
 
 

6. กระบวนการอุตุนิยมวิทยา
ทะเล   
    วัตถุประสงค : เพ่ือใหการ
ตรวจวัดและการพยากรณ
ลักษณะทางทะเล มีความถูก
ตอง ครบถวน และทันเวลา 

 
 
1. ขอมูลผลการตรวจ 
อากาศอาจไมถูกตอง 
ครบถวนตามมาตรฐาน 
และไมทันตามกําหนด 

 
 
1. ใหผูปฏิบัติงานขอ
คําแนะนํา จากสวน
มาตรฐานการตรวจอากาศ  
กองตรวจและเฝาระวัง

 
 
การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงใหยอมรับได
ในระดับหนึ่ง  แต

 
 
ผูปฏิบัติงานบางสวน
ขาดความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน และ
ขาดความรับผิดชอบ  

 
 
1. ใหผูปฏิบัติงานท่ีมีความ 
ชํานาญมากกวา เปนพ่ีเลี้ยงใน
การปฏิบัติงาน 
2. ควบคุมดูแลตรวจสอบ 

 
 
กองบริการดิจิทัล-
อุตุนิยมวิทยา  
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ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ตรงตามมาตรฐาน
อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 
และการเฝาระวัง รายงาน
ขอมูล อุตุนิยมวิทยาครบถวน
สมบูรณและทันเวลาท่ี
กําหนด 
 

เวลา  เนื่องจากเจาหนาท่ี
บางสวนขาดความ
ชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน และ
บุคลากรไมเพียงพอ   

สภาวะอากาศ   
2. ใหผูปฏิบัติงานท่ีมีความ 
ชํานาญมากกวาเปนพ่ีเลี้ยง
ในการปฏิบัติงาน 
3. ควบคุมดูแลตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน
และทันเวลาของขอมูล
ตรวจอากาศทุกสัปดาห 
4. จัดลําดับความสําคัญ 
ของงาน 
 

ยังไมเพียงพอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความถูกตอง ครบถวน และ 
ทันเวลาของขอมูลตรวจ อากาศ
ทุกสัปดาหอยางตอเนื่อง  
3. มีหนังสือตักเตือนเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน 
  
 

 2. การปฏิบัติงานอาจ
ไมสําเร็จตามกําหนด
เนื่องจากมีบุคลากรไม
เพียงพอ   
 

1. ใหผูปฏิบัติงานท่ีมีความ 
ชํานาญมากกวาเปนพ่ีเลี้ยง
ในการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงใหยอมรับได
ในระดับหนึ่ง แตยัง
ไมเพียงพอ  

การปฏิบัติงานอาจไม
สําเร็จตามเปาหมาย
เนื่องจากมีบุคลากรไม
เพียงพอ บางคนยังมี
ทักษะในการทํางานไม
เพียงพอ 
 
 

1. เสริมความรูเฉพาะดานใน
สวนท่ีขาดและมีผลตอการ
ปฏิบัติงาน  
2. ทบทวนความรูและเพ่ิมทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 
3. จัดตั้งคณะทํางานใน
โครงการ/งานตาง ๆ  
 

กองบริการดิจิทัล-
อุตุนิยมวิทยา  

๗ 
 



ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ภารกิจสนับสนุน 
1. กระบวนการติดตามผล
การดําเนินงานและเบิกจาย
งบประมาณ 
    วัตถุประสงค :  เพ่ือให
การใชจายงบประมาณ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
คุมคา  สอดคลองกับ
เปาหมายยุทธศาสตร  และ
บรรลุเปาหมายตามมติ 
ครม. ท่ีกําหนด  
 

 
1. การใชจาย
งบประมาณไมเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว 
เนื่องจากหลายสาเหตุ  
เชน วัสดุ ครุภัณฑบาง
รายการท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะเฉพาะตอง
นําเขาจากตางประเทศ
ตองใชระยะเวลาใน
การสงมอบนาน  และ
การเกิดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-
19)   
 

 
1. ใหหนวยงานจัดทํา
แผนการจัดซ้ือจัดจาง   
และเตรียมรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะให
พรอมและแตงตั้ง
คณะกรรมการตางๆ     
ใหเรียบรอยกอนท่ี พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจาย
ประจําปมีผลบังคับใช   
2. เรงรัดใหหนวยงานใน
สังกัดดําเนินจัดซ้ือ-จัดจาง 
ท้ังงบประจําและงบลงทุน
ใหสามารถลงนามไดทันใน
ไตรมาสแรก 
3. เรงรัดหนวยงานใน
สังกัดใหเบิกจายงบประมาณ
ใหทันภายในปงบประมาณ  
และเรงรัดรายการผูกพัน

 
การควบคุมท่ีมีอยู  
ทําใหการใชจาย
งบประมาณได
เพ่ิมข้ึน แตยังไม
สามารถเบิกจายได
ตามเปาหมายท่ี 
ครม. กําหนด 
 

