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คํานํา 

 

  กรมอุตุนิยมวิทยา เปนสวนราชการที่มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งในการ
เฝาระวัง   ติดตาม   และเตือนภัยที่เกิดจากสภาวะอากาศ  และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  เชน  ภาวะ
อากาศหนาว   ฝนแลง   น้ําทวม   ลมพายุ  แผนดินไหว  และสึนามิ  เปนตน   ดังนั้น ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา   จึงมีสวนสําคัญตอผลกระทบดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   และผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ในอดีตที่ผานมา กรมอุตุนิยมวิทยา ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร ที่ใชเปนกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาการดําเนินงานมาแลว  2   ฉบับ   คือ   แผนยุทธศาสตรกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2547 – 2550   
และแผนยุทธศาสตรกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2548 – 2551 (ฉบับปรับปรุง)  ซ่ึงแผนยุทธศาสตรทั้ง 2 ฉบับ  
มีวัตถุประสงคที่มุงเนนการพัฒนางานภายในองคกร   เพื่อใหกิจการอุตุนิยมวิทยาเจริญกาวหนา  ทัดเทียม
นานาอารยประเทศ   และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน  รวมทั้ง
สาธารณชนทั่วไป   ใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด    แตโดยที่ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  เปนปสุดทายของ
แผนยุทธศาสตร   ดังนั้น   เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน   กรมอุตุนิยมวิทยาจึงไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตรกรมอุตุนิยมวิทยา   ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรม
อุตุนิยมวิทยาฉบับใหม  คือ แผนยุทธศาสตรกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.  2552 – 2555  โดยมีคณะอนุกรรมการ
วางแผนยุทธศาสตรกรมอุตุนิยมวิทยารวมดําเนินการในระดับปฏิบัติ     

สําหรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาตรนั้น   คณะกรรมการฯ ไดใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของทั้งผูบริหาร   และขาราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา  รวมถึงผูรับบริการ  และผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder)   โดยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง (Brain Storming)  และการ
ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณ (Public Hearing)  โดยคํานึงถึงแนวนโยบายของ
รัฐบาล   แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 - 2554   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 10   พ.ศ. 2550 – 2554  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546  และแผนยุทธศาสตรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ฯลฯ  ซ่ึง กรมอุตุนิยมวิทยา 
จะไดใชแผนยุทธศาสตร ฉบับนี้ เปนเครื่องมือสําคัญ ในการกํากับ ดูแล และประเมินผลการดําเนินการ 
เพื่อให เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ ใน อีก 4 ป ขางหนา ตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา / สภาพปญหา 

1.  บทนํา 

  ในปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับปญหาวิกฤตเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ซ่ึงสวนใหญ
มีสาเหตุมาจากฝมือของมนุษย   เชน  การตัดไม ทําลายปาตนน้ํา   การบุกรุกปา เพื่อเขาไปอยูอาศัยหรือ
ประกอบธุรกิจ    การใชพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย  ฯลฯ   เหลานี้ลวนเปนสาเหตุ
สําคัญที่ใหสภาวะแวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงไป   เกิดสภาวะเรือนกระจก (Green House Effect)   
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกวา  “ภาวะโลกรอน (Global Warming)”   และจากสภาวะอากาศโลกที่
แปรปรวนนี้    ทําใหเกิดปรากฏการณและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น  และบอยครั้งมากขึ้น   
สรางความเสียหายตอประชาชน  สังคม  และประเทศชาติมากมายเหลือคณานับ 

  ภัยพิบัติที่เกิดในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ  ไดแก  ภัยจากพายุ   ฝนฟาคะนอง   ลม
กระโชกแรง    น้ําทวม    น้ําแลง    ดินโคลนถลม    น้ําปาหลาก   คล่ืนซัดชายฝง   แผนดินไหวและสึนามิ  
เปนตน    แตภัยพิบัติสําคัญที่รุนแรงและสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่เคย
เกิดขึ้น  เชน   พายุไตฝุนเกย     อุทกภัยโคลนถลมบานน้ํากอ  จังหวัดเพชรบูรณ    และที่บานลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ     และคลื่นยักษสึนามิ        ซ่ึงสิ่งเหลานี้  หากมีการเตรียมการพรอมรับมือ  หรือสามารถ
เตือนภัยลวงหนาได    ก็จะสามารถชวยปองกันบรรเทาความสูญเสียลงไดเชนกัน    แตภาครัฐตองมี
บทบาทสําคัญในการแจงเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น     ปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน  
มิใชมีเพียงการใหความชวยเหลือหลังประสบภัยพิบัติแลวเทานั้น    สวนทองถ่ินเองก็ตองตื่นตัว  และให
ความรวมมือในการเฝาระวังภัยดวยเชนกัน      

  กรมอุตุนิยมวิทยาตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว  และพยายามมุงพัฒนาการ
พยากรณอากาศใหมีความถูกตอง  แมนยํามากขึ้น   สรางระบบเตือนภัยลวงหนา   และประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ   รวมทั้งใหความรูกับประชาชนที่อาศัยอยู
ในเขตพื้นที่เส่ียงภัย  เพื่อใหการเตือนภัยมีประสิทธิภาพ  สามารถเตรียมพรอมปองกันภัยไดทันทวงที      
แตอยางไรก็ตาม  การพัฒนายังคงตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  และตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการ  เอกชน  และประชาชนดวย 
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2.  สภาพปญหา 

  ดังที่ไดกลาวไวแลววา  สภาวะอากาศโลกในขณะนี้  มีความแปรปรวน   ฤดูกาลตาง ๆ 
เปล่ียนแปลงไปมาก   กรมอุตุนิยมวิทยาไมสามารถดําเนินงานเพียงหนวยเดียวโดยลําพัง  จําเปนตองมี
การบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น  ทั้งในเรื่องของขอมูล   เทคโนโลยี   การใหบริการ  การแจงเตือนภัย  
และการใหความรู    แตกระนั้น สภาพปญหาตาง ๆ  ก็ยังไมสามารถคลี่คลาย  หรือแกไขไปไดหมด   แผน
ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น  ไมอาจใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง   ผูบริหารจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการไปตามสถานการณในแตละโอกาส   ทั้งนี้เนื่องจากสภาพปญหามีความ
หลากหลาย  แตกตางกัน  แตหลักใหญ ๆ ที่อาจวิเคราะหและสรุปได  มีดังนี้ 

2.1 รูปแบบของภัยธรรมชาติ  และสถานที่เกิดภัย 

ภัยพิบัติบางชนิด  เชน  พายุฝนฟาคะนอง    กรมอุตุนิยมวิทยาอาจตรวจพบไดตั้งแต
พายุเร่ิมกอตัว  และเฝาระวังการเคลื่อนตัววาจะไปในทิศทางใด  ดวยความเร็วลมเทาไร  ประมาณวาจะมี
ผลกระทบกับพื้นที่จังหวัดใด  ในวันที่เทาไร    ซ่ึงกรณีเชนนี้   หนวยงานตาง ๆ  จะไดรับแจงประกาศ
เตือนภัยไดลวงหนา    มีระยะเวลาเตรียมการปองกันบรรเทาภัย   หรืออพยพประชาชนไดทันเวลา      แต
ภัยพิบัติบางชนิด  เชน  แผนดินไหว    ยังไมมีหนวยงานใดทั้งในและตางประเทศ  สามารถพยากรณได
ลวงหนาวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด   ที่ไหน  หรือมีความรุนแรงระดับใด     เวนแตจะศึกษาแนวรอยเลื่อนของ
เปลือกโลก  การคํานวณหาศูนยกลางและขนาดของการเกิดแผนดินไหว   เพื่อแจงรายงานขาวการเกิด
แผนดินไหวในจังหวัดใดของประเทศเทานั้น     

สวนสถานที่เกิดภัยก็เปนปจจัยหลักที่จะสงผลกระทบถึงระดับความเสียหายได  
กลาวคือ  ภัยธรรมชาติบางชนิดมีความรุนแรงสูงมาก  แตหากเกิดขึ้นในเขตปา  ซ่ึงไมมีผูอยูอาศัย  ความ
เสียหายก็อาจไมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศมากนัก     ตรงกันขามกับภัยธรรมชาติที่อาจมี
ความรุนแรงบางเล็กนอย     แตหากเกิดในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศแลว   ก็อาจสรางความเสียหาย
ทั้งตอชีวิต  ทรัพยสิน  และการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนได     การฟนฟู   เยียวยา  ตองใช
เวลานาน  กวาที่ทุกสิ่งทุกอยางจะกลับคืนสูภาวะปกติ    
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2.2 ความตื่นตัวของประชาชนในการรับมือกับภัยธรรมชาติ 

แมวากรมอุตุนิยมวิทยาจะมีรายงานขาวพยากรณอากาศผานสื่อชนิดตาง  ๆ  เปน
ประจําทุกวัน  ทั้งทางวิทยุ  โทรทัศน   หรือหนังสือพิมพก็ตาม   ชาวบานในชนบทที่ยากจน  ที่มีความเสีย่ง
ตอภัยธรรมชาติสูงจํานวนไมนอยไมสามารถรับทราบรายงานขาวพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ได   แตชาวบานในเขตเมืองที่สามารถรับรูรายงานขาวพยากรณอากาศไดจากสื่อทุกแขนง  กลับไมมีความ
ตื่นตัว  เพียงเพราะมองวาภัยพิบัติเหลานั้นเปนเรื่องธรรมชาติ   การทํามาหากินเปนเรื่องสําคัญกวา 

แตในยุคของการสื่อสารไรพรมแดน   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนา
ไปอยางรวดเร็ว   ประชาชนไมวาจะอยูสถานที่ใด   สามารถรับรูขอมูลขาวสาร  การแจงเตือนภัยไดอยาง 
ทันทวงที  หากประชาชนมีความตื่นตัวกลัวภัย  และชวยเหลือกันในทองถ่ิน   ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  
ก็จะบรรเทาเบาบางลง    และจํานวนผูเสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติก็จะลดลงดวย 

