
 
ลักษณะสําคัญขององคการ  

กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561 

ลักษณะสําคัญขององคการ คือ ภาพรวมของสวนราชการ สิ่งสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอวิธีการดําเนินงาน และ
ความทาทายสําคัญท่ีสวนราชการเผชิญอยู   สําหรับการดําเนินการของสวนราชการท่ีตองการตอบสนองการบริหาร
จัดการเพ่ือนําไปสูการเปนระบบราชการ 4.0 ควรพิจารณาในรายละเอียด  ดังนี้.- 

 

1. ลักษณะองคการ: คุณลักษณะสําคัญของสวนราชการคืออะไร? 

 

(1) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 

• พันธกิจหรือหนาท่ีหลักตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง? 

ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  พ.ศ. 

2560  ไดกําหนดใหกรมอุตุนิยมวิทยามี ภารกิจในการบริหารจัดการดานอุตุนิยมวิทยา  โดยปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับ

การตรวจ เฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน  และปรากฏการณธรรมชาติ รวมท้ังให

ความรูและบริการดานอุตุนิยมวิทยาดวยความถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา และทันเหตุการณ เพ่ือประโยชนสูงสุดในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนเปนการปองกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เอกชน และหนวยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยใหมีหนาท่ีและอํานาจ 

ดังตอไปนี้ 

(1) ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณธรรมชาติ 
(2) พยากรณอากาศและเตือนภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติอยางเปนสากล 
(3) ใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวแกบุคคลท่ัวไปและหนวยงานตาง ๆ โดยระบบ 

และเทคนิคท่ีทันสมัย 

(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาดานอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผนดินไหว รังสีโอโซน
มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมท่ีเก่ียวของ 

(5) รวมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และใหความรูดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวกับประชาชน 
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนดานอุตุนิยมวิทยาและ 
แผนดินไหว 

 (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของกรมอุตุนิยมวิทยา  หรือ

ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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• ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหนาท่ีตอความสําเร็จของสวนราชการและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศคืออะไร? 

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบตามพันธกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 

2561 -2564 คือ มุงเนนระบบการบริหารจัดการภายใน และบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตางๆ เพ่ือลดความ

เสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ พัฒนาการใหบริการและคุณภาพขอมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ

แผนดินไหวท่ีรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนองตอบความตองการของผูรับบริการอยางท่ัวถึง   

• กลไกท่ีสวนราชการใชในการสงมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร? 

- ผลิต “ขาวพยากรณอากาศเปนประจําทุกวัน” รายงานผานสื่อแขนงตาง ๆ  เชน  โทรทัศน  วิทยุ  
หนังสือพิมพ  เว็บไซต  และแอพพลิเคชั่นของกรมฯ  กรณีหากเกิดลักษณะอากาศราย  หรือเกิดเหตุแผนดินไหว  ก็
จะออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  รายงานสถานการณการเกิดแผนดินไหว  รวมท้ังเตือนภัยแผนดินไหวและสึนามิ
ท่ีอาจมีผลกระทบตอประเทศไทย  

- ใหบริการขอมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว ท่ีรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย  เพ่ือ
สนองตอบความตองการของผูรับบริการอยางท่ัวถึง  

- ติดตาม  ควบคุณคุณภาพของผลผลิตและบริการ  โดยการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังดานการ
ใหบริการขาวพยากรณอากาศ  และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  และการใหบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาท่ี
เก่ียวของ  โดยจะวัดผลการปฏิบัติงานทุกปตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

(2) วิสัยทัศนและคานิยม 

• เปาประสงค วิสัยทัศน และคานิยม ของสวนราชการท่ีไดประกาศไวคืออะไร? 
- เปาประสงคหลัก : 1.ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจและเชื่อม่ันตอการใหบริการ เขาถึง

ขอมูลสารสนเทศไดสะดวกรวดเร็ว 2.การพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกตองรวดเร็ว

ครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 3.การแจงขาวแผนดินไหวและเตือนภัยสึนามิทันเหตุการณ  4.การพยากรณอากาศ

การบินไดมาตรฐานสากล 5.การคาดการณสภาพภูมิอากาศทันตอการเปลี่ยนแปลง  

- วิสัยทัศน  : “บริการท่ีเปนเลิศดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว อยางท่ัวถึง และเตือนภัยถูกตอง 

ทันเวลา  ตรงตามความตองการ”  

- คานิยมองคการ  :  ESIES โดย Expertise on Meteorology : เชี่ยวชาญดานอุตุนิยมวิทยา  

Standardization : มาตรฐานสากล Integration : บูรณาการ  Early Warning : เตือนภัย ทันเหตุการณ  Service 

Mind : พึงพอใจดวยจิตบริการ 

• สมรรถนะหลักของสวนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวของอยางไรกับพันธกิจของสวนราชการ? 
ความสําคัญของสมรรถนะหลักของสวนราชการท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศคืออะไรท้ังทางตรงและทางออม 

1. เปนศูนยบริการขอมูลอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวท่ีมีมาตรฐาน  
2. เปนศูนยรวมบุคลากรเฉพาะดานอุตุนิยมวิทยา  
3. มีระบบการเฝาระวังท่ีเปนมาตรฐานสากล 
โดยสมรรถนะหลักท้ัง 3 ดาน มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของ

ประเทศท้ังทางตรงและทางออม คือ การนําขอมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไปใชในการวางแผนดานการคาขาย  
การเพาะปลูก  การคมนาคม  หรือประยุกตใชในดานอ่ืน ๆ   รวมท้ังการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 
เชน การบริหารจัดการน้ํา  เปนตน 
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(3) ลักษณะของบุคลากร 

• ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร? 
กรมอุตุนิยมวิทยาเปนหนวยงานบริหารราชการสวนกลาง  มีกรอบอัตรากําลัง ณ  21  มี.ค. พ.ศ. 2561  

จํานวน 1,117 อัตรา  ประกอบดวย  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  ปฏิบัติงานอยูในสวนกลาง  
และสวนภูมิภาค โดยมี 

- ขาราชการ 1,044 อัตรา   คิดเปนรอยละ 93.45  เปนตําแหนงสายงานหลัก จํานวน  812    อัตรา  
คิดเปนรอยละ 72.69  สายงานรอง  จํานวน  131 อัตรา คิดเปนรอยละ 11.72  สายงานสนับสนุน  
จํานวน  101 อัตรา คิดเปนรอยละ 9.04 

-  ลูกจางประจํา  จํานวน  63  อัตรา  คิดเปนรอยละ 5.64 
-    พนักงานราชการ  จํานวน 6 อัตรา  คิดเปนรอยละ 0.53 

 

• มีการจําแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเปนกลุมและประเภทอะไรบาง? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• อะไรคือขอกําหนดพ้ืนฐานดานการศึกษาสําหรับกลุมบุคลากรและพนักงานประเภทตางๆ? 
 

 

 

 

 

 

 

• องคประกอบสําคัญท่ีทําใหบุคลากรเหลานี้มีสวนรวมในการทํางานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน
ของ สวนราชการคืออะไร? 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 

กลุมลูกจาง กลุมขาราชการ กลุมพนักงาน

 
ลูกจางประจํา 

ลูกจางชั่วคราว 

กลุมผูบริหาร/ผูเช่ียวชาญ 

กลุมผูปฏิบัติงาน 

สายงานหลัก สายงานรอง สายงานสนับสนุน 

การจําแนกกลุมบุคลากรในกรมอุตุนิยมวิทยา 

ขอกําหนดพ้ืนฐานดานการศึกษาของบุคลากรและพนักงาน 

กลุมขาราชการ 

กลุมลูกจาง 

กลุมพนักงานราชการ 

สายงานหลัก 

สายงานรอง 

สายงานสนับสนุน 

คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ ก.พ./กรมบัญชีกลาง ประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยา/อุตนิุยมวิทยา

้  



4 
 

2. จริยธรรมและคุณธรรมการทํางานของบุคลากร 
3. การสรางความผาสุกและความผูกพันของคนในองคการ 
4. คานิยมและวัฒนธรรมการทํางาน 

 

• ในการทํางานจําเปนตองมีขอกําหนดดานสุขภาพ ความปลอดภัยและความเส่ียงภัยของสวนราชการ 
อะไรบาง? 