 
การใชจายงบประมาณ
ยังคงมีความเสี่ยงไมเปน 
ไปตามแผนท่ีกําหนด
เนื่องจากเครื่องมือและ
อุปกรณท่ีตองไดรับการ
อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
กอนดําเนินการติดตั้ง
เครื่องมือซ่ึงตองใช
ระยะเวลาในการขอ
อนุญาตใหพ้ืนท่ี
คอนขางมาก 
 

 
1. ใหหนวยงานในพ้ืนท่ี        
ท่ีรับผิดชอบโครงการ
ประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของอยางใกลชิดในการ  
ขออนุญาตใชพ้ืนท่ีกอนท่ี 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจําป จะมีผลบังคับใช 
2. ใหหนวยงานปรบัแผนการ
ดําเนินงานและแผนการใชจาย
งบประมาณใหสอดคลองกับ
สถานการณ  โดยการโอนวงเงิน
งบประมาณของงานชามาตั้ง
จายโครงการท่ีดําเนินการไดเร็ว
กวากําหนด  หรือดําเนินงานได
ครบถวนกอนกําหนดการสง
มอบสัญญา 
 

 
สํานักงาน-
เลขานุการกรม  

๘ 
 



ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ตามสัญญาใหเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานท่ี
กําหนดไว 
4. ใหหนวยงานปรับแผน 
การใชจายงบประมาณให
สอดคลองกับสถานการณ  
โดยการโอนวงเงินงบประมาณ
ของงานชามาตั้งจายโครงการ
ท่ีดําเนินการไดเร็วกวา
กําหนด  หรือดําเนินงานได
ครบถวนกอนกําหนดการ
สงมอบของสัญญา   
 

2. กระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   1. การบริหารจัดการ
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ                 
   วัตถุประสงค : เพ่ือบริหาร

 
 
ระบบคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณ 
จัดเก็บขอมูลขัดของ  
อาจทําใหการจัดเก็บ

 
 
 ตรวจสอบ และดูแล 
บํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร แมขายและ
อุปกรณจัดเก็บ ขอมูลให

 
 
การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง 
แตยังไมเพียงพอ 

 
 
ระบบคอมพิวเตอรแม
ขาย และอุปกรณ
จัดเก็บขอมูล ยังมี
โอกาสขัดของ 

 
 
1. ตรวจสอบ และดูแล 
บํารุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร
แมขายและอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลใหสามารถใชงานได 

 
 
กองบริการดิจิทัล-
อุตุนิยมวิทยา  
 
 

๙ 
 



ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จัดการระบบโครงสราง 
พ้ืนฐาน ระบบเครือขายและ
ความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขอมูลขาดหายบาง
ชวงเวลา 

สามารถใชงานได 
 

เนื่องจากติดตั้งใชงาน
มานาน  และไมไดรับ
การบํารุงรักษา 

2. จัดทําคําของบประมาณป 
2567 เพ่ือจัดหาระบบใหม 

 2. ถูกโจมตีจากภัย
คุกคามทางดานไซเบอร  
อาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอระบบ 
ขอมูลและการ
ใหบริการขอมูล  
 

1. เรียนรูภัยคุกคามและ
การปองกันตรวจสอบสิทธิ์ 
พัฒนาปรับปรุงระบบงาน 
การทําการสํารองขอมูล 
ปดชองโหว  
2. จัดหาอุปกรณและ
เครื่องมือในการปองกันภัย
ทางไซเบอร 
 

 การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับ
หนึ่งแตยังไม
เพียงพอ 

ระบบ Server ยังมีการ 
โจมตีอยูจากเครือขาย 
ภายในและภายนอก 
 

1. ทําการควบคุมหาวิธีปองกัน 
เพ่ือลดความเสี่ยง เรียนรูภัย 
คุกคามและการปองกัน   
2. จัดหาอุปกรณและเครื่องมือ 
ในการปองกันภัยทางไซเบอร  
3. จัดกิจกรรมแบงปนความรู 
เพ่ือสรางความตระหนักใน  
ดานภัยคุกคามทางไซเบอร 
 

กองบริการดิจิทัล-  
อุตุนิยมวิทยา  
  
 

3. กระบวนการสื่อสารขอมูล
อุตุนิยมวิทยา 
กระบวนงานยอย :  การ
กระจายขาวอากาศเพ่ือการ
คมนาคมขนสงทุกสาขาและ

การออกอากาศ ไม
สามารถทําไดอยาง
ตอเนื่องเนื่องจาก 
Software เปนรุนเกา  

เตรียมจัดทําระบบสํารอง การควบคุมท่ีมีอยู 
สามารถลดความ 
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ 
 

ไมสามารถออกอากาศ 
ไดอยางตอเนื่อง เพราะ 
Software เปนรุนเกา   
ไมมีการบํารุงรักษาจาก
ผูเชี่ยวชาญและระบบ

ดําเนินการจัดทําระบบสํารอง กองสื่อสาร  

๑๐ 
 



ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ธุรกิจอ่ืน ๆ  
      วัตถุประสงค : (1) เพ่ือ
ใหบริการขาวอากาศเพ่ือ
การเดินเรือ (broadcast 
for shipping) และโทรสา
เนาวิทยุ (radio facsimile) 
มีประสิทธิภาพ  