2.3  ความเชื่อถือในคําพยากรณอากาศ   และความเชื่อม่ันในกรมอุตุนิยมวิทยา 

ในอดีต  ประชาชนตองเรียนรูที่จะอยูกับธรรมชาติ   ชาวประมงสามารถบอกไดวา  
ลักษณะทะเล   หรือลักษณะทองฟาเปนเชนไร   จึงจะสามารถออกเรือไปหาปลาได   หรือลักษณะใดจะมี
อันตราย  ไมควรออกทะเล      เกษตรกรรูวาชวงไหนไมตองรดน้ําตนไม  ชวงไหนควรปลูกอะไร  หรือ
ลักษณะอากาศแบบไหนจะมีแมลงทําลายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย  ส่ิงเหลานี้  เปนการเรียนรูจาก
ธรรมชาติที่บรรพบุรุษอบรมสั่งสอนกันมาจากรุนสูรุน  โดยไมตองอาศัยรายงานขาวพยากรณอากาศจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา   ประกอบกับ  ถอยคําที่ใชในคําพยากรณอากาศเปนภาษาราชการ   ศัพทบางคําเปน
ศัพททางวิชาการ  ยากแกการเขาใจ   และการรายงานขาวก็ซํ้า ๆ กันเหมือนเดิมทุกวัน  ไมชวนฟง  ไมนา
ติดตาม   และไมนาสนใจ   คําพยากรณอากาศแบบกวาง ๆ  ไมเฉพาะเจาะจง  ก็ยิ่งทําใหประชาชนไม
เชื่อถือในขาวพยากรณอากาศ    ความเชื่อมั่น  ศรัทธาในการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงลดลงดวย 

2.4  การบริหารจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติของหนวยงานภาครัฐ 

 หนวยงานภาครัฐที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมีหลาย
หนวยงาน    ดําเนินงานตามภาระหนาที่  และวัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไป   เชน  กรมอุตุนิยมวิทยา
ทําหนาที่พยากรณอากาศ  และประกาศเตือนภัยจากพายุฝนฟาคะนอง    ภัยหนาว    อุทกภัย   หรือวาตภัย   
กรมทรัพยากรธรณี  ทําหนาที่แจงเตือนธรณีพิบัติภัย    กรมทรัพยากรน้ํา  และกรมชลประทาน  ทําหนาที่
แจงเตือนภัยเกี่ยวกับน้ํา      ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  ทําหนาที่แจงเตือนภัยภาวะฉุกเฉิน    กรมปองกัน 
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และบรรเทาสาธารณภัย  ทําหนาที่บริหารจัดการภัย  และใหความชวยเหลือหลังจากเกิดภัย  เปนตน    แต
ในกระบวนการปฏิบัติงานดานภัยพิบัติ   ไมมีหนวยงานใดสามารถปฏิบัติงานโดยลําพังไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   ทุกหนวยงานตองบูรณาการรวมกัน    แตบางครั้งก็เกิดความสับสน  ทั้งนี้  เนื่องจาก         
แตละหนวยงานมีทรัพยากรไมเทากัน  ทั้งในแงของงบประมาณ  เครื่องมืออุปกรณ  อัตรากําลัง  และการ
สนับสนุนจากรัฐบาล   เปนตน    จากความพรอมที่แตกตางกัน   และรูปแบบการปฏิบัติงานในระบบ
ราชการที่ไมคลองตัว    ยิ่งทําใหศักยภาพในการประสานการดําเนินงานไมดีเทาที่ควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

การวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่ผานมา 

  ตามแผนยุทธศาสตรกรมอุตุนิยมวิทยา  พ.ศ. 2548 – 2551  เนนการพัฒนาระบบงาน
ภายในองคกร  เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหไดรับความพึงพอใจ  และเกิดประโยชน
สูงสุด  โดยวัตถุประสงคหลักของแผนยุทธศาสตรฉบับดังกลาว  มุงพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา   งานดานวิชาการ    การใหบริการ    และการพยากรณอากาศที่ถูกตอง  แมนยํามากขึ้น    ซ่ึง
เปนงานประจําที่ตองปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องเปนปกติอยูแลว   แผนงาน / โครงการตาง ๆ ที่รองรับ
ยุทธศาสตร  ก็เปนแผนงาน / โครงการในระดับกิจกรรม   เปนการจัดซื้อ  จัดหา เครื่องมืออุปกรณให
ทันสมัย  มีประสิทธิภาพมากขึ้น   ไมมีแผนงาน / โครงการในเชิงรุกที่สรางคุณคาในกระบวนงานใหม  
เพื่อใหเกิดผลผลิตและผลลัพธอยางเปนรูปธรรม 

  แตขอเท็จจริง   ตลอดชวงระยะเวลาของแผน  (พ.ศ. 2548 – 2551)  เกิดเหตุการณเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายหลายเหตุการณ  เชน  เกิดสึนามิบริเวณชายฝงทะเลอันดามันใน 6 จังหวัด
ภาคใตของประเทศไทย  คือ  ภูเก็ต  พังงา  กระบี่  ตรัง  สตูล  และระนอง    เหตุการณฝนตกหนักน้ําทวม
ใหญจากพายุลูกตาง ๆ เชน  ชางสาร  ทุเรียน  ฯลฯ     เหตุการณน้ําปาไหลหลาก  ดินโคลนถลมที่จังหวัด
อุตรดิตถ  เปนตน    แตละเหตุการณมีผูคนลมตาย  หมดเนื้อหมดตัว  และพลัดพรากไรที่อยูอาศัยจํานวน
มาก    การทํามาหากิน   การคาขายหยุดชะงัก   รัฐบาลตองใชเงินงบกลางสํารองจายกรณีฉุกเฉินจําเปน
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยเปนจํานวนมาก    ระบบเศรษฐกิจชะงักงัน      ความเสียหายเหลานี้บางอยาง
ปองกันได    เตรียมตัวรับมือเพื่อบรรเทาความเสียหายได    หากผูเกี่ยวของสามารถรับรูกอนวาอะไรจะ
เกิดขึ้น   ดังนั้น  กรมอุตุนิยมวิทยาจึงตองปรับเปล่ียนวิธีการทํางานใหม    เนนการทํางานเชิงรุกในระดับ
พื้นที่มากขึ้น   กระตุนเตือนผูอาศัยอยูในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยใหตื่นตัว   เห็นความสําคัญของขาวพยากรณ
อากาศ   ไมเพียงแคไดยิน   แตตองรับฟง   และทําความเขาใจดวย 
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1.  นโยบายสําคัญ 

ส่ิงที่กรมอุตุนิยมวิทยาไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญ เพื่อเรงดาํเนินการพลิกฟนความ
เชื่อมั่นของประชาชนใหกลับคืนมา  มีดังนี้ 

• ปรับภาพลักษณกรมอุตุนยิมวิทยาใหทันสมัย 

• ประชาสัมพันธของกรมฯ ใหเปนที่รูจกั 

• ปรับปรุงถอยคําและภาษาทีใ่ชในการพยากรณอากาศ 

• ใชระบบเตือนภัยลวงหนา 

• สรางพันธมิตรกับหนวยงานที่เกีย่วของทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

2.  การดําเนินงาน 

ในทางปฏิบัติ  การพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยาชวงระยะ  4  ปที่ผานมา  จึงพอสรุปไดดังนี้ 

2.1 พัฒนาองคกร 
(1)  ปรับภูมิทัศนหนวยงานกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ 
(2) จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก  สมุทรปราการ  หนองบัวลําภู  และสระบุรี 
(3) จัดตั้งศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแกน)  เพิ่มขึ้น 
(4) จัดตั้งศูนยภูมิอากาศแหงชาติ 
(5) จัดตั้งศูนยอุตุนิยมวิทยาทะเล 
(6) จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธ 
(7) สรางพิพิธภัณฑอุตุนิยมวิทยา  และจัดตั้งศนูยการเรยีนรูอุตุนิยมวิทยาใน

ตางจังหวัด 
(8) ปรับปรุงหองสมุดอุตุนิยมวิทยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
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2.2 พัฒนาระบบงาน 
(1) เพิ่มบทบาทศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค  และสถานีอุตุนิยมวิทยาที่มีตอทองถ่ินให

มากขึ้น 
(2) ปรับปรุงระบบการรับ – สงขาวอุตุนิยมวิทยา 
(3) ใหความรูดานอุตุนิยมวิทยาแกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
(4) จัดทําโครงการเผยแพรประชาสัมพันธ  ตอน นักอุตุนอย 
(5) บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.3 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ 
(1) ติดตั้งระบบการตรวจวัดแผนดินไหวและการเตือนภัยสึนามิ 
(2) ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 
(3) ติดตั้งเครือขายสถานีฝนอัตโนมัติ 
(4) ติดตั้งเรดารตรวจอากาศที่เพชรบูรณ 
(5) ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณอ่ืน ๆ ใหทันสมัย มีสภาพพรอมใชงาน 

2.4 พัฒนาบุคลากร 
(1) ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  
(2) จัดใหมีการศึกษา ฝกอบรม  ดูงานในตางประเทศมากขึ้น 
(3) เชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาเปนวิทยากรใหความรูดานตาง ๆ แกบุคลากร

ของกรม 
(4) เปนเจาภาพจัดการประชุมอุตุนิยมวิทยานานาชาติ 

2.5 พัฒนาการใหบริการ 
(1) ใหบริการขอมูลผานโทรศัพทมือถือ 
(2) ปรับปรุง Website ใหนาสนใจ   มีขอมูลหลากหลาย  และเปนปจจุบัน 

นอกจากนี้    กรมอุตุนิยมวิทยาไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ หลายหนวยงาน  ไดแก 

• บริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอรวิส  จํากัด  (มหาชน)  :  AIS 

• กรุงเทพมหานคร 
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• กรมอุทกศาสตรทหารเรือ 

• สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

• กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• กรมชลประทาน 

• บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย  จํากัด 

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตภูเก็ต 
ฯลฯ 

  รวมทั้งไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  เนื่องในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน  การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ    งานวิชาการเนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา    และการจัดนิทรรศการเพื่อรณรงค
แกปญหาโลกรอน  เปนตน 

3.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

  การวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน  มีทั้งที่เปนนามธรรม  และรูปธรรม  
กลาวคือ  การวัดที่เปนนามธรรม  ก็อาจพิจารณาไดจากกระแสการตอบรับของประชาชนที่ใหความสนใจ
ในขาวพยากรณอากาศ   หรือกระแสการวิพากษวิจารณตอการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา  เปนตน  
แตหากจะวัดระดับความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมแลว  ก็อาจวัดไดจากตัวช้ีวัดในระดับผลผลิต  และ
ผลลัพธของกรมอุตุนิยมวิทยา  ดังนี้ 

  ผลผลิต  :   ขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

ตัวช้ีวดั เชิงปรมิาณ   :    ขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภยั  จํานวน 55,718 คร้ัง
ตอป 

              เชิงคุณภาพ    :    ขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัย  มีความถูกตอง       
ไมนอยกวารอยละ 75 

               เชิงเวลา        :    การประกาศเตือนภัยทันเหตุการณไมนอยกวารอยละ 100 

ผลลัพธ  :   ผูรับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

 