- กรมอุตุนิยมวิทยาไมมีขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยเปนการเฉพาะ  แตจะใชขอกําหนดดาน

สุขภาพในรับสมัครบุคคลเปนการท่ัวไป  คือ  ตองเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  และให

ความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยสําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงตาง ๆ เชน  หองเก็บถังแกส  หรือหองควบคุมกระแสไฟฟา  

เปนตน 

- ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยของเจาหนาท่ีของกรมฯ ท่ีปฏิบัติงาน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ซ่ึงมีความเสี่ยงในการตรวจอากาศท่ีสนามท่ีหางจากท่ีพักในตอนกลางคืน อาจทําใหเกิดอันตรายท่ี

ไมคาดคิดได 

• ประเด็นการเปล่ียนแปลงดานบุคลากรท่ีสําคัญคืออะไร? พ้ืนฐานของบุคลากรท่ีมีผลตอการวาง
แผนการพัฒนาและการสรางขีดความสามารถในการเปนองคการสมรรถนะสูงมีอะไรบาง 

           - ประเด็นการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรท่ีสําคัญ คือ  

1. ความรู  ความสามารถ  สมรรถนะ  และทักษะของบุคลากรยุค 4.0 

2. การปรับเปลี่ยนทัศนคติ  วิธีคิด  และวิธีการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกองคการ 

3. การบริหารทรัพยากรบคุคลตามโครงสรางอายุ (Generation) ท่ีแตกตางกัน 

4. อัตราสวนผูทํางานของเพศชายและเพศหญิง 

5. การชวยเหลือรับผูพิการเขาทํางาน 

- พ้ืนฐานของบุคลากรท่ีมีผลตอการวางแผนการพัฒนาและการสรางขีดความสามารถในการเปนองคการ
สมรรถนะสูง ไดแก ความรู  ความสามารถ  สมรรถนะ  และทักษะท่ีตองการ 

 
(4) สินทรัพย 

• สวนราชการมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ ท่ีสําคัญอะไรบาง รวมท้ังเทคโนโลยีการส่ือสาร
และการใหบริการ? 

- อาคารสถานท่ี สํานักงานสวนกลาง  มีท่ีตั้งของอาคารสํานักงาน 2 แหง ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  สํานักงานสวนภูมิภาค 
ท่ัวประเทศ ไดแก ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค 5 แหง คือ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม  ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จ.ขอนแกน  ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จ.
อุบลราชธานี  ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จ.สงขลา  ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก  จ.ภูเก็ต  
สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

 -  เทคโนโลยีและอุปกรณท่ีสําคัญ ไดแก เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ  เครื่องเรดารตรวจอากาศและ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  ระบบพยากรณอากาศเชิงตัวเลข  ระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาการบิน  ระบบ
ตรวจวัดแผนดินไหวและสึนามิ ฯลฯ  
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-   เทคโนโลยีการสื่อสารและการใหบริการ ระบบบันทึกรายงานขอมูลผลการตรวจอากาศ (Metnet)  
แอพพลิเคชั่น เว็บไซต  ระบบบริการสารสนเทศภูมิอากาศ  ฯลฯ 

 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับ 

• สวนราชการดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีสําคัญ
อะไรบาง? 

กรมอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานดานอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานสากล  ภายใตระเบียบขอบังคับขององคการ

อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)  และองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

• กฎหมายและกฎระเบียบอะไรท่ีมีอยูและเอ้ือใหสวนราชการทํางานอยางมีความคลองตัวและ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 

กรมอุตุนิยมวิทยา ไมมีกฎหมายเฉพาะดานอุตุนิยมวิทยา แตมีการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ พ.ศ.2560 และระเบียบขอบังคับขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)  และองคการ การบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (ICAO)  ทําใหกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถทํางานไดอยางคลองตัว และตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ข. ความสมัพันธระดับองคกร 

(6) โครงสรางองคกร 

• โครงสรางและระบบการกํากับดูแลของสวนราชการมีลักษณะอยางไร? 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560  แบง

สวนราชการออกเปน 9 กอง  5 ศูนย  2 กลุม ไดแก  1.กลุมตรวจสอบภายใน 2.กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3. 

สํานักงานเลขานุการกรม  4.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา  5. กองตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ  6.กองบริการ

ดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  7.กองเฝาระวังแผนดินไหว  8.กองพยากรณอากาศ  9. กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  10. กอง

สื่อสาร  11.กองอุตุนิยมวิทยาการบิน  12. ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  13.ศูนย

อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  14. ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก  15.ศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคใตฝงตะวันออก  16.ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

• ระบบการรายงานระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการ  และสวน
ราชการท่ีกํากับมีลักษณะเชนใด (*)? 

- กรมอุตุนิยมวิทยา ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  และคณะทํางานตาง ๆ โดยยึดกฎ ระเบียบ  ขอบังคับ
ตามเกณฑจากสวนกลาง  และตามหลักธรรมาภิบาลเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน  รวมท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการ/โครงการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางเหมาะสม 

- ระบบการรายงานจะเปนไปตามสายการบังคับบัญชา  ไมมีคณะกรรมการกํากับดูแลของกรม
อุตุนิยมวิทยาเปนการเฉพาะ  หากแตอธิบดีอาจมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการ  เพ่ือติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  โดยการประสานและอํานวยความสะดวกกับคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอกท้ังท่ีมาจาก
กระทรวงเจาสังกัด  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  เปนตน 
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(7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ระดับของกลุมเปาหมาย กลุมผูรับบริการ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของสวนราชการมี
อะไรบาง (*)? 

กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของกรมฯ ไดแก ประชาชนท่ัวไป สื่อมวลชน  ผูประกอบการ
อาชีพตาง ๆ  เชน เกษตรกร ประมง  อุตสาหกรรม  รับเหมากอสราง   ธุรกิจประกันภัย   คาขาย  หนวยงาน
ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ ฯลฯ  

• กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังท่ีสําคัญตอผลผลิต ตอการบริการท่ีมีให และตอการ
ปฏิบัติการของสวนราชการอยางไร? 

1.กลุมท่ีตองการขอมูลดานขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  ตองการพยากรณอากาศ
ถูกตองแมนยํา (สามารถระบุพ้ืนท่ีท่ีเกิด ชวงเวลาท่ีเกิด ระดับความรุนแรงของเหตุการณ) แจงขอมูลขาวสารได
อยางรวดเร็วทันเหตุการณและทันเวลา เพ่ิมชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสาร  ใชภาษาท่ีเขาใจงาย ชัดเจนและ
ทันสมัย   

2. กลุมท่ีตองการดานการพยากรณอากาศการบิน  ตองการไดขอมูลท่ีมีความถูกตอง, แมนยํา  รวดเร็ว 
ทันเวลา   

3. กลุมท่ีตองการดานขอมูลแผนดินไหวและสึนามิ  ตองการจะไดบริการขอมูล เชน รายงานแผนดินไหว
และสึนามิท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย  ความถูกตองรวดเร็ว  ทันเหตุการณ  ท่ัวถึง 

