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ค ำน ำ 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญ          
ที่เกี่ยวข้องนโยบายของการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในข้างต้น กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้นภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
ยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ 
อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้ และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว แม่นย าและทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดอีกด้วย โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 นโยบายและแผน       
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติราชการ
กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนที่ 5 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และภาคผนวก ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี       
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับนี้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ อีกทั้งจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
ส านักบริหารกลาง 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สิงหาคม 2560 

 
 

 
          

 
                                     

 
 
 
 

 



                                                                    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564      

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ข 
 

 
สำรบัญ 

 หน้ำ 
ส่วนที่ 1:  บทน ำ 1 

1. ความเป็นมา 1 
2. วัตถุประสงค์ 1 
3. ภารกิจอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 1 
4. โครงสร้างการบริหารงาน 2 
5. งบประมาณ 3 
6. อัตราก าลัง 3 
7. การให้บริการ 
8. ข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา 

4 
4 

ส่วนที่ 2:  นโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้อง  5 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
4. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
5. นโยบายรัฐบาล 
6. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
7. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 

ส่วนที่ 3:  ปัจจัยและสภำพแวดล้อมที่ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน 7 
1. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

7 
7 
9 

ส่วนที่ 4:  แผนปฏิบัติรำชกำรกรมอุตุนิยมวิทยำ 15 
1. วิสัยทัศน์ 
2. พันธกิจ 
3. ค่านิยมองค์กร 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

ส่วนที่ 5:  กำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
ภำคผนวก 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 

15 
15 
15 
15 
16 
20 

23 
25 

27 
31 
32 
33 



                                                                    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564      

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  1 
 

 
ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำ 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี  
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว  ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ ร่วมกัน
จัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทําเป็น
แผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13   

2. วัตถุประสงค์ 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือกําหนดทิศทาง แนวทางการ

ดําเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสื่อสารถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่บุคลากร 
ให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนําไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  

3. ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่อสาร    

พ.ศ.2552 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้
และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา และทันเหตุการณ์ มีภารกิจอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ดังนี้ 

1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล 
3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ โดยระบบและ

เทคนิคที่ทันสมัย 
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหวรังสีโอโซน 

มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 
5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับประชาชน 

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนด้านอุตุนิยมวิทยาและ     

แผ่นดินไหว 
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7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักบริกำรดิจิทัลอุตุนิยมวิทยำ 
(หน่วยงานจัดตั้งภายใน) 

 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักบริหำรกลำง 

ผู้เชี่ยวชำญ 

- ด้านระบบงานการพยากรณ์อุตุนยิมวิทยา 
- ด้านวิจัยและพัฒนาระบบงานการพยากรณ ์
  อุตุนิยมวิทยา 
- ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอตุุนิยมวิทยา 

รองอธิบดีฝ่ำยวิชำกำร รองอธิบดฝ่ีำยบริหำร รองอธิบดฝ่ีำยปฏิบัติกำร 

- สํานักพยากรณ์อากาศ 
- สํานักสื่อสารและ 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

- สํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน 
- สํานักตรวจและเฝ้าระวัง 

สภาวะอากาศ 
- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 
  ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนล่าง 
- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 
  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
- ศูนย์อุตุนยิมวิทยาภาคใต้ฝั่ง 
  ตะวันออก 
- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก 

- สํานักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
- สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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5. งบประมำณ 
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้ 

ปีงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
(ล้ำนบำท) 

พ.ศ. 2556 1,002.6863 
พ.ศ. 2557 985.2255 
พ.ศ. 2558 1,281.5279 
พ.ศ. 2559 1,194.9840 
พ.ศ. 2560 1,436.7560 

6. อัตรำก ำลัง 
 กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง มีกรอบอัตรากําลัง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 
2560 จํานวน 1,163 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

ประเภท จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
- ข้าราชการ 1,074 92.35 
- ลูกจ้างประจํา 70 6.02 
- พนักงานราชการ 7  0.60 
- ลูกจ้างชั่วคราว 12 1.03 

รวม 1,163 100 
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีจําแนกประเภทการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่ม

งานภารกิจหลัก 2. กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป รายละเอียด ดังนี้  

กลุ่มงำนภำรกิจหลัก กลุ่มงำนสนับสนุนทั่วไป 
1. ด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไป 1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - อุตุนิยมวิทยาการบิน 2. งานสื่อสาร 
   - อุตุนิยมวิทยาอุทก 3. งานช่างเครื่องมือ 
   - อุตุนิยมวิทยาเกษตร 4. งานสารบรรณ 
   - อุตุนิยมวิทยาทะเล 5. งานคลังและพัสดุ 
   - ภูมิอากาศ 6. งานทรัพยากรบุคคล 
   - แผ่นดินไหวและสึนามิ 7. งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
   - โอโซนและรังสี 8. งานพัฒนาระบบบริหาร 
2. ด้านการพยากรณ์อากาศ 9. งานตรวจสอบภายใน 
3. ด้านการตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง
สภาวะอากาศ 

10. งานประชาสัมพันธ์ 
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กลุ่มงำนภำรกิจหลัก กลุ่มงำนสนับสนุนทั่วไป 
4. ด้านการบริการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 

 

7. กำรให้บริกำร 
 ในการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม 
รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้แ ละบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา และทันเหตุการณ์นั้น กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจําแนกการ
ให้บริการได้ 5 กลุ่ม ได้แก่  

1. ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เช่น ข่าวพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก ระยะ
สั้น ระยะปานกลาง ระยะนาน การพยากรณ์เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

2. ข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน  เช่น ข้อมูลตรวจอากาศการบิน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
การบิน พยากรณ์อากาศตามเส้นทางการบิน ความรู้ด้านอุตุวิทยาการบิน เป็นต้น  

3.ข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิ เช่น ข้อมูลการตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิ ข้อมูลตรวจวัด
แผ่นดินไหวและสึนามิในลักษณะเวลาจริง ประกาศแผ่นดินไหวและสึนามิ ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและ      
สึนาม ิเป็นต้น 

4. ข้อมูลภูมิอากาศและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เช่น ข้อมูลสถิติอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/งานวิชาการ/งานวิจัย ข่าวพยากรณ์อากาศเพ่ือการเกษตร/พืชเศรษฐกิจ 
และข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น 

5. ความร่วมมือด้านวิจัย วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา นวัตกรรม และด้านอ่ืนๆ 
 
8. ข้อมูลสถำนอีุตุนิยมวิทยำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยำ 

กรมอุตุนิยมวิทยา มีสถานีประจําภูมิภาคเพ่ือทําหน้าที่ในการตรวจและรายงานผลการตรวจอากาศ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) รวมทั้งทําหน้าที่
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จํานวน 124 สถานี ประกอบด้วย  

1) สถานีอุตุนิยมวิทยา จํานวน 73 สถานี 
2) สถานีอากาศเกษตร จํานวน 35 สถานี 
3) สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก จํานวน 16 สถานี 
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังมีสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ สถานีฝน สถานีฝนอัตโนมัติ และสถานี

ตรวจวัดแผ่นดินไหว เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 

นโยบำยและแผนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 
 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การ
จัดทําบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ช. ด้านอ่ืน ๆ (1) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรมและยั่งยืน โดยคํานึงถึงความต้องการใช้น้ําในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
สภาพภูมิอากาศ ประกอบกัน 

2. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ ข้อ (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ
ทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ และ (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อน
และปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 2 สร้าง

ความมั่นคงด้านน้ํา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ และเป้าหมายที่ 
5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด
จากสาธารณภัยลดลง 

4. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  ข้อ 13.4 

พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้านภัยพิบัติที่ทันสมัย 

5. นโยบำยรัฐบำล 
นโยบายข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.8 แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วม

เป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
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6. แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดย
สมบูรณ์ โดยลักษณะการบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven)  

7. แผนยุทธศำสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยา

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งยุทธศาสตร์นี้มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ประชาชน ภาครัฐ และเอกชนได้รับข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยจากสภาวะอากาศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
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ส่วนที่ 3 

ปัจจัยและสภำพแวดลอ้มที่ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน 

1. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 

1. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

ร้อยละ 91.35 89.45 93.83 88.95 

2. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 89.56 91.24 96.71 86.75 

 1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 

1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของการประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติ (ภัยจากสภาวะอากาศ) 

ร้อยละ - 90.13 85.07 86.71 

2. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศ
ระยะสั้น 

ร้อยละ 81.30 79.13 79.20 79.72 

2. ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา คือ ทําอย่างไรให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถ

ให้บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว อย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความ
ต้องการ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาครัฐ และ
เอกชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  ซึ่งในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคม ดังนั้นการให้บริการ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขั้นพ้ืนฐานทั่วไป จะทําให้ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันอุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพ่ิมขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมี
โอกาสในการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

บริบทเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบ 
1. ด้านพันธกิจ 1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการ

พยากรณ์อากาศและการเตือนภัยให้
ถูกต้อง แม่นยํา และสามารถระบุ
พ้ืนที่ได้ถึงระดับตําบล 

1. มีเครือข่ายการตรวจวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวทั่ว
ประเทศ 
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บริบทเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบ 
2. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติและ
การบริหารจัดการน้ําของประเทศ 

3. การผลิตและพัฒนางานวิจัย/งาน
วิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว เพื่อปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ 

4. การได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการจัดการความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

2. มีฐานข้อมูลและสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวที่
หลากหลาย 

3. ประชาชนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ องค์กร
ต่างๆ และรัฐบาลให้ความสําคัญ
มากขึ้น 

4. ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากการเป็นสมาชิกของ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 

2. ด้านปฏิบัติการ 1. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
มาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ 

2. การพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
การลดต้นทุน และความคุ้มค่าในการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เจริญก้าวหน้ามากข้ึน    
ทําให้สามารถพัฒนากิจการ
อุตุนิยมวิทยาให้สนองตอบต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของ
สาธารณชน 

2. มีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการที่
หลากหลายและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น ISO, PMQA   
เป็นต้น 

3. ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. การผลิตข่าวพยากรณ์อากาศและ
ประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ถูกต้อง 
แม่นยํา รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ช่วย
ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ 

2. การเพ่ิมระดับความพึงพอใจและการ
สร้างความเชื่อม่ันในข่าวพยากรณ์
อากาศและประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติให้เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. การเพ่ิมมูลค่า การสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา

1. เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีอํานาจหน้าที่
ในการผลิตข่าวพยากรณ์อากาศ
และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

2. มีหน่วยงานและบุคลากรของกรม
อุตุนิยมวิทยากระจายอยู่ในจังหวัด
ต่างๆ สามารถให้ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเตือนภัยได้
อย่างทันท่วงที 

3. สามารถพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาใน
สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาค
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บริบทเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบ 
เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างยั้งยืน 

เศรษฐกิจ เช่น ด้านการเกษตร การ
คมนาคม เป็นต้น 

4. ด้านบุคลากร 1. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

2. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ทัศนคติ และวิธีการทํางานให้เป็นเชิง
รุก 

3. การสร้างความผาสุก และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการทํางาน เพื่อความรัก
ความผูกพันที่ดีต่อองค์การ 

1. มีระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
แบบเปิดกว้าง 

2. มีการประเมินประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

3. บุคลากรมีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ที่มา : รายงานลักษณะสําคัญของกรมอุตุนิยมวิทยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกลุม่พัฒนาระบบบริหาร 

3. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) 

Strengths (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 
1. Strategy (กลยุทธ์) 
1.1 มีแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของ

องค์กร 
1.2 เป็นหน่วยงานหลักทางด้านอุตุนิยมวิทยาและ

แผ่นดินไหวของประเทศ 

1.1 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ทั้งในด้านการปฏิบัติตามแผน การใช้
จ่ายงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

1.2 แผนที่มียังไม่ตอบสนองหรือไม่ยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสภาพแวดล้อม 

1.3 บุคลากรยังไม่เข้าใจถึงวิธีการและหลักการของ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

1.4 ระบบการติดตามประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 

1.5 ขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเป้าหมาย
องค์การและแผนการทํางานขององค์กร 

 
2. Structure (โครงสร้ำง) 
2.1 มีโครงสร้างภายในครอบคลุมตามภารกิจและ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2.1 การกําหนดโครงสร้างองค์กรและอํานาจหน้าที่

ของหน่วยงานบางส่วนไม่ชัดเจนและบางส่วน
ซ้ําซ้อนกัน 

2.2 โครงสร้างที่มียังไม่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีและ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในปัจจุบัน 
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Strengths (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 
2.3 โครงสร้างไม่สัมพันธ์กับกระทรวงที่สังกัดทําให้

การขับเคลื่อนงานไม่คล่องตัว ไม่เอ้ือประโยชน์
เมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ 

2.4 ความซับซ้อนของโครงสร้างในบางส่วนทําให้
การประสานงานในองค์กรเกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน 

2.5 การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงการ
มอบอํานาจในบางตําแหน่งไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 

2.6 บุคลากรยังไม่เข้าใจโครงสร้างใหม่ขององค์กร 
2.7 อัตรากําลังไม่เหมาะสมกับงานที่ได้รับ และขาด

บุคลากรทางด้านการบริหาร เช่น ศูนย์ฯต่างๆ
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการเงิน การ
พัสดุ ตัวชี้วัด เป็นต้น 

3. System (ระบบ) 
3.1 มีระบบการเฝ้าระวังที่เป็นมาตรฐานตาม

มาตรฐานสากล 
3.2 มีระบบการตรวจอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน

อุตุนิยมวิทยาโลก 
3.3 มีระบบฐานข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาของ

ประเทศที่มีมาตรฐาน และความพร้อมในการ
ให้บริการ 

3.4 เป็นศูนย์บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวที่มีมาตรฐาน 

3.1 ระบบการปฏิบัติงานทางด้านการเตือนภัยยังไม่
ตอบสนองทุกพ้ืนที่ และครอบคลุมทุกภัยที่มี 

3.2 ขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

3.3 ขาดการบูรณาการงานร่วมกัน 
3.4 ขาดการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของเครื่องมืออย่างเพียงพอ 
3.5 ล่าข้าในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ 
3.6 มีกระบวนการทํางานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การส่ง

ข่าวอากาศนอกสถานี 
4. Style (รูปแบบ) 
4.1 การทํางานของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นไปใน

รูปแบบจิตอาสาบริการเพ่ือสังคม 
4.2 มีการทํางานแบบระบบอาวุโสให้ความเคารพซึ่ง

กันและกัน มีรุ่นพี่รุ่นน้อง 
4.3 การสั่งการมีความยืดหยุ่นและสามารถนําไปปรับ

ใช้ในส่วนภูมิภาคได้ 

4.1 ภาวะผู้นําในผู้บริหารทุกระดับยังไม่เข้มแข็ง
เพียงพอ 

4.2 ผู้บริหารที่มาจากภายนอกอาจไม่เข้าใจ
กระบวนการทํางานและหลักวิชาการทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา เพียงพอทําให้การสั่งการ การ
ประสานงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

4.3 ขาดการทํางานเป็นทีม 
4.4 การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน

ไม่ครบถ้วน ชัดเจน 
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Strengths (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) 
4.5 ขั้นตอนการเนินงานมีความซับซ้อนไม่ชัดเจน 

และบางครั้งซ้ําซ้อนกัน 
5. Staff (บุคลำกร) 
5.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถพร้อมจะเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ 
5.2 มีระเบียบและขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากรที่ 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
5.3 มีบุคลากรเฉพาะด้านอุตุนิยมวิทยา 
5.4 กรมฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ระบบ

ข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

5.1 ขาดการส่งเสริมบุคลากรทางด้านทุนและความ
ร่วมมือทางการศึกษาทางด้านอุตุนิยมวิทยากับ
สถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

5.2 ต้องการ การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
หลักสูตรต่างๆ รวมถึงการดําเนินการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับความต้องการและการปฏิบัติทุก
สายงาน  

5.3 อาจารย์ที่เป็นผู้สอนด้านอุตุนิยมวิทยายังขาด
ทักษะ เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 

5.4 สถาบันอุตุนิยมวิทยายังไม่มีโครงสร้างที่เข้มแข็ง 
      เช่น อาจารย์ อุปกรณ์ เป็นต้น 

6. Skill (ทักษะ) 
6.1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตุนิยมวิทยา

สามารถตรวจอากาศ รายงานอากาศ และ
พยากรณ์อากาศ ตามมาตรฐาน WMO  และ
มาตรฐานสากล 

6.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้าน
แผ่นดินไหว การบิน ทางทะเลและเครื่องมือ
เฉพาะด้าน 

6.3 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้าน
ตรวจอากาศการบินตามมาตรฐาน ICAO 

6.1 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
6.2 ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่น ด้านมรสุม ด้าน

แบบจําลอง ด้านการวิจัย ฯลฯ 

7. Shared Values (ค่ำนิยมร่วม) 
7.1 ค่านิยมร่วมกันขององค์กรที่มีอยู่นั้นเป็นที่ยึดถือ

ปฏิบัติของบุคลากรส่วนใหญ่ 
7.2 มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ กรมหลวงชุมพรเขต

อุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกรมอุตุนิยมวิทยา ทําให้
เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 

7.1 บุคลากรบางส่วนไม่ได้ยึดค่านิยมองค์กรแต่ยึด
ตนเองเป็นหลัก 

7.2 ขาดการรณรงค์ ส่งเสริม ค่านิยม วัฒนธรรม 
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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Opportunity (โอกำส) Threat (ภัยคุกคำม) 
1. Political (กำรเมือง) 
1.1 รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น 