บทท่ี 3 

นโยบาย  และกรอบแนวคิดการพัฒนากิจการอุตุนิยมวทิยา 

แผนยุทธศาสตรกรมอุตุนิยมวิทยา  พ.ศ. 2552 – 2555   จัดทําขึ้นโดยอาศัยพื้นฐาน
แนวคิดและเจตนารมณของนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ    ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550    นโยบายรัฐบาล ที่มี นายสมัคร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี      แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554)      พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546    แผนยุทธศาสตรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พ.ศ. 2551 – 2554  และแผนยุทธศาสตรขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก  ค.ศ. 2008 โดยสามารถสรุป
นโยบาย  และกรอบแนวคิดที่สําคัญที่เกี่ยวของไดดังนี้ 

1.  รัฐธรรมนูณแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

  หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  มาตรา 75  และมาตร 76 

   แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ  มาตรา 77  และ 

   แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน  มาตรา 78 

  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวกทายเลม) 

2.  นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาลปจจุบัน โดยนายสมคัร สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา  เมื่อวนัที่ 18 -20 กุมภาพันธ 2551  ที่มุงมั่นจะสรางเสถียรภาพและความมั่นคงกาวหนาในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสรางความสมานฉันทใหเกิดขึน้  เพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทกุคน  ใน 8 นโยบาย  ดังนี ้

1.  นโยบายเรงดวนทีจ่ะเริ่มดําเนินการในปแรก 
2.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  นโยบายเศรษฐกิจ 
4.  นโยบายทีด่ิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.  นโยบายวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
6.  นโยบายการตางประเทศ  และเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
7.  นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
8.  นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
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สําหรับนโยบายที่เกีย่วของกับหนาที่ความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา  ทีจ่ะตองนํามาใชเปนแนวทาง
สําคัญในการกาํหนดยุทธศาสตร  เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานของกรมฯ คือ 

นโยบายที่ 4  นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ขอ 4.4  จดัใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภยั
พิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภยั ภยัแลง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศ และดําเนนิ
มาตรการลดผลกระทบและความเดือดรอนของประชาชนจากภัยพบิัตทิางธรรมชาติ 

  นโยบายที่ 7  นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

   ขอ 7.6  พัฒนาระบบการเตรยีมพรอมแหงชาติ  โดยเนนการบริหารวิกฤตการณ
ทั้งที่เกิดจากภยัธรรมชาติ  และภยัที่มนษุยสรางขึ้น  โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทกุภาคสวนใหสามารถ
ดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อปองกัน  แกไข  บรรเทา  และฟนฟูความเสียหายของชาติที่
เกิดจากภยัตาง ๆ 

  จากนโยบายรัฐบาลดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีบทบาท
สําคัญตอภาคเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และความมั่นคงของประเทศ    ซ่ึงตองยึดถือเปนกรอบแนวทาง
เพื่อนําไปใชกําหนดทิศทางยุทธศาสตร  และแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติตอไป   

3.  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554 

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554  เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551  โดยมีรายละเอียดเปาหมายเชิงนโยบาย  ตัวช้ีวัด  กลยุทธ / วิธีการ  ในสวนที่
กรมอุตุนิยมวิทยาตองนํามาใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน  คือ 

นโยบายที่ 4  นโยบายทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.4  จัดใหมีมาตรการปองกัน และพฒันาระบบขอมูล และเตือนภัยจากภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติ เชน อุทกภัย ภัยแลง ธรณีพิบัติ และการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดําเนนิมาตรการ
ลดผลกระทบและความเดือดรอนของประชาชน 

เปาหมายเชิงนโยบาย  :  เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาภยัพบิัติทางน้ํา 

ตัวช้ีวดั  :  มีแผนและระบบเทคโนโลยีการปองกันและเตอืนภัย 
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นโยบาย  :  จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูล  และเตือนภัยจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ  และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  และดําเนินมาตรการลดผลกระทบและความ
เดือดรอนของประชาชน 

กลยุทธ / วิธีดาํเนินการ  :   
1.  เพิ่มศักยภาพในการบรหิารจัดการภยัพบิัติทั้งการปองกัน  และลดผลกระทบจากภัย

พิบัติ  ดวยระบบ / แผน / มาตรการ  เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งระบบขอมูล
สารสนเทศที่ทันสมัย  และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปองกันภยั 

2.  สรางความมั่นคงของนิเวศนพื้นที่ตอบสนองตอการพัฒนาที่ยั่งยืนและความ
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัย  รวมทั้งการปรับตัว
เพื่อลดผลกระทบดานธรณีพิบัติภัย 

3.  พัฒนาระบบการพยากรณอากาศที่ทันสมัย  และการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ  
สามารถใหบริการไดทันทวงที 

นโยบายที่ 7  นโยบายความมั่นคงของรัฐ 

  7.6  พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ   

เปาหมายเชิงนโยบาย  :   
1.  มีระบบการเตือนภยัและระบบบริหารวิกฤตการณระดับชาติ  ที่สามารถนํามาใช

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  หนวยงานที่เกี่ยวของมีความพรอมในดานแผนงาน  ทรัพยากร และบุคคล  เพื่อรองรับ

สถานการณภยัคุกคาม 
ตัวช้ีวดั  :   
1.  สามารถแจงเตือนภัยและบริหารจดัการหนวยงานรับผิดชอบใหดําเนินงานไดอยาง

รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
2.  มีแผนปฏิบัติการในการฝกทบทวน  และมีทรัพยากรอยูในเกณฑมาตรฐาน  เพื่อ

รองรับสภาวะไมปกต ิ
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นโยบาย  :  พฒันาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ  โดยเนนการบริหารวิกฤตการณทั้งที่
เกิดจากภยัธรรมชาติและภยัที่มนุษยสรางขึ้น  โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวน  ใหสามารถ 

ดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อปองกัน  แกไข  บรรเทา และฟนฟคูวาม
เสียหายของชาติที่เกิดจากภยัตาง ๆ 

กลยุทธ / วิธีดาํเนินการ  :   
1.  พัฒนานโยบายและการบริหารวิกฤตการณจากภัยขนาดใหญ อาทิ  การรักษาความ

ปลอดภัยทางทะเล  การพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.  เตรียมทรัพยากรใหพรอมปองกันและเผชิญภัยคุกคามตาง ๆ อาทิ  การปรับปรุงและ

พัฒนาหนวยงาน  การสนับสนุนการจัดทําระบบปองกันน้ําทวม  การพัฒนาองคความรู  การสรางความ
ตระหนักและเสริมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย 

4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10   (พ.ศ. 2550 – 2554) 

จากปฐมบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทการพัฒนาประเทศ   ขอ 1.4  การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทาน
แนวพระราชดําริ   “เศรษฐกิจพอเพียง”   ที่เนนการพัฒนาใหประชาชนและชุมชนในชนบทมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได   อันเปนแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืนอยางแทจริง   โดยพระองคทรง
มุงเนนใหประชาชนอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูลกัน   จึงไดมี
พระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  ทั้งในเรื่องการจัดการน้ํา   
การปลูกปา   และการอนุรักษดิน    แนวทางการดําเนินงานจึงตองมีการอนุรักษและพัฒนาควบคูกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตองและไมทําลายธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  สําหรับยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 
2554)   ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว  5  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

  1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
   -   การพัฒนาคนใหมีคณุธรรมนําความรู  เกิดภูมิคุมกัน 

-   การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  และอยูใน
สภาพแวดลอมที่นาอยู 

   -   การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 
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  2.  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ 
   -   การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 
   -   การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
   -   การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล 

  3.  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 
   -   การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการ
บนฐานความรูและความเปนไทย 
   -   การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
   -   การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเปนธรรม    

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสรางความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

-   การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน 
-   การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
-   การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  5.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
   -   การเสริมสราง  และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปน
สวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 
   -   เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหาร
จัดการประเทศ 
   -   สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เนนการบริการแทน
การกํากับควบคุม  และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา 
   -   การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค  ทองถ่ิน  และชุมชน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
   -   สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง  สุจริต  และมีธรรมาภิบาล 
   -   การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และขั้นตอน  กระบวนการเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา 
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   -   การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศ
สูดุลยภาพและความยั่งยืน 

5.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        

บทบัญญัติในภาพรวม จะเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ ในการ
กระทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งวา   ตองมีความมุงหมายใหบรรลุเปาหมาย ดังนี ้

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
3. มปีระสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีขัน้ตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทนัตอเหตกุารณ 
6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ 
7. มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

6.  แผนยุทธศาสตรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 – 2554 

  แผนยุทธศาสตรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 – 2554  
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร  ดังนี ้

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให
ทั่วถึง  และมปีระสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลภาครัฐ 
3. สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและผูประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
4. พฒันาสมรรถนะของบุคลากร  และสงเสริมความรู  ความเขาใจดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. วิจัยและพฒันาดานนโยบาย  แผน  กฎหมาย  ระเบียบ  มาตรการ  และนวัตกรรมที่

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อประโยชนตอการพฒันาประเทศ 
6.     สงเสริม และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสูประชาชนอยางมีคุณภาพและทั่วถึง  เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การเตือนภัย  และความมั่นคงของประเทศ 
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7. World Meteorological Organization (WMO) Strategic Plan 2008 

 The Vision of WMO 

  “To provide world leadership in expertise and international cooperation in weather, 
climate, hydrology and water resources, and related environmental issues,  thereby  contributing to the 
safety and well-being of people throughout the world and to the social and economic benefit of all 
nations.” 