4. กลุมท่ีตองการขอมูลดานขอมูลภูมิอากาศ และสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ตองการไดรับขอมูลท่ีมีความ
ถูกตอง/รวดเร็ว ทันเหตุการณ  เพ่ิมชองทางการเผยแพร ประชาสัมพันธ 

5. กลุมท่ีตองการความรวมมือดานวิจัย/วิชาการท่ีเก่ียวของกับอุตุนิยมวิทยา ตองการความถูกตอง ความ
ครบถวนของขอมูล  ความรวดเร็วในการใหบริการ   สะดวกและงายในการเขาถึง และสืบคนขอมูลไดงาย 

 

• ความตองการและความคาดหวังของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร? 
- ความตองการและความคาดหวังของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุม คาดหวังจะไดรับ

ขอมูลการพยากรณอากาศเตือนภัยท่ีถูกตองแมนยํา  รวดเร็ว ทันเวลา ไดมาตรฐานสากล  มีชองทางท่ีมี
ประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไดอยางสะดวก  และมีรูปแบบการใหบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 (8) สวนราชการหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน 

• สวนราชการหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน ท่ีสําคัญมีหนวยงาน
ใดบาง? และมีบทบาทอยางไรในระบบงานของสวนราชการ โดยเฉพาะอยางย่ิงในการปฏิบัติตาม
ภาระหนาท่ีของ สวนราชการ และการยกระดับความสามารถในกรแขงขันของประเทศ? 
การใหบริการหรือการสงมอบงานตอกันท่ีสําคัญของกรมฯ จําแนกตามบริการไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก 

1. การพยากรณอากาศและแจงเตือนภัยธรรมชาติ  มีหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก กรมปองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย  สํานักการระบายน้ํา กทม. กรมโยธิการและผังเมือง  กรมทรัพยากรธรณี  กรมชลประทาน กฟผ. 
สํานักงานจังหวัด อบต.  อบจ.  อปท.  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  กรมประชาสัมพันธ  สื่อวิทยุ/โทรทัศน  สสนก.  
หนวยงานแผนดินไหวในตางประเทศ  องคการอุตุนิยมวิทยาโลก  โดยมีการประสาน และบูรณาการขอมูลรวมกัน 
การนําสงขอมูลไปใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการภัยพิบัติรวมถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาต ิ

2. การบริการดานสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว  และพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ทันสมัย มีหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรมปาไม   กรมประมง   กรมวิชาการเกษตร  
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กรมสงเสริมการเกษตร  กรมทรัพยากรธรณี   กรมชลประทาน   กรมฝนหลวง มหาวิทยาลัย โดยมีการประสาน 
และบูรณาการขอมูลรวมกัน  การดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาตาง ๆ 

3. ขอมูลขาวสารและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาการบินเพ่ือสนับสนุนภารกิจการเดินอากาศ มีหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดแก  บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)   บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด   สายการ
บินตาง ๆ   สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย   กรมทาอากาศยาน   องคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ   ทาอากาศยาน   บริษัทเอกชนท่ีใชขอมูลดานการบิน  ฯลฯ โดยมีการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยา   การบิน
ใหไดมาตรฐานสากล และการพัฒนาบุคลากรดานอุตุนิยมวิทยาการบินใหมีสมรรถนะตามขอกําหนดสากล 

สําหรับการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศในชวงท่ีผานมา คือ การรวมแกไขปญหาการ
ดําเนินงานดานการมาตรฐานการบินของประเทศ (สามารถปลดธงแดงไดสําเร็จ) 

 

• กลุมเหลานี้มีสวนรวมอะไรในการสรางนวัตกรรมใหแกสวนราชการ (*)? 
- การสงเสริมดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  เชน  การพัฒนาระบบ Met alarm   การเตือนภัยผาน 

Application  ตาง ๆ  เปนตน 
- สนับสนุนการใชขอมูลเครือขายเรดารตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการสรางและพัฒนา

นวัตกรรม Radar Composite และ ดาวเทียม Himawari 8 การประเมินคาฝนจากดาวเทียม (GS Map) 
 

• กลไกท่ีสําคัญในการส่ือสาร และขอกําหนดสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง? 
- สรางความชัดเจนในเรื่องท่ีตองการสื่อสาร 
- สื่อสารกันอยางใกลชิดท้ังในระดับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และระดับผูบริหาร 
- สื่อสารกันท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 
- การจัดแถลงขาว 
- การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) 
- การประชุมรวม 
- การสาธิต 

 

2. สภาวการณขององคกร: สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการเปนเชนใด? 

ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

(9) สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

• สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด? ประเด็น
การแขงขันคืออะไร และผลตอการดําเนินการของสวนราชการ? 

- ภายในประเทศ    ปจจุบันมีการแขงขันภายในประเทศดานบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน  ท่ีเผยแพรขอมูลไดอยางรวดเร็ว หากเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติตางๆท่ี
มีผลกระทบกับประชาชน เชน น้ําทวม น้ําแลง สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง  จะมีสื่อแขนงตางๆ ไป
สัมภาษณนักวิชาการหลายหนวยงาน และในบางครั้งนักวิชาการเหลานั้นไดพยากรณอากาศดวย จึงสราง
ความสับสนแกประชาชนเปนอยางมาก  แตรัฐบาลยังใหความสําคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยา ท่ีมีหนาท่ีหลัก
ในการพยากรณอากาศโดยตรง สวนใหญจะใหประชาชนฟงขอมูลการพยากรณอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยาเทานั้น 
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- ภายนอกประเทศ ในปจจุบันมีประเทศตางๆ มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานอุตุนิยมวิทยาอยาง
รวดเร็ว  เชน การสํารวจขอมูลจากระยะไกล การพยากรณอากาศเชิงตัวเลข และการพัฒนาอยางรวดเร็ว
ของระบบอินเทอรเน็ต  ทําใหกรมอุตุนิยมวิทยาตองไมหยุดการพัฒนาดานตางๆ ใหเทาทันกับ
ตางประเทศดวย 
 

(10) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขงขัน 

• การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ(ถามี) ซ่ึงมีผลตอสถานการณแขงขันของสวนราชการ และของประเทศ 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีสรางโอกาส สําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือคืออะไร (*)? 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีมีผลตอสถานการณแขงขัน  รวมถึงการสรางโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและ

ความรวมมือ  ไดแก 

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

3. การมุงสูยุค Thailand 4.0  

4. การบูรณาการความรวมมือภายใตกรอบประชาคมอาเซียน 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว 

 

(11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

• แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแขงขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบาง? 
            แหลงขอมูลสําคัญเชิงเปรียบเทียบ  และแขงขัน  ไดแก  

1. ขาวพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกตอง แมนยํา   
2. ประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกตอง  รวดเร็ว ทันเหตุการณ   
3. ขอมูลอุตุนิยมวิทยามีความครบถวน เปนปจจุบัน   
4. มีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป   
5. มีรูปแบบและชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย   
6. แบบจําลองท่ีใชมีความถูกตอง  แมนยํา  เหมาะสมกับลักษณะอากาศในประเทศไทย 

 

• แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังในสวนราชการ นอกสวน
ราชการ และจากตางประเภทกันมีอะไรบาง? 
แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอ่ืน  ไดแก www.Accuweather.com ,

ศูนยพยากรณน้ําเมขลา,  ศูนยบริหารจัดการน้ํา,  กรุงเทพมหานคร  เปนตน 
 

• มีขอจํากัดอะไร (ถามี) ในการไดมาซ่ึงขอมูลเหลานี้? 