ด้านการบิน สนับสนุนเครื่องมือด้านการบิน 
รวมทั้งรัฐมนตรีสนับสนุนให้จัดทําแผน 20 ปี 
ของกรมฯ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อ
เครื่องมือและจัดหาบุคลากร 

1.2 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนากิจการ
อุตุนิยมวิทยาด้านดิจิทัล และการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (การบริหารจัดการ
น้ํา) 

1.3 ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นการบูรณาการที่มี 
ประสิทธิภาพไม่ซ้ําซ้อน ซึ่งกรมฯ ได้รับความ 
สําคัญและความน่าเชื่อถือจากรัฐบาล ให้ทุก
หน่วยงานฟังคําพยากรณ์จากกรมฯ  

1.4 มีความร่วมมือของกลุ่มประเทศให้ความ
ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันใน
กลุม่ประเทศสมาชิก WMO, ICAO และ
อุตุนิยมวิทยาภูมิฟิสิกส์ในภูมิภาคอาเซียน 

1.1 รัฐบาลสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นทางอ้อมให้
ทํางาน ซ้ําซ้อนกับกรมฯ โดยการอนุญาตให้
พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยสภาวะอากาศได้ 

1.2 การไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ีของกลุ่ม
ประเทศคู่แข่งขัน 

1.3 ความมั่นคงทางการเมืองที่มีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น
ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยมาก
ขึ้นส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
อุตุนิยมวิทยาดีขึ้น 

 

2. Economic (เศรษฐกิจ) 
2.1 ประเทศมีเศรษฐกิจระดับปานกลาง รัฐบาลให้

การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้าน
วิชาการและเครื่องมือให้มีความทันสมัยขึ้น 

2.2 การปรับตัวทางเศรษฐกิจของประเทศทําให้มี
ความต้องการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอุตุฯ มากข้ึน 
เช่น ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือ สนับสนุนการด้าน
คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตร ท่องเทีย่ว 

2.1 กรมฯ ขยายการให้บริการไม่ทันต่อความต้องการ
ภาคต่างๆ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

2.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการบริหารการ
จัดการองค์กร เช่น Start up Thailand, การ
เพ่ิมสนามบินในจังหวัดต่างๆ 

3. Social (สังคม) 
3.1 ประชาชนให้ความเชื่อถือในคําพยากรณ์ของกรม

อุตุฯ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันได้ เช่น ภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 

3.2 สื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบการสื่อสารเป็นแบบ
เปิดมีการสื่อสาร 2 ทาง (ถามมา-ตอบไป) ทําให้
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
อุตุนิยมวิทยาได้มากข้ึน ร่วมทั้งช่องทาง
การศึกษาท่ีมากขึ้นเป็นทางเลือกยุคปัจจุบันทํา

3.1 ข้อมูลที่ได้จากกรมฯ มีประโยชน์ แต่บางครั้งไม่
ตรงความต้องการของประชาชน 

3.2 ข้อมูลของกรมฯ หากบางครั้งมีมากเกินไป ทั้งไม่
เป็นเอกภาพ ทําให้เกิดความล่าช้า และไม่
แม่นยํา ประชาชนจะหันไปให้ความน่าเชื่อถือ
หน่วยงานอื่นมากกว่า 

3.3 ข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ซึ่งมีความขัดแย้งจาก
ข้อเท็จจริง ทําให้ประชาชนเกิดความสับสน และ
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Opportunity (โอกำส) Threat (ภัยคุกคำม) 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ได้มากข้ึน 

3.3 ข้อกําหนดและมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ
(ICAO,WMO) ทําให้การปฏิบัติงานของกรมฯ   
มีมาตรฐานที่เป็นสากลเป็นที่ยอมรับทั้งจาก
ต่างประเทศและในประเทศ 

บางครั้งกรมฯ ได้รับความเสียหาย เนื่องจาก
ประชาชนเข้าใจว่าข้อมูลมาจากกรมฯ 

3.4 นักวิชาการ สถาบันต่างๆ มีการใช้ ข้อมูลซ้ําซ้อน 
บางครัง้เป็นข้อมูลที่ขาดข้อเท็จจริงหรือขาดการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ทําให้ประชาชนมีความ 
สับสนในข้อมูลที่ได้รับ 

3.5 คนไทยมีนิสัยรักสนุก นําข้อมูลจากกรมฯ ไปตัด
ต่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เกิดความเสียหาย 

3.6 ความตระหนกของสังคมต่อภัยธรรมชาติทําให้
ประชาชนขาดการกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งอื่น
ส่งภาพลบต่อการทํางานของกรมฯ 

4. Technology (เทคโนโลยี) 
4.1 การเผยแพร่ข้อมูลสื่อสารกรมอุตุฯไปสู่ประชาชน

ได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์  
4.2 เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ทําให้ระบบ การ

พยากรณ์ของกรมฯ มีความแม่นยํา มากขึ้น 
4.3 สังคมยุคปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวกับ

ธรรมชาติมากขึ้นทําให้มีโอกาสในการเสริมสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4.4 เทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนต่อการดําเนินการ
ต่อกรมฯ ทุกขั้นทําให้กรมฯสามารถให้บริการ
พยากรณ์อากาศได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

4.1 เนื่องจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีข่าวสาร  
จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการอิสระ
สามารถเข้ามาแทรกแซงบทบาทการให้ข้อมูล
ด้านอุตุฯ ได้ง่าย 

4.2 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายด้านอุตุฯรองรับ 
เหมือนประเทศอ่ืนจึงเปิดโอกาสให้มีข้อมูลที่อาจ
เป็นเท็จจากแหล่งอ่ืนที่เชื่อถือไม่ได้เผยแพร่ไปให้
ประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูลได้ 

4.3 บางหน่วยงานนําข้อมูลไปใช้โดยที่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ เนื่องจากก้าวไม่ทันเทคโนโลยีของ
กรมอุตุฯ และทําให้ข้อมูลผิดพลาดเกิดความ
เสียหาย 

4.4 กรมฯพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

5. Legal (กฎระเบียบ) 
5.1 มีข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ให้ทํางาน

ซ้ําซ้อน  
5.2 มีหน่วยงานระหว่างประเทศที่เป็นผู้กํากับดูแล 

เช่น WMO, ICAO ได้กําหนดหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของกรมฯ ในการพยากรณ์อากาศ 
และการพยากรณ์อากาศการบิน 

5.1 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายด้านอุตุฯ รองรับ 
เหมือนประเทศอ่ืนจึงเปิดโอกาสให้มีข้อมูลที่อาจ
เป็นเท็จจากแหล่งอ่ืนที่เชื่อถือไม่ได้เผยแพร่ไปให้
ประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูลได้ 
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Opportunity (โอกำส) Threat (ภัยคุกคำม) 
5.3 พรบ. คอมพิวเตอร์ 
5.4 ข้อกําหนดในการดําเนินระหว่างประเทศ

(ICAO,WMO) ทําให้การปฏิบัติงานได้
มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ 

5.5 สังคมคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกรมฯ
ค่อนข้างสูงทําให้เกิดโอกาสในการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5.2 กฎหมายใหม่ๆ เปิดให้ผู้ใช้บริการร้องเรียน
เกี่ยวกับการให้บริการมากข้ึน 

5.3 การบังคับใช้กฎหมายมีผลกระทบกับภาระด้าน
อุตุนิยมวิทยา (เช่น กฎหมายการจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุ) 

 

6. Environment (สภำวะแวดล้อม) 
6.1 สภาวะสภาพแวดล้อม ภาวะโลกร้อน มีความ

รุนแรงขึ้น ทําให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
ให้ความสนใจข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยามากขึ้น 

6.2 ภาวะโลกร้อนมีความรุนแรงขึ้น ทําให้มีการ
พัฒนาความรู้ นวัตกรรม การวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

6.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศทําให้
ประชาชนเกิดความตระหนักของผลกระทบ และ
ประชาชนให้ความสําคัญ ต่อข้อมูลข่าวสารของ
กรมฯ 

6.4 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (ภาวะโลกร้อน
,climate change) เป็นโอกาสในการศึกษาวิจัย
เรื่องของภัยธรรมชาติอันมีผลสืบเนื่องมาจาก
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมดังกล่าว 

6.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆมี
ผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของกรมฯ เช่น
การสร้างอาคารสูงในบริเวณใกล้ๆสถานีตรวจ
อากาศทําให้มีผลกระทบต่อผลการตรวจจึงต้อง
ย้ายสถานี ซึ่งมีผลกระทบต่อการตรวจอากาศ
และต้องใช้งบประมาณในการจัดสร้างสถานีใหม่  

6.2 การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศท่ีรุนแรงมากข้ึน 
เช่น น้ําท่วม ทําให้เครื่องมือของกรมฯ ได้รับ
ความเสียหาย ขัดข้อง ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการรักษาหรือจัดซื้อใหม่  