 Top-Level Objectives of WMO 

o To produce more accurate, timely and reliable forecasts and warnings of 
weather, climate, water and related environmental elements 

o To improve the delivery of weather, climate, water and related environmental 
information and services to the public, governments and other users 

o To provide scientific and technical expertise and advice in support of policy 
and decision-making and implementation of the agreed international 
development goals and multilateral agreements 

Strategic Thrusts of WMO 

o Science and technology development and implementation to monitor and 
observe the environment, forecast and warn of significant weather, water and 
climate conditions, and understand the Earth system; 

o Service delivery to ensure that society can derive the full benefit of the 
weather, water and climate information and services that WMO Members 
produce; 

o Partnership to work with international agencies, other organizations, 
academia, the media and the private sector to improve the range and quality of 
critical environmental information and services; 
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o Capacity-building to sustain and improve the ability of all Members, with a 
particular focus on developing and least developed countries, to provide 
essential environmental services to their societies; 

o Efficient management and good governance to ensure affordable 
environmental information and services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนากิจการอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2552 – 2555 

1.  ความเปนมาและโครงสรางการแบงสวนราชการ 

 1.1  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  กรมอุตุนิยมวทิยาเปนสวนราชการสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานอุตนุิยมวิทยา  โดยการตรวจ  เฝาระวัง  ติดตาม  รายงานสภาวะ
อากาศและปรากฏการณธรรมชาติ  พยากรณอากาศและเตือนภยัที่เกดิจากธรรมชาติ  และใหบริการดาน
อุตุนิยมวิทยาแกกิจการตาง ๆ ดวยความถูกตอง  รวดเรว็  แมนยํา  และทันเหตกุารณ  เพื่อประโยชนสูงสุด
ในเชิงเศรษฐกจิและสังคม  เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  ตลอดจนเปนการปองกนัการเกดิภยัพบิัติ  และ
ความสูญเสียในชีวิตและทรพัยสินของประชาชน  เอกชน  และหนวยงานของรัฐจากภยัธรรมชาติ  โดยให
มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ  พ.ศ. 2545  ดังตอไปนี้ 

1.  ตรวจ เฝาระวัง ตดิตาม รายงานสภาวะอากาศ และปรากฏการณธรรมชาติ 
2.  พยากรณอากาศและเตือนภัยทีเ่กิดจากธรรมชาติอยางเปนสากล 
3.  ใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาแกกิจการตาง ๆ โดยระบบเทคนิคที่ทันสมัย 
4.   ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาดานอุตุนิยมวิทยา  ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  ภูมิฟสิกส    

และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวของ 
5.  รวมมือและประสานงานดานอุตุนิยมวิทยากับประชาชน  องคการและหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม    หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย 

1.2  การแบงสวนราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา 

  กรมอุตุนิยมวทิยา แบงสวนราชการออกเปนดังนี ้
1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
3. กองสื่อสารสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
4. สํานักพยากรณอากาศ 
5. สํานักพัฒนาอตุุนิยมวิทยา 
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6. สํานักเฝาระวังและเตือนสภาวะอากาศ 
7. สํานักอุตุนิยมวิทยาขนสง 

นอกจากนี้  ยังมีศูนยอุตุนยิมวิทยาภาค 4 แหง  คือ   
- ศูนยอุตุนยิมวทิยาภาคเหนือ  จังหวดัเชยีงใหม 
- ศูนยอุตุนยิมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  จังหวดัอุบลราชธานี 
- ศูนยอุตุนยิมวทิยาภาคใตฝงตะวนัออก  จังหวัดสงขลา 
- ศูนยอุตุนยิมวทิยาภาคใตฝงตะวนัตก  จังหวัดภูเก็ต 

และมีหนวยงานที่เกิดจากการแบงสวนราชการภายใน  5  หนวยงาน  คือ 
- สํานักแผนดนิไหว 
- สถาบันอุตุนิยมวิทยา 
- ศนูยพยากรณภูมิอากาศแหงชาติ 
- ศูนยอุตุนยิมวทิยาทะเล 
- ศูนยประชาสมัพันธ 

กรมอุตุนิยมวิทยาตระหนักถึงภาระหนาที่รับผิดชอบอันมีความสําคัญตอประเทศ  รวมทัง้
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   จึงไดดําเนินการพัฒนากิจการอุตุนิยมวิทยาในดานตาง ๆ  มาเปนลําดับ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ไมวาจะเปนการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชกับกิจการอุตุนิยมวิทยา 
การพัฒนาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา    การพัฒนาบุคลากร    การพัฒนาเครือขายสถานีตรวจวัดสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยา ฯลฯ     ทั้งนี้  ก็เพื่อใหกรมอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ   เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด   สามารถลดความสูญเสีย   และผลกระทบทางเศรษฐกิจ  และสังคม  อันเนื่องมาจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ    โดยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมอุตุนิยมวิทยาขึ้นใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา
งานมาแลว  2   ฉบับ   ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547  จนถึงปจจุบัน   

2.  เปาหมายการใหบริการ 

2.1  เปาหมายกระทรวง 
2.1.1  เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถดาน ICT  เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางดาน ICT ในภูมภิาค 
2.1.2 นํา ICT  มาใชในงานบริหารและบริการภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
2.1.3  บริการขอมูลที่ทนัสมัย  เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจของฝายบรหิาร 
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2.1.4  บริการขอมูลเตือนภัยธรรมชาติดวยระบบ  ICT  ที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

2.2  เปาหมายกรม          
2.2.1  ประชาชนไดรับขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภยัธรรมชาติทันเวลา 

3.  การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค (SWOT Analysis)  ของกรมอุตนุิยมวิทยา 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

จุดแข็ง 
 

1.  เปนหนวยงานหลักดานอุตุนิยมวิทยาของประเทศ   มีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ตามมาตรฐาน 
ขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก   

2.  มีเครือขายสถานีอุตุนิยมวิทยาครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
3.  เปนศูนยรวมของบุคลากรดานอุตุนยิมวทิยา  และเปนศูนยกลางดานสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาของ

ประเทศ 
4.  เปนศูนยโทรคมนาคมดานอุตุนิยมวิทยาในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ทําใหไดรับความ 

รวมมือระหวางภูมิภาคเปนอยางด ี
5.  มีเครื่องมือ  อุปกรณอุตุนยิมวิทยาที่ทันสมัย  หลากหลาย  และไดมาตรฐาน 
6.  มีสถานวีิทยุกระจายเสยีง อต.  ชวยสนบัสนุนการประชาสัมพันธ  และการปฏิบตัิงานเชิงรุก 
7.  มีเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  ทําใหการเชื่อมโยงขอมูลเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการประชาชนไดรวดเร็ว  ทันเหตุการณ 
 

จุดออน 
 

1.  อัตรากําลังในภูมภิาคมีนอย  บุคลากรไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหลายหนาที่  ทั้งดานตรวจ 
อากาศ  การเงนิ  บัญชี  พัสดุ  ประชาสัมพันธ  และประสานความรวมมือดานการเตอืนภัยกับ 
หนวยงานในทองถ่ิน  ซ่ึงเปนงานที่หลากหลาย  และเจาหนาที่ไมมีความรู  ความชํานาญ  จึงทําให 
การปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 
 



-20- 
 

2.  การพัฒนาบุคลากรยังไมตอเนื่องและทัว่ถึง  รวมทั้งไมมีแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรของกรมฯ   
3.  การปฏิบัติงานดานอุตนุิยมวิทยาพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป  ทําใหองคความรูที่เคยมีอยูในตัวคน

หดหายไป 
4.  ขาดการบูรณาการขอมูลภายในหนวยงาน 
5.  การเชื่อมโยงระบบขอมลูภายในหนวยงานยังไมครอบคลุมทุกดาน 
6.  โครงสรางการบริหารงานไมเหมาะสม  หัวหนาสถานีมีผูบังคับบัญชาหลายคน  ทําใหการบรหิาร

จัดการภายในจังหวดัขาดความคลองตัว  แมจะมีการมอบอํานาจใหหวัหนาสถานีแลวก็ตาม 
7.  การควบคมุคุณภาพขอมลูยังไมไดมาตรฐานเพียงพอ 
8.  ขาดการพฒันามาตรฐานการดําเนนิงาน 
9.  ไมมีกฎหมายดานอุตนุิยมวิทยารองรับ 
10. เครือขายสถานียังไมครอบคลุมทุกจังหวัด  ซ่ึงไมเพยีงพอตอการประสานงานดานการเตือนภยั

ธรรมชาติ 
11. การทํางานเปนทีมยังไมเขมแข็งเพียงพอ 
12. งบประมาณที่ใชสําหรับเครื่องมืออุปกรณดานอุตนุิยมวิทยาแตละปมีจํานวนมาก  เนื่องจากเปน

เทคโนโลยีที่มีรายละเอียดสูง  ซ่ึงนําเขาจากตางประเทศ  ทําใหวงเงินงบประมาณทีใ่ชในการ
พัฒนางานดานอื่นมีนอย 

13.  มีเครื่องมือที่ใชเทคโนโลยีสูง  แตใชงานไมคุมคา 
14.  เครื่องมืออุปกรณบางสวนมีสภาพเกา ใชงานมานาน  ไมมีแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือที่ดี 

 
โอกาส 

 
1.  ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแตละปมีความรนุแรง  และเกดิบอยครั้ง  ทําใหรัฐบาลตระหนักถึง

ความสําคัญของการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยามากขึ้น  ทําใหกรมฯ ตองเรงพัฒนาทั้งในแงการ
ปฏิบัติงาน  บุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ  และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

2.  ส่ือมวลชนใหความสนใจ  และรวมมือกบักรมอุตุนิยมวิทยาในการนาํเสนอขาวพยากรณอากาศ
และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมากขึ้น  ทาํใหขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยาไปถึงประชาชนได
อยางทั่วถึง  รวดเรว็  และทนัเหตกุารณ 

3.  ประชาชนมีความตื่นตวัเร่ืองภัยธรรมชาติ  จึงใหความรวมมือในการเฝาระวังภยั  และใหขอมูล
เกี่ยวกับสภาวะอากาศและภยัธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทองถ่ิน  เปนโอกาสในการเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชนในแบบสื่อสารสองทาง (Two-ways-communication) 



-21- 
 

4.   องคความรูดานอุตุนิยมวิทยาไดรับความสนใจจากสถาบันการศึกษา และสาธารณชนมากขึน้ 
5.  เปนสมาชิกองคการอุตุนยิมวิทยาโลก  ทําใหไดรับความรู  เทคโนโลยีใหม ๆ  รวมทั้งขอมูล

สารสนเทศดานอุตุนิยมวิทยาจากทั่วโลก 
6.  ความตองการดานบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาทั้งในแงปริมาณ  และรูปแบบทีห่ลากหลายมี

สูงขึ้น 
7.  การใช Internet  อยางแพรหลายในปจจบุัน  ทําใหมีโอกาสเผยแพรสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไดอยาง

สะดวก  และรวดเรว็ 
8.  ขอมูลสารสนเทศดานอตุุนิยมวิทยา  สามารถนําไปประยุกตใชในกจิการตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง 

 
อุปสรรค/ภัยคกุคาม 

 
1.  สภาพภูมิประเทศของไทยตั้งอยูในเขตรอน  เปนอุปสรรคตอการพยากรณอากาศใหแมนยํา   

ประกอบกับปจจุบันสิ่งแวดลอมถูกทําลายมากขึ้น  ทําใหสภาพอากาศของโลกแปรปรวน  รวมทั้ง
ภาวะโลกรอนทําใหเกิดภยัธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น  และบอยครั้งขึ้น  การพยากรณอากาศให
แมนยํามากขึน้  จึงทําไดยากขึ้นเชนกัน 