ขอจํากัดในการไดมาซ่ึงขอมูล  คือ  
- จํานวนผูรับบริการจากเว็บไซตไมสะทอนการใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาประเภทเดียวเหมือนกับของกรม

อุตุนิยมวิทยา  จึงไมสามารถเปรียบเทียบขอมูลจํานวนผูรับบริการได 
- ผลการสํารวจยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมายผูรับบริการ และไมสามารถยืนยันผูรับบริการไดแนนอน 
- หนวยงานอ่ืนไมมีการประเมินผลความถูกตอง แมนยําของขาวพยากรณอากาศ 
 

http://www.accuweather.com/
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ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร 

(12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 

• ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการในดานพันธกิจ ดาน
การปฏิบัติการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานบุคลากร คืออะไร? 

บริบทเชิงยุทธศาสตร ความทาทาย ความไดเปรียบ 
1. ดานพันธกิจ 1.การพัฒนาการใหบริการดิจิทัล

อุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว 
2.การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ
ลวงหนาไดถึงระดับตําบล 
3.การสรางนวัตกรรมดานอุตุนิยมวิทยา
และแผนดินไหว  

1.มีสื่อดิจิทัลใหบริการหลายชองทาง เชน 
Website, Application, Facebook, 
line,Twitter,SMS 
2.รัฐบาลใหความสําคัญกับภารกิจดาน
อุตุนิยมวิทยามากข้ึน 

2. ดานปฏิบัติการ 1. ระบบปฏิบัติงานดานการเตือนภัยยังไม
ตอบสนองทุกพ้ืนท่ี และครอบคลุมทุกภัย 
2. ขาดการบูรณาการรวมกัน   

1. ประชาชนมีความตื่นตัวกับภัย
ธรรมชาติ  และมีสวนรวมเปนเครือขาย
อุตุนิยมวิทยา 
2. มีขอตกลงความรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ 

3. ดานความ
รับผิดชอบตอสังคม 

1. การเผยแพรขอมูลจากแหลงอ่ืน ท่ี
ขัดแยงกับขอเท็จจริง  ทําใหประชาชน
เกิดความสับสน 

1. ประชาชนใหความเชื่อถือในคํา
พยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
มากกวา 

4. ดานบุคลากร 1. บุคลากรขาดความเชีย่วชาญเฉพาะ
ดาน เชน ดานมรสุม  ดานแบบจําลอง  
ดานการวิจัยฯลฯ 

1. มีความรวมมือในกลุมประเทศสมาชิก 
WMO, ICAO และอุตุนิยมวิทยาภูมิ
ฟสิกสในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

 

ค. การดําเนินการ 

(13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

• องคประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมท้ังกระบวนการประเมิน การ
ปรับปรุงโครงการและกระบวนการท่ีสําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง? 

1. การสรางตัววัดครอบคลุมท่ัวท้ังองคการ  ท้ังในระดับนโยบายและยุทธศาสตร  ระดับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  และระดับของแผนงาน /โครงการ  โดยตัววัดเหลานี้จะตองสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน   

2. การติดตามประเมินผลดําเนินงาน  ควรมีชวงระยะเวลา  หรือความถ่ีของการวัดผลท่ีเหมาะสม  ท่ี
สามารถตอบโจทยการดําเนินการ  และความสอดคลองกับสถานการณ  สามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาได
อยางทันทวงที 
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3. การวิเคราะห  และทบทวนผลการดําเนินการ  โดยใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  ท้ังจากภายนอกและ
ภายในองคการดวยกันเอง  รวมถึงการเทียบกับผลการดําเนินงานในอนาคตขององคการ  

4. สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดแก  กลุมอาชีพของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย  ความตองการ  ความคาดหวัง  เปนตน 

5. การบูรณาการ และการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ  ท่ีสามารถสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์หรือ
เปาประสงคท่ีกําหนดไว 

6. การปรับปรุงอยางตอเนื่องซํ้า ๆ  จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คุมคาไดมาตรฐาน 
7. คัดเลือก คนหา กระบวนการท่ีเปนเลิศ (Best Practice) เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอความรู และ

สรางนวัตกรรมใหม 
8. การปรับกระบวนการทํางาน โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงผลดําเนินงานท้ังระบบ 