6.3 ในพ้ืนที่อันตรายและเข้าถึงยากไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพทําให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วนขาดความต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมอุตุนิยมวิทยำ 
 
1. วิสัยทัศน ์

“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว อย่างทั่วถึง  และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา     
ตรงตามความต้องการ” 

 
2. พันธกิจ 

1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว  ที่รองรับกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึง
ระดับตําบล 

3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรมวิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพ่ือรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
3. ค่ำนิยมองค์กร 

 Expertise on Meteorology : เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา 
 Standardization : มาตรฐานสากล  
 Integration : บูรณาการ  
 Early Warning : เตือนภัย ทันเหตุการณ์   
 Service Mind : พึงพอใจด้วยจิตบริการ 

 
4. ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
2. การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการตรวจ การเฝ้าระวัง การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัย

ธรรมชาติล่วงหน้า 
3. การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ร่วมถึงความร่วมมือที่เก่ียวข้อง 
4. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำกำรให้บริกำรและคุณภำพของข้อมูลสำรสนเทศอุตุนิยมวิทยำและแผ่นดินไหว 

การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการข้อมูลการเตือนสภาวะอากาศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจและเชื่อม่ันต่อการให้บริการ 
2. พัฒนาระบบตรวจวัดอากาศ แผ่นดินไหว และสื่อสารให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
3. ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว 
4. มีศูนย์บริการข้อมูลในพื้นท่ี 

เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจและเชื่อม่ันต่อการให้บริการ 

กลยุทธ์  
 1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. จัดทําคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3. พัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเชิงพื้นที่เพ่ือการให้บริการในระดับท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน

อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว* 
85 85 85 85 พอ./กบ./ฝผ. 

2. จํานวนครั้งเฉลี่ยต่อเดือนที่ผู้รับบริการ / องค์กร
ธุรกิจนําข้อมูลสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ 

5 5 5 5 บด./5ศนูย์ฯ 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

    5   บด. 

4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

      5 บด. 

5. จํานวนรูปแบบการให้บริการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาหรือเพ่ิม
ขึ้นมาใหม่ในแต่ละปี  

2 2 2 2 พอ. 
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รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6. ร้อยละการจัดทําและให้บริการรวมทั้งการพัฒนา
แอปพลิเคชัน 

50 60 80 100 บด. 

7. ระดับความสําเร็จของการมีระบบการวิเคราะห์และ
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านแผ่นดินไหว 

   5    ฝผ. 

8. ระดับความสําเร็จในการสร้างและพัฒนาระบบ
บูรณาการและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาเชิงพ้ืนที่ (Integrated Spatial 
Meteorological Information System: ISMIS) 

    5   พน. 

9. จํานวนชุดข้อมูล Dataset ที่สามารถเปิดเผยให้
ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ 

2 2 2 2 บด. 

10. ร้อยละของความเชื่อม่ันของผู้รับบริการข้อมูล
สารสนเทศภูมิอากาศ 

85 85 85 85 พน. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบริการ 
2. ติดตั้ง Web server และ Data base  
3. พัฒนาระบบคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
4. พัฒนาระบบควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศของกรมฯ เชิงอ้างอิงสิทธิระดับบุคคล 
5. ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
6. พัฒนาระบบสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบริการ (จัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ) 
7. จัดทําระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการบริหาร (DSS)  
8. โครงการบูรณาการข้อมูล (ISMIS)  
9. จัดหาระบบบริหารจัดการการบูรณาการสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยาเชิงพื้นที่ (ISMIS) 
10. โครงการพัฒนาการคาดหมายและให้บริการในรูปแบบดิจิทัล UV 

 
เป้ำประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบตรวจวัดอากาศ แผ่นดินไหว และสื่อสารให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  
 1. พัฒนาระบบตรวจสอบให้มีความถูกต้องและควบคุมคุณภาพข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2. ปรับปรุงเครือข่ายการตรวจวัดข้อมูล การสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว  
3. พัฒนาระบบสื่อสารและเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาให้พร้อมใช้งาน 
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ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. จํานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์

คุณภาพ ISO 9001:2015 
2 

 
3 
 

5 6 5ศูนย์ฯ 

2. ระดับความสําเร็จของระบบการควบคุมคุณภาพ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

      5 สท./กบ./บด 

3. ร้อยละของข้อมูลตรวจวัดที่มีความถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลาที่กําหนด  

98.7 98.9 99.0 99.0 ตอ./5ศูนย์ฯ 

4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบตรวจวัด
อัตโนมัติ ด้านตรวจอากาศและแผ่นดินไหวให้
ทันสมัย มีความแม่นยําและมีมาตรฐาน 

      5 ฝผ./คม. 

5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสื่อสารให้
ทันสมัย 

    5  สท. 

6. ร้อยละของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีความ
พร้อมในการใช้งานตามเกณฑ์และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

98 98 98 98 ฝผ. 

7. ร้อยละของสถานีฝนอําเภอที่ปรับปรุงและพัฒนาให้
พร้อมใช้งานได้ตามแผน 

75 80 85 90 ตอ. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวัดและการรายงานสารประกอบอุตุนิยมวิทยา 
2. แผนงานการพัฒนาเครื่องมือตรวจอากาศ 
3. โครงการจัดหาเครือข่ายตรวจวัดฝนและอุณหภูมิอัตโนมัติเพ่ือการเตือนภัยในทุกพ้ืนที่เสี่ยงระดับอําเภอ 
4. พัฒนาการตรวจวัดและสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพ่ือการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
5. แผนการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
6. โครงการระบบเชื่อมโยงเพ่ือผลิตข้อมูลดาวเทียมสําหรับการประมาณค่าฝนและพยากรณ์  
7. โครงการระบบประมวลผลเส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน  
8. โครงการพัฒนาระบบให้บริการข่าวอากาศเพ่ือการบิน 
9. โครงการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดและหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว  
10. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานีฝนอําเภอ 

เป้ำประสงค์ที่ 3 ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว 

กลยุทธ์  
 1. สนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. ส่งเสริมการให้บริการและสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ิมช่องทาง รูปแบบ วิธีการให้บริการข้อมูลในพื้นท่ี 
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ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยา (TMD Portal) 
    5   บด. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. โครงการจัดทําเอกสารความรู้เกี่ยวกับภัยแล้งจากตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (TMD Portal) 
3. โครงการส่งเสริมการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบต่างๆ (web, App, etc.) 

เป้ำประสงค์ที่ 4 มีศูนย์บริการข้อมูลในพื้นท่ี 

กลยุทธ์  
 1. เสริมสร้างศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
 2. ขยายสถานีอุตุนิยมวิทยาให้ครอบคลุมพ้ืนที ่

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละสถานีที่ได้รับการต่อยอดข่าวพยากรณ์

อากาศในพ้ืนที่ 
25 50 75 100 ตอ. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. เชื่อมโยงระบบให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเชิงบริการ (TMD Portal and e-service) ไปยัง

สถานีอุตุนิยมวิทยา 
2. แผนการจัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยา ที่จังหวัดสระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ยโสธร สมุทรสาคร และนนทบุรี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรตรวจ กำรเฝ้ำระวัง กำรพยำกรณ์อำกำศ  

และกำรเตือนภัยธรรมชำติล่วงหน้ำ 
 
ปัจจุบันภัยธรรมชาติและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยในเชิงท้าทายต่อบทบาทและหน้าที่ของ

กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กรมอุตุนิยมวิทยาจําเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือต่างๆ ในการตรวจ 
การเฝ้าระวัง การพยากรณ์อากาศ การเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาด้านการติดตาม รายงานสภาวะอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แผ่นดินไหว 
พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ แก่ บุคคล กิจการต่างๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และ     
ทันเหตุการณ ์

เป้ำประสงค์  
 1. การพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง รวดเร็วครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที ่

2. การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและเตือนภัยสินามิให้ทันเหตุการณ์ 
3. การพยากรณ์อากาศด้านการบินได้มาตรฐานสากล 
4. การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศมีความถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
 

เป้ำประสงค์ที่ 1 การพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง รวดเร็วครอบคุลมและ
ทั่วถึงทุกพ้ืนที ่

กลยุทธ์  
 1. พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็วครอบคลุมและทั่วถึง     
ทุกพ้ืนที ่

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วน  

เสียของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ* 
85 85 90 90 พอ. 

2. ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่เกิดภัยจากสภาวะ
อากาศท่ีได้รับการแจ้งเตือน*  

85 86 87 88 พน./พอ. 

3. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะ
สั้น* 

75 80 82.5 85 พอ./5ศูนย์ฯ 

4. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะ
ปานกลาง* 

73 75 77 79 พอ./5ศูนย์ฯ 

5. ร้อยละของการประกาศเตือนภัยจากสภาวะอากาศ
ที่ทันเหตุการณ์* 

100 100 100 100 พอ./5ศูนย์ฯ 
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รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

6. ร้อยละการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโอโซน ระดับรังสี UV  
และก๊าซเรือนกระจก 

 50 70 90 บด. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะท่ี 2) 
2. โครงการการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผ่านดาวเทียมเพ่ือเผยแพร่ 

การพยากรณ์อากาศเตือนภัยธรรมชาติและแผ่นดินไหว 
3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพยากรณ์อากาศในพ้ืนที่ 
4. โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย ระดับรังสี UV และการเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจก 

เป้ำประสงค์ที่ 2 การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและเตือนภัยสินามิให้ทันเหตุการณ์ 

กลยุทธ์  
 1. พัฒนาระบบเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวให้มีความทันสมัย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (SOP) 
 3. พัฒนาช่องทางการให้บริการให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง 
 4. พัฒนารูปแบบการรายงานและการแจ้งเตือนภัยให้มีความเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของความสําเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหว

และสึนามิ ถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

98 98 98 98 ฝผ. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. โครงการแจ้งเตือนความสะเทือนล่วงหน้า (Earthquake Early Warning System)  
2. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือการปรับปรุง Velocity Model สําหรับพื้นที่ของประเทศไทย 
3. โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 
4. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบปฏิบัติการแผ่นดินไหว 
5. โครงการศึกษา Source Mechanism ในประเทศไทย 
6. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ 
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เป้ำประสงค์ที่ 3 การพยากรณ์อากาศด้านการบินได้มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์  
 1. พัฒนาระบบตรวจวัดและพยากรณ์อากาศการบินให้มีความทันสมัย 

2. จัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System : QMS) สําหรับการบริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการ

บินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
74 76 78 80 กบ. 

2. ร้อยละความถูกต้องรูปแบบข่าวและทันเวลาของ
ข่าวพยากรณ์อากาศการบิน 

92 94 96 98 ศล. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. ระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 
3. โครงการจัดหาระบบเครือข่ายพิกัดตําแหน่งฟ้าแลบและระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Warning System) 
4. โครงการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์  
 

เป้ำประสงค์ที่ 4 การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศมีความถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาผลผลิตที่เกี่ยวกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จในการศึกษาและวิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคจากชุด
ข้อมูล CMIP5  

  5  พน. 

2. จํานวนผลผลิตที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่นํามาเผยแพร่และประยุกต์ใช้  

2 2 2 2 พน. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านแบบจําลองภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับท้องถิ่นจากชุดข้อมูล CMIP5 
 
 



                                                                    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564      

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  23 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำ ส่งเสริม และบูรณำกำร งำนวิชำกำร งำนวิจัย นวัตกรรม  

ร่วมถึงควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากข้ึน ส่งผล
กระทบอย่างมากต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลการวิจัยจากหลายแหล่งระบุว่าเหตุการณ์เหล่านี้
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจึงจําเป็นจะต้อง
ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนบุคลากรให้เกิดการสร้างงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้สามารถนําความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการเฝ้าระวัง ติดตามและวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจน
เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องเพ่ือนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด 

เป้ำประสงค์ :  
1. พัฒนางานวิชาการให้มีความก้าวหน้า 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. สนับสนุนการนํางานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  

เป้ำประสงค์ที่ 1 พัฒนางานวิชาการให้มีความก้าวหน้า 
กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมความสามารถในงานวิชาการ งานวิจัยของบุคลากร 
2. เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเกี่ยวกับงานวิชาการ 
3. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีระดับสูงให้แก่บุคลากร 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

งานด้านวิชาการ งานวิจัย 
25 50 75 100 พน. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการพยากรณ์อากาศสู่ชุมชน 
 2. โครงการ R2R งานประจําสู่งานวิจัย 

เป้ำประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหนว่ยงาน

ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
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ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. จํานวนของผลผลิตจากความร่วมมือในการ

ศึกษาวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

    1 พน. 

2. จํานวนหน่วยงาน/ผู้รับบรกิารที่ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและผลผลิตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

   5 10 พน. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. จัดทําสถานการณ์จําลองภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาค 

เป้ำประสงค์ที่ 3 สนับสนุนการนํางานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. จํานวนของผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้ 
2 2 2 2 ฝผ. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาโปรแกรมจําลองการสั่นสะเทือนและระดับความรุนแรงแผ่นดินไหว

แบบเวลาจริงเพื่อการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือภำคประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ ให้มีควำมเข้มแข็ง 

ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ภัยจาก 
ธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปรากฏบ่อยครั้งขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น 
สร้างความเสียหายต่อประชาชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงจําเป็นต้องพัฒนาองค์
ความรู้ด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้  ความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนและเครือข่ายต่างๆ ในการเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ : 
 1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 2. เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
เป้ำประสงค์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 
2. ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการด้วยระบบเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
3. แสวงหาความร่วมมือและหุ้นส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. ส่งเสริมการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของ WMO RA II 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ตามแผนการ
สร้างเครือข่าย  

 5 5 5 ปชส./บก./พอ. 

2. จํานวนกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  

 5 5 5 พน.(วท.) 

3. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ WMO 

 66 68 70 พน.(วท.) 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา 
2. แผนความร่วมมือและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 
3. โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอุตุนิยมวิทยา 
4. แผนการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการตามแนวทางของ WMO RA II (Asia) 
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เป้ำประสงค์ที่ 2 เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาการให้บริการเชิงรุกด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและข่าวพยากรณ์อากาศใน

พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ขยายเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนในพ้ืนที่ 
3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. จํานวนครั้งของกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
ต่างๆ 

5 5 5 5 สํานัก/5ศูนย์ฯ 

2. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

2 2 2 2 พน. 

3. ระดับความสําเร็จในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน 

     5  พน. 

4. จํานวนเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 

1 2 3 4 5ศูนย์ฯ 

5. ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นของแต่
ละเครือข่าย 

5 10 15 20 5ศูนย์ฯ 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสําหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
2. การถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
3. การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
4. โครงการอุตุนิยมวิทยาพบผู้ประสบภัยจากสภาวะอากาศ 
5. โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศร่วมกับส่วนภูมิภาค 
6. โครงการภูมิอากาศภาคสนาม (Climate Field School) 
7. โครงการสํารวจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแก่

ผู้ใช้บริการ 
8. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
9. โครงการ "สร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนทําการเกษตรกรรมในพ้ืนที่" 
10. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนการศึกษานอกระบบ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และด้านบุคลากร จําเป็นต้อง
มีการเสริมสร้างขีดความสามารถให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจหลักด้านการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงาน
สภาวะอากาศ อากาศการบิน ปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมถึงการพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศการบิน การ
ให้บริการข่าวพยากรณ์และการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดขององค์กร  

เป้ำประสงค์ : 
 1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำประสงค์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมการจัดการความรู้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร 
  5 5   5 สอ. 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการจัดการ
ความรู้ (KM) 

  5 5  5  คกก.KM 

3. ร้อยละของจํานวนบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการ
บินที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน ตามข้อกําหนด WMO 

70 90 100 100 กบ. 

4. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากรภายใตก้ิจกรรม/
แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  50 75 100 พน. 

5. จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่
บุคลากร 

 2 2 2 บด. 

6. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 

≥50 ≥50 ≥50 ≥50 บด.(สอ.) 
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กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
2. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร 
4. แผนการพัฒนาบุคลากร (ด้านการบิน) 
5. แผนการพัฒนาระบบการบริหารงานด้านการบิน 
6. โครงการความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
7. โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ 
8. โครงการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของบุคลากรเพ่ือการศึกษาอบรมหรือปฏิบัติงานทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
9. แผนความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
10. โครงการฝึกอบรมเฉพาะทางกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั้นนําของโลก (UK Met, BOM, 

IRI, NCAR/UCAR, NOAA, JMA, APCC, Eus., etc.) 
 
เป้ำประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. ผลักดันกลไกการตรวจสอบภายในให้ขับเคลื่อน 
3. ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของการดําเนินการตามแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
60 70 80 90 บค. 

2. ร้อยละการดําเนินการตามแผนผาสุกและผูกพันของ
องค์กร 

60 70 80 90 บค. 

3. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน 

5 5 5 5 บค. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. โครงการให้ความรู้การจัดทําแผนกลยุทธ์หน่วยงาน  
2. โครงการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม 
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เป้ำประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด 
รำยละเอียด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานระบบ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
5 5 5   บด. 