2.  ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยแีละการสื่อสาร    ทําใหชองทางการเขาถึงขอมูลขาว
พยากรณอากาศมีมากขึ้น  โดยเฉพาะจากหนวยงานตางประเทศ   จึงเกิดการแขงขนั  และ
เปรียบเทียบ 

3.  ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีความคาดหวังในบริการของกรมอุตุนิยมวิทยาสูงขึน้  
ทั้งในแงของปริมาณ  ความถกูตอง  แมนยํา  และทันเหตุการณ  แตยังขาดความเขาใจในศัพท
วิชาการอุตุนยิมวิทยา  จึงไมเขาใจในคําพยากรณอากาศ  ทําใหกรมฯ ตองเรงปรับปรุงรูปแบบการ
นําเสนอ  และภาษาทีใ่ชในการพยากรณอากาศบอยครั้งขึน้ 

4.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเรว็  ทําใหกรมฯ ตองปรับตัวตลอดเวลา 
5.  หนวยงานภายนอกนําขอมูลของกรมฯ ไปใช  โดยไมไดกลาวอางองิถึงที่มาของขอมูล 
6.  เครื่องมือ  อุปกรณอุตุนยิมวิทยาสวนใหญมีราคาแพง  และตองนําเขาจากตางประเทศ 
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ผัง SWOT 
จุดแข็ง จุดออน 

1. เปนหนวยงานหลักดานอุตนุิยมวิทยาของประเทศ   
มีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ตามมาตรฐานของ
องคการอุตุนิยมวิทยาโลก   

2.  มีเครือขายสถานีอุตุนิยมวิทยาครอบคลุมเกือบทุก
จังหวัด 

3.  เปนศูนยรวมของบุคลากรดานอุตุนิยมวิทยา  และ
เปนศูนยกลางดานสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาของ
ประเทศ 

4.  เปนศูนยโทรคมนาคมดานอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ทําใหไดรับความรวมมือ
ระหวางภูมภิาคเปนอยางดี 

5.  มีเครื่องมือ  อุปกรณอุตุนิยมวิทยาที่ทันสมัย  
หลากหลาย  และไดมาตรฐาน 

6.  มีสถานีวิทยุกระจายเสียง อต.  ชวยสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ  และการปฏิบัติงานเชิงรุก 

7.  มีเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย  ทําใหการเชื่อมโยงขอมลูเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการประชาชน
ไดรวดเร็ว  ทันเหตุการณ 

 

1.  อัตรากําลังในภูมิภาคมีนอย  บุคลากรไดรับมอบ 
หมายใหปฏิบัติงานหลายหนาท่ี  ท้ังดานตรวจ
อากาศ  การเงิน  บัญชี  พัสดุ  ประชาสัมพันธ  และ
ประสานความรวมมอืดานการเตือนภยักับ
หนวยงานในทองถิ่น  ซึ่งเปนงานที่หลากหลาย  
และเจาหนาท่ีไมมีความรู  ความชํานาญ  จึงทําให
การปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

2.  การพัฒนาบุคลากรยังไมตอเนื่อง  และทั่วถึง  รวม 
ท้ังไมมีแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรของกรมฯ   

3.  การปฏิบัติงานดานอุตุนิยมวิทยาพึ่งพาเทคโนโลยี
มากเกินไป  ทําใหองคความรูในตัวคนหดหายไป 

4.  ขาดการบูรณาการขอมูลภายในหนวยงาน 
5.  การเชื่อมโยงระบบขอมูลภายในหนวยงานยังไม

ครอบคลุมทุกดาน 
6.  โครงสรางการบริหารงานไมเหมาะสม หัวหนา

สถานีมีผูบังคับบัญชาหลายคน  ทําใหการบริหาร
จัดการภายในจงัหวัดขาดความคลองตัว  แมจะมีการ
มอบอํานาจใหหัวหนาสถานีแลวก็ตาม 

7.  การควบคุมคุณภาพขอมูลยังไมไดมาตรฐานเพียงพอ 
8.  ขาดการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงาน 
9.  ไมมีกฎหมายดานอุตุนิยมวทิยารองรับ 
10. เครือขายสถานีไมครอบคลุมทุกจังหวัด  ไมเพียงพอ

ตอการประสานงานดานการเตือนภัยธรรมชาติ 
11. การทํางานเปนทีมยังไมเขมแข็งเพียงพอ 
12. งบประมาณที่ใชสําหรับเครื่องมืออุปกรณแตละปมี

จํานวนมาก  เนื่องจากเปนเทคโนโลยีท่ีมรีาย –
ละเอียดสูง   นําเขาจากตางประเทศ  ทําใหวงเงนิ
งบประมาณที่ใชในการพัฒนางานดานอื่นมีนอย 
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จุดแข็ง จุดออน 

 13.  มีเครื่องมอืท่ีใชเทคโนโลยีสูง  แตใชงานไมคุมคา 
14.  เครื่องมืออปุกรณบางสวนมีสภาพเกา ใชงานมา

นาน  ไมมีแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือท่ีด ี

 
ผัง SWOT 

โอกาส อุปสรรค/ภัยคุกคาม 
1.  ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในแตละปมีความรุนแรง  และ

เกิดบอยครั้ง  ทําใหรัฐบาลตระหนักถึงความสาํคัญ
ของการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยามากขึ้น  ทําให
กรมฯ ตองเรงพัฒนาทั้งในแงการปฏิบัติงาน  
บุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ  และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวของ 

2.  สื่อมวลชนใหความสนใจ  และรวมมือกับกรม
อุตุนิยมวิทยาในการนําเสนอขาวพยากรณอากาศ
และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมากขึ้น  ทําให
ขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยาไปถึงประชาชนได
อยางทั่วถึง  รวดเร็ว  และทันเหตุการณ 

3.  ประชาชนมีความตื่นตัวเรื่องภัยธรรมชาติ  จึงให
ความรวมมือในการเฝาระวังภัย  และใหขอมูล
เกี่ยวกับสภาวะอากาศและภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นใน
ทองถิ่น  เปนโอกาสในการเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชนในแบบสื่อสารสองทาง (Two-
ways-communication) 

4.   องคความรูดานอุตุนิยมวิทยาไดรับความสนใจจาก
สถาบันการศึกษา และสาธารณชนมากขึ้น 

5.  เปนสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก  ทําใหไดรับ
ความรู  เทคโนโลยีใหม ๆ  รวมทั้งขอมูล
สารสนเทศดานอุตุนิยมวิทยาจากทั่วโลก 

1.  สภาพภูมิประเทศของไทยตั้งอยูในเขตรอน  เปน
อุปสรรคตอการพยากรณอากาศใหแมนยํา   
ประกอบกับปจจุบันสิ่งแวดลอมถูกทําลายมากขึ้น  
ทําใหสภาพอากาศของโลกแปรปรวน  รวมทั้งภาวะ
โลกรอนทําใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากขึ้น  
และบอยครั้งข้ึน  การพยากรณอากาศใหแมนยํามาก
ข้ึน  จึงทําไดยากขึ้นเชนกัน 

2.  ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร    ทําใหชองทางการเขาถึงขอมูลขาว
พยากรณอากาศมีมากขึ้น  โดยเฉพาะจากหนวยงาน
ตางประเทศ   จึงเกิดการแขงขัน  และเปรียบเทียบ 

3.  ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมีความ
คาดหวังในบริการของกรมอุตุนิยมวิทยาสูงข้ึน  ท้ัง
ในแงของปริมาณ  ความถูกตอง  แมนยํา  และทัน
เหตุการณ  แตยังขาดความเขาใจในศัพทวิชาการ
อุตุนิยมวิทยา  จึงไมเขาใจในคําพยากรณอากาศ  ทํา
ใหกรมฯ ตองเรงปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอ  และ
ภาษาที่ใชในการพยากรณอากาศบอยครั้งข้ึน 

4.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว  ทําใหกรมฯ ตองปรับตัวตลอดเวลา 

5.  หนวยงานภายนอกนําขอมูลของกรมฯ ไปใช       
โดยไมไดกลาวอางอิงถึงท่ีมาของขอมูล 
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โอกาส อุปสรรค/ภัยคุกคาม 
6.  ความตองการดานบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาทั้ง

ในแงปริมาณ  และรูปแบบที่หลากหลายมีสงูข้ึน 
7.  การใช Internet  อยางแพรหลายในปจจุบัน  ทําใหมี

โอกาสเผยแพรสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไดอยาง
สะดวก  และรวดเรว็ 

8.  ขอมูลสารสนเทศดานอุตุนิยมวิทยา  สามารถนําไป
ประยุกตใชในกิจการตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง 

 

6.  เครื่องมือ  อปุกรณอุตุนิยมวทิยาสวนใหญมีราคา
แพง  และตองนําเขาจากตางประเทศ 

 

4.  วิสัยทัศนและพันธกิจ 

วิสัยทัศน    

“มุงมั่นสูความเปนเลิศดานอตุุนิยมวิทยาในระดับสากล” 

พันธกิจ    

1. พยากรณอากาศครอบคลุมทั้งประเทศ  และออกคําเตือนอยางมีประสิทธิภาพ  
ถูกตอง  แมนยํา  ทันเหตุการณ  เพื่อตอบสนองตอการบริหารจัดการในการลดการ
สูญเสียจากภัยธรรมชาติ 

2. สรางความตระหนักของประชาชนถึงภัยธรรมชาติ และสามารถปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตอง ในการรักษาชีวิต และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยใชเทคโนโลยี
และวิธีการบริการสารสนเทศที่ทันสมัย      

3. เปนศูนยขอมูลสารสนเทศและบริการดานอุตุนิยมวิทยาแหงชาติ สําหรับผูใชใน
กิจการตาง ๆ 

4. ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยา 

5. เพิ่มบทบาทความรวมมือระหวางประเทศ ดานอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดลอม   เพื่อ
ความเขาใจ สถานการณโลกท่ีเปลี่ยนไป 
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วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ  

2.  เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยของประชาชน  โดยไมใหเกิดการ
สูญเสีย  หรือเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 

3.  มีศูนยขอมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาแหงชาติ    และการใหบริการขอมูลอุตุนิยม 
วิทยาที่หลากหลาย  สามารถนําไปประยุกตใชในกิจการแขนงตาง ๆ 