สํารองยังอยูในชวง
ดําเนินการ  
 

วัตถุประสงคท่ี (2) เพ่ือ
ใหบริการกระจายขาว
อากาศเพ่ือการบิน 
VOLMET มีความครบถวน
และทันเวลา 

 ขอมูลขาวอากาศ 
VOLMET ยังไมครบถวน
เนื่องจากระบบเครือขาย
ขัดของหรือจากตนทาง
ตางประเทศ  

1. เพ่ิมชองทางการติดตาม
ขอมูลจากชองทางสํารอง
ทางอินเตอรเน็ต  
2. ทบทวนข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  
3. จัดทําระบบ monitoring 
for VOLMET data  

การควบคุมท่ีมีอยู 
สามารถลดความ 
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง
แต ยังไมเพียงพอ 
 

ยังมีความเสี่ยงในการ
ไดรับขอมูลขาวอากาศ
จากตนทางตางประเทศ
ไมครบถวนทันเวลา  
 

ดําเนินการจัดทําระบบ 
monitoring for VOLMET 
data ใหครบถวนสมบูรณ  

กองสื่อสาร 

วัตถุประสงคท่ี (3) เพ่ือให
การปฏิบัติงานกระจายขาว
อากาศเพ่ือการบินและเรือ
เดินทะเลใหบริการไดอยาง
ตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง  

การปฏิบัติงานกระจาย
ขาวอากาศเพ่ือการบิน
และเรือเดินทะเลยังไม
สามารถใหบริการได 
ตลอด 24 ชั่วโมง  

1. ทบทวนและปรับปรุง
แผน BCP  
2. เตรียมการจัดหา
อุปกรณสํารอง  
 

การควบคุมท่ีมีอยู 
สามารถลดความ 
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ 
 

ยังมีความเสี่ยงเก่ียวกับ
การใหบริการระบบ
กระจายขาวอากาศ
เพ่ือการบินและเรือเดิน
ทะเลหากเกิดการ

จัดทําแผนสํารองการใชงาน
อุปกรณท่ีมีอยูในระบบให
สามารถทํางานไดปกติ ในกรณี
ท่ีไมสามารถจัดซ้ืออุปกรณท่ี
ชํารุดได 

กองสื่อสาร 

๑๑ 
 



ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

  ขัดของ เนื่องจาก
อุปกรณในระบบฯ มี
อายุการใชงานมานาน
และไมมีอุปกรณสํารอง 
  

 

4. กระบวนการพัฒนา
ระบบบริหารราชการ 
กระบวนงานยอย : งาน
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  PMQA 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของกรม
อุตุนิยมวิทยามีคุณภาพ
เปนไปตามเกณฑ PMQA  
4.0 ท่ีกําหนด    
 

การแปลความหมาย
ของเกณฑการประเมิน
ในแตละหมวดอาจมีความ
คลาดเคลื่อนจากเกณฑ 
เนื่องจากบุคลากรใน
องคการยังขาดการรับรู
แนวทางการดําเนินงาน
ตามเกณฑ PMQA 
 

1.  ศึกษาคูมือเกณฑ 
PMQA 4.0  ของ 
สํานักงาน  ก.พ.ร. 
2.  รับฟงคําแนะนําจาก
คลินิก PMQA ของ
สํานักงาน  ก.พ.ร.  
3. จัดกิจกรรม Knowledge 
Sharing  เรื่อง  PMQA 
4.0 เพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับแนว
ทางการปฏิบัติตามเกณฑ
การประเมิน PMQA  4.0 
ใหกับผูท่ีสนใจไดรับทราบ  
และสามารถนําไปปรับปรุง

สามารถควบคุม
ความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
เพียงพอ 

บุคลากรในองคกรยัง
ขาดความรู ความ
เขาใจเกณฑ PMQA 
4.0 
 
 

1. นําคลิปบรรยายจากคลินิก 
PMQA ของสํานักงาน  ก.พ.ร. 
มาเผยแพรใหบุคลากรไดเขาไป
ศึกษา 
2. ตั้งกลุมไลน ใหคําปรึกษา
แนะนําเพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเกณฑ PMQA 4.0 

กลุมพัฒนาระบบ-
บริหาร  

๑๒ 
 



ภารกิจตามกฎหมาย       
ท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 
การประเมินผล

การควบคุมภายใน 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พัฒนาการปฏิบัติงานใหได
คุณภาพ 
4. มีการประชุมเพ่ือระดม
สมองจากผูบริหารและ
ผูเก่ียวของ 
5. การตั้งคณะทํางาน
ประเมินสถานะหนวยงาน
ในการเปนระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ................................................... 
               (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน) 
ตําแหนง      อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 
วันท่ี...............เดือน  ธันวาคม....พ.ศ. 2565 

๑๓ 
 

Guest
๒๘


นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
 27/12/2565