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร 
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์สํานักงานและอุปกรณ์ประกอบ 
4. โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
5. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรและการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
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ส่วนที่ 5 

กำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

1. แนวทำงกำรสื่อสำรเพ่ือถ่ำยทอดทิศทำง 
กรมอุตุนิยมวิทยา มีแนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทางการดําเนินงานขององค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของกรมฯ ดังนี้ 
1.1 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
     1) เพ่ือให้บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีความเข้าใจทิศทาง แนวทางการดําเนินงานและนําไปสู่

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     2) เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความสําเร็จในการทํางานเป็นทีม 
1.2 กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร 
     1) ผู้บริหาร 
     2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
     3) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา 
1.3 วิธีการในการสื่อสาร 
     การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทางการดําเนินงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย มีการถ่ายทอดผ่านการประชุม

ในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมผู้บริหาร การประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายฯ การเผยแพร่ข้อมูลลงในเว็บ
ไซด์ของกรมฯ เป็นต้น 

2. กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
กรมอุตุนิยมวิทยา มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 2 ส่วน คือ 
1. การติดตามผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือเสนอในวาระการประชุมผู้บริหาร พร้อม
ทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ 

2. การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามรอบวงเงินงบประมาณที่หน่วยงาน
ได้รับจัดสรร โดยใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงิน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่าย
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วน
ราชการ ทั้งนี้ไม่รวม เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าว จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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ภำคผนวก 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

2561 2562 2563 2564
1.1.1 ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการด้าน
อตุุนยิมวทิยาและแผ่นดินไหว*

85 85 85 85

1.1.2 จ านวนคร้ังเฉล่ียต่อเดือนทีผู้่รับบริการ / องค์กรธรุกจิน าขอ้มลู
สารสนเทศไปประยกุต์ใช้

5 5 5 5

1.1.3 ระดับความส าเร็จในการจดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใชบ้ริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่มเปา้หมาย

5

1.1.4 ระดับความส าเร็จของการพฒันาฐานขอ้มลูเพือ่ใหเ้หมาะสมกบั
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

5

1.1.5 จ านวนรูปแบบการใหบ้ริการสารสนเทศอตุุนยิมวทิยาทีไ่ด้รับ
การปรับปรุงพฒันาหรือเพิม่ขึน้มาใหมใ่นแต่ละปี

2 2 2 2

1.1.6 ร้อยละการจดัท าและใหบ้ริการรวมทัง้การพฒันาแอปพลิเคชนั 50 60 80 100

1.1.7 ระดับความส าเร็จของการมรีะบบการวเิคราะหแ์ละบรูณาการ
ขอ้มลูสารสนเทศด้านแผ่นดินไหว

5

1.1.8 ระดับความส าเร็จในการสร้างและพฒันาระบบบรูณาการและ
ใหบ้ริการขอ้มลูสารสนเทศอตุุนยิมวทิยาเชงิพืน้ที่(Integrated Spatial
 Meteorological Information System: ISMIS)

5

1.1.9 จ านวนชดุขอ้มลู dataset ทีส่ามารถเปดิเผยใหป้ระชาชนและ
ภาคธรุกจิสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้

2 2 2 2

1.1.10 ร้อยละของความเชือ่มัน่ของผู้รับบริการขอ้มลูสารสนเทศ
ภมูอิากาศ

85 85 85 85

1.2.1 จ านวนหนว่ยงานทีผ่่านการประเมนิตามเกณฑ์คุณภาพ ISO 
9001:2015

2 3 4 5

1.2.2 ระดับความส าเร็จของระบบการควบคุมคุณภาพขอ้มลู
อตุุนยิมวทิยาและแผ่นดินไหว

5

1.2.3 ร้อยละของขอ้มลูตรวจวดัทีม่คีวามถกูต้องครบถว้น ทนัเวลาที่
ก าหนด

98.7 98.9 99.0 99.0

1.2.4 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบตรวจวดัอตัโนมติั ด้าน
ตรวจอากาศและแผ่นดินไหวใหท้นัสมยั มคีวามแมน่ย าและมมีาตรฐาน

5

1. พฒันาระบบตรวจสอบใหม้คีวาม
ถกูต้องและควบคุมคุณภาพขอ้มลู
สารสนเทศใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
2. ปรับปรุงเครือขา่ยการตรวจวดั
ขอ้มลู การส่ือสารขอ้มลูอตุุนยิมวทิยา
และแผ่นดินไหว 
3. พฒันาระบบส่ือสารและเคร่ืองมอื
ทางอตุุนยิมวทิยาใหพ้ร้อมใชง้าน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1
การพฒันาการใหบ้ริการ
และคุณภาพของขอ้มลู
สารสนเทศอตุุนยิมวทิยา
และแผ่นดินไหว

1.1 เพือ่ใหผู้้ใชบ้ริการและผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสีย มคีวามพงึพอใจและ
เชือ่มัน่ต่อการใหบ้ริการ

1. พฒันาขอ้มลูสารสนเทศให้
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
2. จดัท าคลังขอ้มลูผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
3. พฒันาระบบแสดงผลขอ้มลู
อตุุนยิมวทิยาทีม่ปีระสิทธภิาพ
4. สร้างและพฒันาระบบขอ้มลู
สารสนเทศอตุุนยิมวทิยาเชงิพืน้ทีเ่พือ่
การใหบ้ริการในระดับทอ้งถิน่

1. พฒันาระบบสารสนเทศอตุุนยิมวทิยาเพือ่การ
บริการ
2. ติดต้ัง Web server และ Data base 
3. พฒันาระบบคลังขอ้มลูอตุุนยิมวทิยาและ
แผ่นดินไหว
4. พฒันาระบบควบคุมการเขา้ถงึสารสนเทศของ
กรมฯ เชงิอา้งองิสิทธริะดับบคุคล
5. ระบบการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ 
6. พฒันาระบบสารสนเทศอตุุนยิมวทิยาเพือ่การ
บริการ (จดัท าฐานขอ้มลูเครือขา่ยความร่วมมอื)
7. จดัท าระบบสนบัสนนุการตัดสินใจส าหรับการ
บริหาร (DSS) 
8. โครงการบรูณาการขอ้มลู (ISMIS) 
9. จดัหาระบบบริหารจดัการการบรูณาการ
สารสนเทศภมูศิาสตร์ส าหรับระบบขอ้มลูสารสนเทศ
อตุุนยิมวทิยาเชงิพืน้ที ่(ISMIS)
10. โครงการพฒันาการคาดหมายและใหบ้ริการใน
รูปแบบดิจทิลั UV

1.2 พฒันาระบบตรวจวดัอากาศ 
แผ่นดินไหว และส่ือสารใหม้ี
ความถกูต้องตามมาตรฐานสากล

1. เพิม่ประสิทธภิาพการตรวจวดัและการรายงาน
สารประกอบอตุุนยิมวทิยา
2. แผนงานการพฒันาเคร่ืองมอืตรวจอากาศ
3. โครงการจดัหาเครือขา่ยตรวจวดัฝนและอณุหภมูิ
อตัโนมติัเพือ่การเตือนภยัในทกุพืน้ทีเ่ส่ียงระดับอ าเภอ
4. พฒันาการตรวจวดัและสถานตีรวจวดัแผ่นดินไหว
เพือ่การปอ้งกนัและบรรเทาภยัพบิติั
5. แผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืและอปุกรณ์
6. โครงการระบบเชือ่มโยงเพือ่ผลิตขอ้มลูดาวเทยีม
ส าหรับการประมาณค่าฝนและพยากรณ์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเปา้หมาย (ป ีพ.ศ.)

กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

33 กรมอตุุนยิมวทิยา กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม
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2561 2562 2563 2564
ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมาย (ป ีพ.ศ.)
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

1.2.5 ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบส่ือสารใหท้นัสมยั 5

1.2.6 ร้อยละของสถานตีรวจวดัแผ่นดินไหวทีม่คีวามพร้อมในการใช้
งานตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏบิติังาน

98 98 98 98

1.2.7 ร้อยละของสถานฝีนอ าเภอทีป่รับปรุงและพฒันาใหพ้ร้อมใชง้าน
ได้ตามแผน

75 80 85 90

1.3 ผู้ใชบ้ริการและผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
สารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว

1. สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
2. ส่งเสริมการให้บริการและสนับสนุน
การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง
3. เพิม่ช่องทาง รูปแบบ วธิกีารให้บริการ
ข้อมูลในพืน้ที่

1.3.1 ระดับความส าเร็จในการใหบ้ริการขอ้มลูสารสนเทศอตุุนยิมวทิยา
 (TMD Portal)

5 1. โครงการจดัท าเอกสารความรู้เกีย่วกบัภยัแล้งจาก
ตัวแปรทางอตุุนยิมวทิยา
2. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจดัเกบ็ประมวลผล
และเผยแพร่ขอ้มลูอตุุนยิมวทิยา (TMD Portal)
3. โครงการส่งเสริมการใชบ้ริการขอ้มลูสารสนเทศ
ผ่านระบบต่างๆ (web, App, etc.)