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


	ลักษณะสำคัญขององค์การ
	กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561
	1. ลักษณะองค์การ: คุณลักษณะสำคัญของส่วนราชการคืออะไร?
	(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
	 พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง?
	 ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของส่วนราชการและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร?
	 กลไกที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร?
	(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม
	 เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร?
	 สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ? ความสำคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม
	(3) ลักษณะของบุคลากร
	 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร?
	กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง  มีกรอบอัตรากำลัง ณ  21  มี.ค. พ.ศ. 2561  จำนวน 1,117 อัตรา  ประกอบด้วย  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค โดยมี
	- ข้าราชการ 1,044 อัตรา   คิดเป็นร้อยละ 93.45  เป็นตำแหน่งสายงานหลัก จำนวน  812    อัตรา
	คิดเป็นร้อยละ 72.69  สายงานรอง  จำนวน  131 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 11.72  สายงานสนับสนุน  จำนวน  101 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 9.04
	-  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  63  อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 5.64
	-    พนักงานราชการ  จำนวน 6 อัตรา  คิดเป็นร้อยละ 0.53
	 มีการจำแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง?
	 อะไรคือข้อกำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคลากรและพนักงานประเภทต่างๆ?
	 องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ ส่วนราชการคืออะไร?
	 ในการทำงานจำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยของส่วนราชการ อะไรบ้าง?
	 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สำคัญคืออะไร? พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง
	 ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่สำคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการ?
	(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
	 ส่วนราชการดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญอะไรบ้าง?
	 กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการทำงานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
	(6) โครงสร้างองค์กร
	 โครงสร้างและระบบการกำกับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร?
	 ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ  และส่วนราชการที่กำกับมีลักษณะเช่นใด (*)?
	- กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  และคณะทำงานต่าง ๆ โดยยึดกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับตามเกณฑ์จากส่วนกลาง  และตามหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการ/โครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างเหมาะสม
	- ระบบการรายงานจะเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา  ไม่มีคณะกรรมการกำกับดูแลของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นการเฉพาะ  หากแต่อธิบดีอาจมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ  เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยการประสานและอำนวยความสะดวกกับคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก...
	(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 ระดับของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*)?
	(8) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
	 ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่สำคัญมีหน่วยงานใดบ้าง? และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของ ส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในกรแข่งขันของประเทศ?
	การให้บริการหรือการส่งมอบงานต่อกันที่สำคัญของกรมฯ จำแนกตามบริการได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
	1. การพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทา     สาธารณภัย  สำนักการระบายน้ำ กทม. กรมโยธิการและผังเมือง  กรมทรัพยากรธรณี  กรมชลประทาน กฟผ. สำนักงานจังหวัด อบต.  อบจ.  อปท.  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กรมป...
	 กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*)?
	 กลไกที่สำคัญในการสื่อสาร และข้อกำหนดสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง?
	(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
	 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด? ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลต่อการดำเนินการของส่วนราชการ?
	(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
	 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ(ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สำหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)?
	(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
	 แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง?
	แหล่งข้อมูลสำคัญเชิงเปรียบเทียบ  และแข่งขัน  ได้แก่
	1. ข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง แม่นยำ
	2. ประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง  รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
	3. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยามีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	4. มีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
	5. มีรูปแบบและช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
	6. แบบจำลองที่ใช้มีความถูกต้อง  แม่นยำ  เหมาะสมกับลักษณะอากาศในประเทศไทย
	 แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง?
	แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น  ได้แก่ www.Accuweather.com ,ศูนย์พยากรณ์น้ำเมขลา,  ศูนย์บริหารจัดการน้ำ,  กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น
	 มีข้อจำกัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้?
	(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
	 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร?
	(13) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
	 องค์ประกอบสำคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง?