4.  เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานอุตุนิยมวิทยา  และผลักดันใหเกิดการวิจัย  พัฒนางาน
วิชาการมากขึ้น 

5.  สรางภูมิปญญา   และแลกเปลี่ยนเรียนรู   รวมมือกับหนวยงานอุตุนิยมวิทยา
ระหวางประเทศ   เพื่อความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน   

 เปาหมาย / ความคาดหวัง 

1.  รักษาคุณภาพของการพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติใหอยูในระดับ
มาตรฐานสากล 

2.  ประชาชนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ   ศรัทธาและเชื่อถือในขาว
พยากรณอากาศและประกาศเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา   สามารถเขาถึงขอมูล
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไดอยางทั่วถึง   และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยา 

 องคกรท่ีเก่ียวของ 

 ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นมีหลากหลาย ซ่ึง
ประกอบไปดวย สวนราชการ หนวยงานเอกชน ส่ือมวลชนทุกแขนง และประชาชนทั่วไป  โดยสวน
ราชการและหนวยงานเอกชนจะมีบทบาทในการนําขอมูลอุตุนิยมวิทยาไปใชในกิจการตาง ๆ เชน       
กรมชลประทาน บริษัท  วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  
สําหรับสื่อมวลชนตางๆ จะทําหนาที่ในการเผยแพรขอมูลขาวสารอุตุนิยมวิทยาสูธารณชน ไมวาจะเปน
พยากรณอากาศ การเตือนภัยสภาพอากาศราย ทําใหประชาชนรับรู และเตรียมพรอมปองกันภัยที่อาจ
เกิดขึ้นไดทันเวลา 
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5.  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ 

ตามแผนยุทธศาสตรกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2552 – 2555    มี 7  ประเด็นยุทธศาสตรที่
สําคัญ เรียงตามลําดับความสําคัญได ดังนี้   

ประเด็นยุทธศาสตรที ่1   การสูญเสียชีวิต  และผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม      
อันเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2   ความตระหนักของสาธารณชนตอภัยธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3   การศึกษา  การฝกอบรม  และการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   ความรวมมือและการเปนหุนสวนระหวางประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่5   ความผันแปร  และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่6   ความตองการขอมูลสารสนเทศดานอุตุนิยมวิทยาของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่7   ประสิทธิผลของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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ซ่ึงแตละประเด็นยุทธศาสตร  มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย  และกลยุทธ  ดังตอไปนี้  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การสูญเสียชีวิต และผลกระทบดานเศรษฐกจิและสังคม อันเนื่องมาจาก 

 ภัยธรรมชาต ิ
 

     เปาประสงค ลดการสูญเสียชีวิตและผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

 

ตัวชี้วัด  หนวยนับ เปาหมาย ป 2552 – 2555 

1. อัตราการสูญเสียในชวีิต ของประชาชนลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัอัตราการสูญเสียจากภัยธรรมชาติที่มี 
ความรุนแรงในระดับเดียวกนัที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่
เดียวกันในอดตี เมื่อมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ในการลดอัตราการสูญเสียอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
เปรียบเทียบกบัสถิติที่ผานมาลาสุด 

2. อัตราการสูญเสียในทรัพยสิน ของประชาชนลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัอัตราการสูญเสียจากภัยธรรมชาติที่มี 
ความรุนแรงในระดับเดียวกนัที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่
เดียวกันในอดตี เมื่อมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ในการลดอัตราการสูญเสียอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
เปรียบเทียบกบัสถิติที่ผานมาลาสุด 

   รอยละ 

 

 

 

 

   รอยละ 

 

ลดลงรอยละ 10 ตอป 

 

 

 

 

ลดลง รอยละ 10 ตอป 

 

กลยุทธท่ี 1 เพิ่มความถูกตอง แมนยํา ความทันเวลา และความนาเชื่อถือของการพยากรณ
อากาศ และการเตือนภยั 

 กลยุทธท่ี 2  ปรับปรุงเครือขายการตรวจอากาศ การสื่อสารขอมูล และแผนดินไหว เพื่อ
สนับสนุนการเตือนภัยธรรมชาติ และการพยากรณอากาศลงสูระดับทองถ่ิน 

กลยุทธท่ี 3 บํารุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือตรวจวดั ใหพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิผล 
กลยุทธท่ี 4 ปรับปรุงการนําเสนอการเตือนภัยธรรมชาตแิละการพยากรณอากาศและ 

ประสานงานบูรณาการกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาแบบจําลองพยากรณอากาศรายละเอียดสูง  
กลยุทธท่ี 6 ศึกษาผลกระทบจากสภาพภัยธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  ความตระหนักของสาธารณชนตอภยัธรรมชาต ิ

 

     เปาประสงค สรางความตระหนักของสาธารณชนตอภยัธรรมชาต ิ

 

ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย ป 2552 - 2555 

1. การรับรูขาวสาร และความสนใจในขาวพยากรณอากาศ
ของประชาชน 

2. จํานวนครั้งในการจัดกจิกรรมอุตุนิยมวิทยาใหประชาชน
มีสวนรวม 

  รอยละ 

     
    คร้ัง   

เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

 
ปละ 5 คร้ัง 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนากลไกการใหบริการ  ใหสาธารณชนเขาใจ  และเขาถึงสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาไดสะดวกรวดเร็ว  ตรงตามความตองการ 

กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางการมีสวนรวมของสาธารณชนใหเขมแข็ง  ในการเตรียมความพรอม
รับมือภัยธรรมชาติ 

กลยุทธท่ี 3 จัดใหมีกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสรางความตระหนักแกสาธารณชน 
 กลยุทธท่ี 4  ศึกษาแนวคิดและสรางกระบวนการเตรียมพรอมรับมือพายุ และแผนดินไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-29- 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  การศึกษา การฝกอบรม และการวิจัย 

 

     เปาประสงค เสริมสรางขีดความสามารถในดานการศึกษา ฝกอบรม และการวิจัย 

 

ตัวชี้วัด  หนวยนับ เปาหมาย ป 2552 – 2555 
1. รอยละของผลงานวิจยัที่นําไปใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนผูผานการฝกอบรม 
3. มีระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวจิัย 
4. จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนสังคมการเรียนรู 

   รอยละ 
      
     คน 
   ระบบ 
     คร้ัง 

รอยละ 20 ตอป 
 
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 
เพิ่มขึ้น ปละ 1 ระบบ 
ปละ 2 คร้ัง 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาและเสริมสรางระบบงานวิจยัของกรมอุตุนิยมวิทยาใหเขมแข็ง 
กลยุทธท่ี 2 เพิ่มศักยภาพและความรูของบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งของสังคมแหงการเรียนรู 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  :  ความรวมมือและการเปนหุนสวนระหวางประเทศ 

 

     เปาประสงค สงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนระหวางประเทศ 

 

ตัวชี้วัด  หนวยนับ เปาหมาย ป 2552 - 2555 

           จํานวนกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ       ครั้ง ปละ 2 คร้ัง 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาความรวมมือในการแลกเปลี่ยนและการใชขอมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
ระหวางประเทศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งดานแผนดินไหว 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการเขารวม และมีสวนรวมในการปฏิบัติการระหวางประเทศ 
กลยุทธท่ี 3 จัดทําโครงการและงานวจิัยรวมดานอุตนุยิมวิทยาและสาขาที่เกี่ยวของกับ 

หนวยงานระหวางประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  :  ความผันแปร และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

 

     เปาประสงค ผูใชบริการรับรู  และเขาใจ   เร่ืองความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ  รวมท้ัง 
นําขอมูลขาวสารไปใชอยางถูกตอง เหมาะสม 

 

ตัวชี้วัด  หนวยนับ เปาหมาย ป 2552 - 2555 
1. จํานวนชิ้นงาน เร่ืองความผนัแปร และการ

เปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ ที่ไดเผยแพรสูสาธารณชน 
2. รอยละของผูใชบริการที่มีสวนรับรูในเรื่องความ

ผันแปรและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

  ช้ินงาน 
 
  รอยละ 

ปละ 2 ช้ินงาน 
 
เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 

 

กลยุทธท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บขอมูลภูมิอากาศ เพื่อเปนศูนยกลาง และ
แหลงขอมูลขาวสารดานภูมอิากาศของประเทศ 

กลยุทธท่ี 2  จัดหาและประยุกตใชแบบจําลองดานภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ 
กลยุทธท่ี 3 เพิ่มขีดความสามารถของศูนยภูมิอากาศแหงชาติ ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร 

และการประชาสัมพันธเชิงรุกในการมีสวนรวมรับรูของประชาชนในเรื่องการ
ผันแปรภูมิอากาศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  :  ความตองการขอมูลสารสนเทศดานอุตนุิยมวิทยาของประเทศ 

 

     เปาประสงค สนองตอบความตองการใชขอมูลสารสนเทศดานอุตุนยิมวิทยาเพื่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 

ตัวชี้วัด     หนวยนับ เปาหมาย ป 2552 – 2555 
1. จํานวนรูปแบบ หรือชองทางของบริการที่

เพิ่มขึ้น 
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

รูปแบบหรือ
ชองทาง 
รอยละ 

เพิ่มขึ้นปละ 1 รูปแบบ หรือชองทาง 
 
ไมนอยกวารอยละ 80 ทุกป 

 

กลยุทธท่ี 1 เพิ่มและควบคมุคุณภาพฐานขอมูลอากาศ แผนดินไหว และภูมิอากาศ 
กลยุทธท่ี 2  ขยายและเพิ่มการบริการอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติแกสาธารณชน 
กลยุทธท่ี 3 เพิ่มระดับความพึงพอใจของสาธารณชนที่มีตอขอมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7  :  ประสิทธิผลของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

     เปาประสงค เพิ่มประสิทธิผลของกรมอตุุนิยมวิทยา 

 

ตัวชี้วัด  หนวยนับ เปาหมาย ป 2552 – 2555 
          ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองคกร    ระดับ ไมนอยกวา ระดับ 3 ทุกป 

 

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางและเพิ่มสมรรถนะการบริหารจดัการเชิงกลยทุธสําหรับผูบริหารทุก
ระดับ 

กลยุทธท่ี 2       มีคณะที่ปรึกษาชวยสนับสนนุการตัดสินใจใหผูบริหาร 
กลยุทธท่ี 3       ผลักดันและสนับสนุนมาตรฐานระบบการบริหารงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

และจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหาร 
กลยุทธท่ี 4       กระตุนและเรงรัดการนําแผนการบริหารทรัพยากรมนษุยมาใชอยางเปน