1.4 มศูีนยบ์ริการขอ้มลูในพืน้ที่ 1. เสริมสร้างศักยภาพในการเผยแพร่
ขอ้มลูพยากรณ์อากาศและประกาศ
เตือนภยัธรรมชาติ
 2. ขยายสถานอีตุุนยิมวทิยาให้
ครอบคลุมพืน้ที่

1.4.1 ร้อยละสถานทีีไ่ด้รับการต่อยอดขา่วพยากรณ์อากาศในพืน้ที่ 25 50 75 100 1. เชือ่มโยงระบบใหบ้ริการสารสนเทศอตุุนยิมวทิยา
เชงิบริการ (TMD Portal and e-service) ไปยงั
สถานอีตุุนยิมวทิยา
2. แผนการจดัต้ังสถานอีตุุนยิมวทิยา ทีจ่งัหวดัสระบรีุ
 อา่งทอง สิงหบ์รีุ ยโสธร สมทุรสาคร และนนทบรีุ

2.1.1 ร้อยละของระดับความเชือ่มัน่ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของการแจง้
เตือนภยัจากสภาวะอากาศ*

85 85 90 90

2.1.2 ร้อยละของประชาชนในพืน้ทีเ่กดิภยัจากสภาวะอากาศทีไ่ด้รับ
การแจง้เตือน*

85 86 87 88

2.1.3 ร้อยละความถกูต้องของการพยากรณ์อากาศระยะส้ัน* 75 80 82.5 85

2.1.4 ร้อยละความถกูต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง* 73 75 77 79

2.1.5 ร้อยละของการประกาศเตือนภยัจากสภาวะอากาศทีท่นั
เหตุการณ์*

100 100 100 100

2.1.6 ร้อยละการจดัต้ังระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยั เกีย่วกบัการg
ปล่ียนแปลงโอโซน ระดับรังสี UV และกา๊ซเรือนกระจก

50 70 90

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2
การเพิม่ขดีความสามารถ
ทางด้านการตรวจ การเฝ้า
ระวงั การพยากรณ์อากาศ 
และการเตือนภยัธรรมชาติ
ล่วงหนา้

2.1 การพยากรณ์อากาศและ
ประกาศเตือนภยัธรรมชาติ มี
ความถกูต้อง รวดเร็วครอบคุลม
และทัว่ถงึทกุพืน้ที่

1. พฒันาระบบพยากรณ์อากาศและ
เตือนภยัธรรมชาติ ใหม้คีวามถกูต้อง 
รวดเร็วครอบคลุมและทัว่ถงึทกุพืน้ที่

1. โครงการพฒันาระบบการพยากรณ์อากาศด้วย
คอมพวิเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที ่2)
2. โครงการการผลิตและออกอากาศรายการโทรทศัน์
และวทิยกุระจายเสียงผ่านดาวเทยีมเพือ่เผยแพร่ 
การพยากรณ์อากาศเตือนภยัธรรมชาติและ
แผ่นดินไหว
3. ฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการการพยากรณ์อากาศในพืน้ที่
4. โครงการจดัหาระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยั ระดับ
รังสี UV และการเปล่ียนแปลงกา๊ซเรือนกระจก

7. โครงการระบบประมวลผลเส้นทางเดินพายหุมนุ
เขตร้อน 
8. โครงการพฒันาระบบใหบ้ริการขา่วอากาศเพือ่
การบนิ
9. โครงการเพิม่ศักยภาพในการตรวจวดัและหา
ศูนยก์ลางแผ่นดินไหว 
10. โครงการปรับปรุงและพฒันาสถานฝีนอ าเภอ
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2.2 การแจง้ขา่วแผ่นดินไหวและ
เตือนภยัสินามใิหท้นัเหตุการณ์

1. พฒันาระบบเครือขา่ยตรวจวด
แผ่นดินไหวใหม้คีวามทนัสมยั 
ครอบคลุมทกุพืน้ที่
 2. ปรับปรุงมาตรฐานการปฏบิติังาน
ใหม้คีวามถกูต้องและมปีระสิทธภิาพ 
(SOP)
 3. พฒันาชอ่งทางการใหบ้ริการใหม้ี
ความรวดเร็วและทัว่ถงึ
 4. พฒันารูปแบบการรายงานและการ
แจง้เตือนภยัใหม้คีวามเหมาะสม

2.2.1 ร้อยละของความส าเร็จในการแจง้ขา่วแผ่นดินไหวและสึนาม ิ
ถกูต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏบิติังาน

98 98 98 98 1. โครงการแจง้เตือนความสะเทอืนล่วงหนา้ 
(Earthquake Early Warning System) 
2. โครงการศึกษาวจิยัเพือ่การปรับปรุง Velocity 
Model ส าหรับพืน้ทีข่องประเทศไทย
3. โครงการศึกษาวจิยัการประเมนิผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมสถานตีรวจวดัแผ่นดินไหว
4. โครงการศึกษาและพฒันาระบบปฏบิติัการ
แผ่นดินไหว
5. โครงการศึกษา Source Mechanism ในประเทศ
ไทย
6. กจิกรรมสร้างความตระหนกัรู้ภยัแผ่นดินไหว
และสึนามิ

2.3 การพยากรณ์อากาศด้านการ
บนิได้มาตรฐานสากล

1. พฒันาระบบตรวจวดัและพยากรณ์
อากาศการบนิใหม้คีวามทนัสมยั
2. จดัท าระบบบริหารงานคุณภาพ 
(Quality Management System : 
QMS) ส าหรับการบริการขอ้มลู
อตุุนยิมวทิยาการบนิ

2.3.1 ร้อยละความถกูต้องของขา่วพยากรณ์อากาศการบนิทีท่า่อากาศ
ยานสุวรรณภมูิ

74 76 78 80

2.3.2 ร้อยละความถกูต้องรูปแบบขา่วและทนัเวลาของขา่วพยากรณ์
อากาศการบนิ

92 94 96 98

2.4 การคาดการณ์สภาพ
ภมูอิากาศมคีวามถกูต้องและทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภมูอิากาศ

1. พฒันาผลผลิตทีเ่กีย่วกบัการ
คาดการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ

2.4.1 ระดับความส าเร็จในการศึกษาและวเิคราะหก์ารเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศระดับภมูภิาคจากชดุขอ้มลู CMIP5

5

2.4.2 จ านวนผลผลิตทีเ่กีย่วกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศที่
น ามาเผยแพร่และประยกุต์ใช้

2 2 2 2

1. โครงการจดัหาเคร่ืองมอืตรวจอากาศการบนิทีท่า่
อากาศยานสุวรรณภมูิ
2. ระบบบรูณาการสารสนเทศด้านอตุุนยิมวทิยาตาม
มาตรฐานองค์การการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ 
(ICAO) และองค์การอตุุนยิมวทิยาโลก (WMO)
3. โครงการจดัหาระบบเครือขา่ยพกิดัต าแหนง่ฟา้
แลบและระบบแจง้เตือนฟา้ผ่า (Warning System)
4. โครงการเคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ Doppler 
พร้อมอปุกรณ์และหอเรดาร์ 

1. เพิม่ศักยภาพบคุลากรด้านแบบจ าลองภมูอิากาศ
และการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ
2. โครงการศึกษาและวเิคราะหก์ารเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศระดับทอ้งถิน่จากชดุขอ้มลู CMIP5
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3.1 พฒันางานวชิาการใหม้ี
ความกา้วหนา้

1. ส่งเสริมความสามารถในงานด้าน
วชิาการ งานวจิยั
2. เพิม่ขดีความสามารถของบคุลากร
เกีย่วกบังานวชิาการ
3. ส่งเสริมใหม้กีารถา่ยทอดองค์ความรู้
 เทคโนโลยรีะดับสูงใหแ้กบ่คุลากร

3.1.1 ร้อยละของบคุลากรทีไ่ด้รับการส่งเสริมและพฒันางานด้าน
วชิาการ งานวจิยั

25 50 75 100 1. โครงการเพิม่ศักยภาพการพยากรณ์อากาศสู่ชมุชน
2. โครงการ R2R งานประจ าสู่งานวจิยั 

3.2.1 จ านวนของผลผลิตจากความร่วมมอืในการศึกษาวจิยักบั
หนว่ยงานต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

1

3.2.3 จ านวนหนว่ยงาน/ผู้รับบริการทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูและ
ผลผลิตเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

5 10

3.3 สนบัสนนุการน างานวจิยัและ
นวตักรรมไปใชป้ระโยชน์

1. ส่งเสริมและผลักดันงานวจิยัและ
พฒันา

3.3.1 จ านวนของผลงานวจิยัและพฒันาทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 2 2 2 2 1. โครงการศึกษาวจิยัการพฒันาโปรแกรมจ าลอง
การส่ันสะเทอืนและระดับความรุนแรงแผ่นดินไหว
แบบเวลาจริงเพือ่การประยกุต์ใชใ้นประเทศไทย

4.1.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมอืและ
กจิกรรมลูกค้าสัมพนัธต์ามแผนการสร้างเครือขา่ย

5 5 5

4.1.2 จ านวนกจิกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 5 5 5

4.1.3 ร้อยละของผลการประเมนิการปฏบิติังานด้านอตุุนยิมวทิยาที่
สอดคล้องกบัตัวชีว้ดัของ WMO

66 68 70

4.2.1 จ านวนคร้ังของกจิกรรมการถา่ยทอดองค์ความรู้ด้าน
อตุุนยิมวทิยาสู่เยาวชนและประชาชนในพืน้ทีต่่างๆ

5 5 5 5

4.2.2 จ านวนคร้ังของการออกใหค้วามรู้เกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์
ขอ้มลูอตุุนยิมวทิยา

2 2 2 2

4.2.3 ระดับความส าเร็จในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงภมูอิากาศเพือ่การประยกุต์ใชง้าน

5

4.2.4 จ านวนเครือขา่ยอตุุนยิมวทิยาภาคประชาชนเพือ่เพิม่ผลผลิต
ทางการเกษตรทีเ่พิม่ขึน้

1 2 3 4

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3
การพฒันา ส่งเสริม และ
บรูณาการ งานวชิาการ 
งานวจิยั นวตักรรม ร่วมถงึ
ความร่วมมอืทีเ่กีย่วขอ้ง

3.2 ส่งเสริมและสนบัสนนุการ
สร้างงานวจิยัและนวตักรรม

1. ส่งเสริมและใหค้วามร่วมมอืในการ
ศึกษาวจิยัการคาดการณ์การ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศกบั
หนว่ยงานต่างๆทัง้ในและต่างประเทศ

1. จดัท าสถานการณ์จ าลองภมูอิากาศและการ
เปล่ียนแปลงภมูอิากาศระดับภมูภิาค

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4
การส่งเสริมและพฒันา
เครือขา่ยความร่วมมอืภาค
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
 ใหม้คีวามเขม้แขง็

4.1 การพฒันาเครือขา่ยความ
ร่วมมอืด้านวชิาการทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

1. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธเ์ชงิกล
ยทุธ์
2. ส่งเสริมการสร้างปฏสัิมพนัธท์ีดี่กบั
ผู้รับบริการด้วยระบบเครือขา่ยลูกค้า
สัมพนัธ ์(CRM)
3. แสวงหาความร่วมมอืและหุน้ส่วนทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการด าเนนิงานตามเกณฑ์
การประเมนิของ WMO RA II

1. โครงการจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ด้านอตุุนยิมวทิยา
2. แผนความร่วมมอืและกจิกรรมลูกค้าสัมพนัธ์
3. โครงการพฒันาความร่วมมอืระหวา่งประเทศด้าน
อตุุนยิมวทิยา
4. แผนการประเมนิความกา้วหนา้ทางวชิาการตาม
แนวทางของ WMO RA II (Asia)

4.2 เสริมสร้างความตระหนกัรู้ให้
ประชาชนพร้อมรับมอืต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

1. พฒันาการใหบ้ริการเชงิรุกด้วยการ
ถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านอตุุนยิมวทิยา
และขา่วพยากรณ์อากาศในพืน้ทีอ่ยา่ง
มปีระสิทธภิาพ
2. ขยายเครือขา่ยอตุุนยิมวทิยาภาค
ประชาชนในพืน้ที่
3. ประชาสัมพนัธเ์ชงิรุกเพือ่เสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

1. การเผยแพร่ความรู้ด้านอตุุนยิมวทิยาส าหรับ
ครูผู้สอนระดับมธัยมศึกษา
2. การถา่ยทอดความรู้ด้านอตุุนยิมวทิยาสู่เยาวชน
และประชาชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภยั
3. การเสริมสร้างความรู้ด้านอตุุนยิมวทิยาแก่
ประชาชนในพืน้ที่
4. โครงการอตุุนยิมวทิยาพบผู้ประสบภยัจากสภาวะ
อากาศ
5. โครงการสร้างความตระหนกัรู้เร่ืองการ
เปล่ียนแปลงภมูอิากาศร่วมกบัส่วนภมูภิาค

36 กรมอตุุนยิมวทิยา กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม



แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

2561 2562 2563 2564
ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์ ตัวชี้วัด

ค่าเปา้หมาย (ป ีพ.ศ.)
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

4.2.5 ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรทีเ่พิม่ขึน้ของแต่ละเครือขา่ย 5 10 15 20 6. โครงการภมูอิากาศภาคสนาม (Climate Field 
School)
7. โครงการส ารวจและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในเร่ือง
ความผันแปรและการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศแก่
ผู้ใชบ้ริการ
8. โครงการสร้างความสัมพนัธก์บัผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
9. โครงการ "สร้างเครือขา่ยอตุุนยิมวทิยาภาค
ประชาชนเพือ่การวางแผนท าการเกษตรกรรมในพืน้ที"่
10. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชมุชนการศึกษานอก
ระบบ

5.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการจดัท าแผนพฒันาบคุลากร 5 5 5

5.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิโครงการจดัการความรู้ (KM) 5 5 5

5.1.3 ร้อยละของจ านวนบคุลากรด้านอตุุนยิมวทิยาการบนิทีผ่่านการ
ประเมนิสมรรถนะบคุลากรด้านอตุุนยิมวทิยาการบนิ ตามขอ้ก าหนด 
WMO

70 90 100 100

5.1.4. ร้อยละของการพฒันาบคุลากรภายใต้กจิกรรม/แผนงานความ
ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

50 75 100

5.1.5 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแกบ่คุลากร 5 5 5 5

5.1.6 ร้อยละของบคุลากรทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษ (ฟงั พดู อา่น เขยีน)

≥50 ≥50 ≥50 ≥50

5.2.1 ร้อยละของการด าเนนิการตามแผนการบริหารทรัพยากรบคุคล 60 70 80 90

5.2.2 ร้อยละการด าเนนิการตามแผนผาสุกและผูกพนัขององค์กร 60 70 80 90

5.2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 5 5 5 5

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5
การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการองค์กร

5.1 พฒันาขดีความสามารถของ
บคุลากรใหม้ผีลสัมฤทธิสู์ง

1. ส่งเสริมการจดัการความรู้
2. ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันา
ศักยภาพบคุลากร

1. โครงการพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล
2. การจดัท าแผนพฒันาบคุลากร
3. โครงการยกระดับศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาระบบ
การบริหารจดัการ การพฒันาบคุลากร
4. แผนการพฒันาบคุลากร (ด้านการบนิ)
5. แผนการพฒันาระบบการบริหารงานด้านการบนิ
6. โครงการความร่วมมอืในประเทศและต่างประเทศ
เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากร
7. โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
8. โครงการประเมนิทกัษะภาษาต่างประเทศของ
บคุลากรเพือ่การศึกษาอบรมหรือปฏบิติังานทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ
9. แผนความร่วมมอืด้านการศึกษาและพฒันา
บคุลากร
10. โครงการฝึกอบรมเฉพาะทางกบัหนว่ยงานที่
เชีย่วชาญเฉพาะด้านชัน้น าของโลก (UK Met, BOM, 
IRI, NCAR/UCAR, NOAA, JMA, APCC, Eus., etc.)

5.2 พฒันาระบบการบริหาร
จดัการใหม้ปีระสิทธภิาพ

1. พฒันาระบบการบริหารและการ
พฒันาทรัพยากรบคุคล
2. ผลักดันกลไกการตรวจสอบภายใน
ใหข้บัเคล่ือน
3. ปรับปรุงระบบงานสนบัสนนุใหม้ี
ประสิทธภิาพ

1. โครงการใหค้วามรู้การจดัท าแผนกลยทุธห์นว่ยงาน 
2. โครงการจดัท าแผนและด าเนนิการตามแผนกล
ยทุธก์ารบริหารทรัพยากรบคุคล
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบคุลากร
4. โครงการพฒันาคุณภาพชวีติและสภาพแวดล้อม
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5.3 พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่
รองรับกบัเทคโนโลยดิีจทิลัให้
ทนัสมยั

1. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับการบริหารจดัการ

5.3.1 ระดับความส าเร็จในการพฒันางานระบบสารสนเทศเพือ่
สนบัสนนุการบริหารจดัการองค์กร

5 5 5 1. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุ
การบริหารจดัการองค์กร
2. โครงการพฒันาระบบขอ้มลูทรัพยากรบคุคลและ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
3. โครงการปรับปรุงคอมพวิเตอร์ส านกังานและ
อปุกรณ์ประกอบ
4. โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
5. โครงการจา้งทีป่รึกษาเพือ่จดัท าสถาปตัยกรรม
องค์กรและการวเิคราะหอ์อกแบบสารสนเทศเพือ่
สนบัสนนุการบริหารจดัการองค์กร
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