รูปธรรม 
กลยุทธท่ี 5       ยกระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
กลยุทธท่ี 6  บริหารจัดการประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ 
กลยุทธท่ี 7  สรางระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารงานทุกระดับ 
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แผนภูมิที่ 3.2  แสดงความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวง  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ 

 
 
 

3. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
3.8 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.4 จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบ 
      ขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
      เชน อุทกภัย ภัยแลง  ธรณีพิบัติฯ 

4. นโยบายทีด่นิ ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

นโ
ยบ

าย
รฐั
บา
ล  

 
 
 
 
 
 

3.8.3 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนา 
         ระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐ  ดวยระบบ 
         อิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงขอมูลการบริหารจัดการ 
         การขนสงสินคาและบริการ  การเตือนภัยและความมั่นคง 
         ของรัฐ บริการการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจน 
         การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ 
         เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
         ของประเทศ 

 
 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ขอ
งก
ระ
ทร

วง
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
สงเสริม และสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารมาใชในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
และบริการภาครัฐสูประชาชนอยางมีคุณภาพและทั่วถึง  
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเตือนภัย  

และความมั่นคงของประเทศ 

 

เป
าป
ระ
สง
คเ
ชงิ
ยุท

ธศ
าส
ตร

 

 
 
 
 
 
 

 
ประชาชนทุกภาคสวนสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไปใชในการดําเนินงานตามภารกิจ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และกอใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง และความมั่นคงของประเทศ 

 
ประชาชนไดรับบริการขอมูลเตือนภัยธรรมชาติ 

ดวยระบบ ICT  
ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
1. ระบบปฏิบัติการพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา (อต.) 
2. การจัดทําแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงวาตภัยในระดับภาพรวมของประเทศ (GIS) (อต.) 
3. โครงการจัดหาระบบตรวจวัดความแรงแผนดินไหว เพื่องานปองกันและบรรเทาภัยสําหรับสิ่งกอสราง   

ในเขตชุมชนเมือง (อต.) 
4. โครงการระบบตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก (อต.) 
5. โครงการระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล (อต.) 
6. โครงการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ศภช.) 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

1.  การสูญเสียชีวิต และ 1.1 ลดการสูญเสียชีวิตและ 1.1 อัตราการสูญเสียในชีวิต 1.1  เพิ่มความถูกตอง  แมนยํา 1. ระบบตรวจวัดแผนดินไหวระยะไกล 288.75 55.50  -  -  - ฝต.
    ผลกระทบดานเศรษฐกิจ        ผลกระทบดานเศรษฐกิจ       ของประชาชนลดลง เมื่อ         ความทันเวลา  และความ     เพื่อเตือนภัยสึนามิ
    และสังคมอันเนื่องมาจาก      และสังคมอันเนื่องมาจาก       เปรียบเทียบกับอัตราการ         นาเชื่อถือของการ 2.  ระบบปฏิบัติการพยากรณอากาศและ 35.0 35.0  -  -  - พอ.
    ภัยธรรมชาติ      ภัยธรรมชาติ       สูญเสียจากภัยธรรมชาติที่มี         พยากรณอากาศ และการ      เตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา

      ความรุนแรงในระดับเดียว         เตือนภัย 3.  การจัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงวาตภัย 20.0  - 20.0  -  - พน.
      กันที่เคยเกิดขึ้นในอดีต       ในระดับภาพรวมของประเทศ GIS
       เมื่อมีการดําเนินการตาม 4. โครงการจัดหาระบบตรวจวัด 180.0 54.0 126.0  -  - สผ.
      แผนปฏิบัติการในการลด       ความแรงแผนดินไหวเพื่องาน 
      อัตราการสูญเสียอยางชัดเจน       ปองกันและบรรเทาภัยสําหรับ
      และเปนรูปธรรม เปรียบ       สิ่งกอสรางในเขตชุมชนเมือง
      เทียบกับสถิติที่ผานมาลาสุด 5. โครงการระบบตรวจวัดการเคลื่อน 300.0 60.0 120.0 120.0  - สผ.
          ตัวของแผนเปลือกโลก เพื่อการ
1.2 อัตราการสูญเสียในทรัพย       เตือนภัยแผนดินไหวและสึนามิ
      สินของประชาชนลดลง เมื่อ 6.  โครงการระบบเตือนภัยพิบัติ 200.0 40.0 90.0 70.0  - ฝต.
      เปรียบเทียบกับอัตราการ      อุตุนิยมวิทยาทะเล
      สูญเสียจากภัยธรรมชาติที่มี 7. โครงการพัฒนาแบบจําลองความ 10.0  - 9.0 0.5 0.5 พอ.
      ความรุนแรงในระดับเดียว     เร็วลมพายุหมุนเขตรอน
      กันที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
       เมื่อมีการดําเนินการตาม
      แผนปฏิบัติการในการลด
      อัตราการสูญเสียอยางชัดเจน
      และเปนรูปธรรม เปรียบ
      เทียบกับสถิติที่ผานมาลาสุด

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)

แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร อต. ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)

1.2  ปรับปรุงเครือขายการ 8. แผนการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย
        ตรวจอากาศ การสื่อสาร     และมีประสิทธิภาพ
       ขอมูล และแผนดินไหว 8.1 เครื่องมือตรวจอากาศระบบวินดเชียร 78.835 38.835  -  -  - ศน.
       เพื่อสนับสนุนการเตือนภัย     ที่ เชียงใหม
       ธรรมชาติและการพยากรณ 8.2 เครื่องเรดารตรวจอากาศชนิด C-Band 107.9 52.9  -  -  - ศน.
       อากาศลงสูระดับทองถิ่น    ที่ ลําพูน

8.3 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 19.8592 9.8592  -  -  - ศน.
      (AWOS) ที่ เชียงราย
8.4 เครื่องเรดารตรวจอากาศชนิด C-Band 122.75 60.25  -  -  - ศน.
     ที่ เพชรบูรณ
8.5 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 19.8592 9.8592  -  -  - ศฉ.
      (AWOS) ที่ อุดรธานี
8.6 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 40.0 8.0 32.0  -  - ศฉ.
     (AWOS)ที่ ศฉ.  สกลนคร  
8.7 เครื่องเรดารตรวจอากาศชนิด C-Band 110.0 22.0 88.0  -  - ศฉ.
     ที่ สุรินทร
8.8 เครื่องเรดารตรวจอากาศชนิด C-Band 107.9 52.9  -  -  - ศอ.
     ที่ ชุมพร
8.9 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 19.8592 9.8592  -  -  - ศอ.
     (AWOS) ที่ นครศรีธรรมราช
8.10 ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศ 80.0 16.0 64.0  -  - ศต.
    อัตโนมัติ(AWOS) เปนวินดเชียร 
    (WSAS) ที่ ที่กระบี่
8.11 เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 40.0 8.0 32.0  -  - ศต.
     (AWOS) ที่ ระนอง และตรัง
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)

8.12 โครงการปรับปรุงระบบเรดารตรวจ 110.0 22.0 88.0  -  - ศอ.
      อากาศพรอมหอเรดาร อ.สทิงพระ 
     จ.สงขลา
8.13 โครงการปรับปรุงระบบตรวจอากาศ 20.0 4.0 16.0  -  - ศอ.
      อัตโนมัติ(AWOS) สอต.นราธิวาส 
      จ.นราธิวาส
8.14 โครงการปรับปรุงระบบตรวจอากาศ 14.0 14.0  -  -  - ศอ.
      ชั้นบน ระบบเมตอก
8.15 โครงการปรับปรุงเครื่องมือตรวจ 29.0 29.0  -  -  - ศฉ.

   อากาศ ชั้นบนระบบอัตโนมัติ 
   (AIR-1680 MHz) พรอมอุปกรณ
   ของ ศฉ. จํานวน 1 ระบบ

9. ระบบเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 174.731 84.231  -  -  - ฝต.
      87 สถานี
10.โครงการ Telemetering 240.0  - 80.0 80.0 80.0 พอ.  สน.
  (ตามยุทธสาสตรของกรมทรัพยากรณน้ํา) ฝต.
11.  การปรับปรุงสถานีรับภาพดาวเทียม
11.1 โครงการจัดหาเครื่องรับสัญญาณ 188.0 38.0 150.0  -  - ฝต.
       ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
11.2 โครงการจัดหาเครื่องรับสัญญาณ 100.0  - 15.0 85.0  - ฝต.
      ภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา(เพิ่ม)
      พรอมระบบจัดการฐานขอมูล
      ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
12. โครงการจัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยา 15.600 7.6 8.0 ศฉ.

   เพิ่มเติม 2 สถานี  คือ 
      สอต. อํานาจเจริญ 7.6 7.6  -  -  -
      สอต. ยโสธร 8.0  - 8.0  -  -

- 37-



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)

13. เครื่องถายทอดสัญญาณวิทยุ 4.955 4.955  -  -  - สส.
     ภาคพื้นดินพรอมอุปกรณ
14. โครงการจัดตั้งเครือขายการจัดการ 90.0 30.0 30.0 30.0  - ฝต.
      พื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถลม
15. เครื่องเก็บและบันทึกขอมูล 115.0 35.0 80.0  -  - สส.
     การสื่อสารขาวอากาศ
16. เครื่องสงวิทยุกระจายขาวอากาศ 21.6 21.6  -  -  - สส.
      กําลังสง10 กิโลวัตต แบบ Solidstate
17. โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจ 6.0 1.5 1.5 1.5 1.5 ศน.
        อากาศอัตโนมัติในพื้นที่เสี่ยงภัย
        ของ จังหวัดในภาคเหนือ
18.  ระบบเตือนลมเฉือน  และกระแส ขส.
        อากาศปนปวน
   18.1  จัดหาเครื่องมือตรวจอากาศ 125.0 25.0 100.0 - - ขส.
          ระบบวินดเชียรทาอากาศยาน
          ดอนเมือง จํานวน  1 ระบบ
   18.2 จัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน 165.0 50.0 115.0 - - ขส.
          ติดตั้งที่ ทางวิ่งที่ 3  ทาอากาศยาน
          สุวรณภูมิ 
   18.3  จัดหาเครื่องวัดลมเฉือน
         แนวขึ้น-ลงเครื่องบิน 120.0 - - 60.0 60.0 ขส.
         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
         (LIDAR) จํานวน 1 ระบบ
  18.4 จัดหาเครื่องมือตรวจลมชั้นบน 
         ระดับตางๆ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 100.0 - 50.0 50.0 - ขส.
          (Wind Profiler ) จํานวน 2 ชุด
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)

19. โครงการกอสรางสถานีอุตุนิยมวิทยา
      พัทลุง แหงใหม 8.24 8.24  -  -  - ศอ.
20. โครงการ IP-Phone
21. เครือขายสถานีฝนอัตโนมัติ 4.99 4.99  -  -  - สส.
22.โครงการปรับปรุงระบบพยากรณ 207.99 82.99  -  -  - พน.
      อุตุนิยมวิทยาอุทกดวยระบบโทรมาตร 208.0  - 60.0  -  - พน.
      เพื่อลดภัยพิบัติ ระยะที่ 1

1.3  บํารุงรักษาและพัฒนา 23. สรางเครื่องวัดทิศทางและความร็วลม 15.0  - 5.0 5.0 5.0 คม.
       เครื่องมือตรวจวัดให
       พรอมใชงานได อยางมี 
       ประสิทธิผล

1.4   ปรับปรุงการนําเสนอ 2. ระบบปฏิบัติการพยากรณอากาศและ
         การเตือนภัยธรรมชาติและ      เตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา 35.0 35.0  -  -  - พอ.
        การพยากรณอากาศและ 
        ประสานงานบูรณาการกับ
        หนวยงานที่เกี่ยวของ
1.5  พัฒนาแบบจําลองพยากรณ
       อากาศรายละเอียดสูง  

1.6  ศึกษาผลกระทบจากสภาพ 24. งานวิจัยดานอุตุนิยมวิทยาอุทก
       ภัยธรรมชาติเพื่อการพัฒนา      และดานอุตุนิยมวิทยาเกษตร 0.45  - 0.45  -  - พน.
       อุตุนิยมวิทยา 18.3  จัดหาเครื่องวัดลมเฉือน

        แนวขึ้น-ลงเครื่องบิน 120.0 - - 60.0 60.0 ขส.
        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
        (LIDAR) จํานวน 1 ระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)

18.4 จัดหาเครื่องมือตรวจลมชั้นบน 
       ระดับตางๆ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 100.0 - 50.0 50.0 - ขส.
       (Wind Profiler ) จํานวน 2 ชุด
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

2.  ความตระหนักของ 2.1  สรางความตระหนัก 2.1  การรับรูขาวสาร และความ 2.1 พัฒนากลไกการใหบริการ 1. คาจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล
     สาธารณชนตอภัยธรรมชาติ        ของสาธารณชนตอภัย        สนใจในขาวพยากรณ       ใหสาธารณชนเขาใจ  และ     แหงชาติเพื่อปองกันและบรรเทาภัยพิบัติจาก

       ธรรมชาติ        อากาศของประชาชน        เขาถึงสารสนเทศอุตุนิยม     แผนดินไหวและสึนามิ
       วิทยา ไดสะดวก รวดเร็ว 

2.2  จํานวนครั้งในการจัด        ตรงตามความตองการ
       กิจกรรมอุตุนิยมวิทยาให
       ประชาชนมีสวนรวม 2.2  เสริมสรางการมีสวนรวม 2. โครงการสัมมนาวิชาการอุตุนิยมวิทยา 2.4 0.60 0.60 0.60 0.60 ศน.  ศฉ

       ของสาธารณชนใหเขมแข็ง       สําหรับเจาหนาที่อุตุนิยมวิทยา  ศอ.  ศต.
       ในการเตรียมความพรอม      ในสวนภูมิภาค
       รับมือภัยธรรมชาติ 3. โครงการสรางสื่อเพื่อการเรียนรูและ 20.0  - 10.0 5.0 5.0 พอ.

    เผยแพรสูประชาชนผานสื่อสาธารณะ
4. โครงการสรางองคความรูดาน 15.0  - 5.0 5.0 5.0 พอ.
    อุตุนิยมวิทยา เพื่อเตรียมความพรอม
     รับมือภัยธรรมชาติ

2.3  จัดใหมีกิจกรรมเชิงรุก 5. โครงการเผยแพรความรูดานอุตุนิยมวิทยา
       เพื่อสรางความตระหนัก  5.1.โครงการเผยแพรความรูดานอุตุนิยมวิทยา 0.52 0.13 0.13 0.13 0.13 ศน.
       แกสาธารณชน        สําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา 

      ในสวนภูมิภาค
 5.2.จัดประชุม/สัมมนา เครือขายของสถานี 0.3 0.075 0.075 0.075 0.075 ศฉ.
      วิทยุตางๆภายในจังหวัด รวมทั้งสวนราชการ
      ตางๆที่เกี่ยวของ ตลอดจนสื่อสารมวลชน
      ปละ 1 โครงการ ครั้งละประมาณ 150  คน
 5.3 จัดประชุม/สัมมนา ผูนําทองถิ่นและอบต. 0.3 0.075 0.075 0.075 0.075 ศฉ.
     ตางๆ ภายในแตละจังหวัด เพื่อเสริมสราง
     การมีสวนรวมของสาธารณชนใหเขมแข็ง 
     ในการเตรียมพรอมรับมือภัยธรรมชาติ 
     ครั้งละประมาณ 150 คน ปละ 1 โครงการ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)

6. โครงการอุตุนิยมวิทยาสัญจร 0.9388 0.2347 0.2347 0.2347 0.2347 ศฉ.
ศน. ศฉ. ศอ. ศต.

2.4  ศึกษาแนวคิดและสราง 7.โครงการสัมมนาเรื่อง "เครือขายการ 0.328 0.082 0.082 0.082 0.082 ศน.
       กระบวนการเตรียมพรอม      เตรียมพรอม  ปองกัน เฝาระวัง และ
       รับมือพายุและแผนดินไหว      บรรเทาภัยธรรมชาติ"

- 42-



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

3.  การศึกษา การฝกอบรม 3.1  เสริมสรางขีดความสามารถ 3.1  รอยละของผลงานวิจัยที่นํา 3.1  พัฒนาและเสริมสราง 1.  งานวิจัยดานอุตุนิยมวิทยาอุทก 0.45  - 0.45  -  - พน.
     และการวิจัย        ในดานการศึกษา ฝกอบรม      ไปใชในการนําปฏิบัติงานจรงิ       ระบบงานวิจัยของกรม      และดานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

       และการวิจัย 3.2  จํานวนผูผานการฝกอบรม        อุตุนิยมวิทยาใหเขมแข็ง
3.3  มีระบบฐานขอมูลเพื่อ
       สนับสนุนงานวิจัย 3.2  เพิ่มศักยภาพและความรู 2. แผนพัฒนาบุคลากร
3.4  จํานวนกิจกรรมที่        ของบุคลากรใหสามารถ   2.1 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 15.0  - 5.0 5.0 5.0 พอ.
       สนับสนุนสังคมการเรียนรู        ปฏิบัติงานไดอยางมี         บุคลากรดานการพยากรณอากาศและ

       ประสิทธิภาพ         เตือนภัยธรรมชาติ
  2.2  แผนฝกอบรมบุคลากร 31.810 6.325 7.525 8.485 9.475 พน.(สอ.)
3. โครงการบริหารจัดการสื่อการเรียน 10.3  - 4.3 2.0 4.0 พน.(สอ.)
    การสอนอุตุนิยมวิทยาทางไกล

3.3  เสริมสรางความเขมแข็ง 4. โครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 13.2 3.3 3.3 3.3 3.3 พน(สอ.)
      ของสังคมแหงการเรียนรู      ทางดานวิชาการอุตุนิยมวิทยา เพื่อ

     ความเขาใจและการนําไปใชใหเปน
     มาตรฐานเดียวกัน
5. แผนงานสงเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 2.5 0.1 0.8 0.8 0.8 พน.(สอ.)
    เรียนรู กรรมการ KM

6.โครงการปรับปรุงคลังความรู 0.7 0.1 0.4 0.1 0.1 พน. 
    อุตุนิยมวิทยา สส.(ทส.)
7. โครงการศึกษาดูงานดานอุตุนิยมวิทยา 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 ศน.
    และอุตุนิยมวิทยาการบิน ณ ตางประเทศ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

4.  ความรวมมือและการเปน 4.1  สงเสริมความรวมมือและ 4.1  จํานวนกิจกรรมความ 4.1  พัฒนาความรวมมือใน 1. เครื่องเก็บและบันทึกขอมูลการสื่อสาร 115.0 35.0 80.0  -  - สส.
     หุนสวนระหวางประเทศ        การเปนหุนสวนระหวาง        รวมมือระหวางประเทศ        การแลกเปลี่ยนและ     ขาวอากาศ

       ประเทศ        การใชขอมูลสารสนเทศ
       อุตุนิยมวิทยาระหวาง
       ประเทศ และสาขาอื่นที่
       เกี่ยวของ รวมทั้งดาน
       แผนดินไหว

4.2  สงเสริมการเขารวม และ
       มีสวนรวมในการปฏิบัติการ
       ระหวางประเทศ

4.3 จัดทําโครงการและงาน 2.โครงการฝกปฏิบัติรวมกับหนวยงาน 3.0 1.5 0.5 0.5 0.5 พน.
      วิจัยรวมดานอุตุนิยมวิทยา    อุตุนิยมวิทยาตางประเทศดานภูมิอากาศ
      และสาขาที่เกี่ยวของกับ
      หนวยงานระหวางประเทศ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

5.  ความผันแปร  และการ 5.1  ผูใชบริการรับรู และเขาใจ 5.1  จํานวนชิ้นงาน เรื่อง 5.1  เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 1. โครงการจัดทําชุดขอมูลจากแบบ 3.0  - 3.0  -  - พน.
     เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ        เรื่องความผันแปร และการ         ความผันแปร และการ         จัดเก็บขอมูลภูมิอากาศ เพื่อ     จําลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

       เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ         เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ        เปนศูนยกลาง และแหลง     ระดับภูมิภาค
       รวมทั้งนําขอมูลขาวสาร        ที่ไดเผยแพรสูสาธารณชน        ขอมูลขาวสารดานภูมิอากาศ
       ไปใชอยางถูกตอง 5.2  รอยละของผูใชบริการที่มี        ของประเทศ
       เหมาะสม        สวนรับรูในเรื่องความ

       ผันแปร และการเปลี่ยน 5.2  จัดหา และประยุกตใชแบบ
       แปลงของภูมิอากาศ        จําลองดานภูมิอากาศ และ

       การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

5.3  เพิ่มขีดความสามารถของ 2. แผนงานสรางเครือขายผูใชประโยชน 4.5  - 1.0 1.5 2.0 พน.
       ศูนยภูมิอากาศแหงชาติ    ขอมูลขาวสารภูมิอากาศ
       ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร 3.โครงการ "Climate Forum ระดับ 12.0  - 3.0 4.0 5.0 พน.
       และการประชาสัมพันธ    ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต"
       เชิงรุก ในการมีสวนรวม
       รับรูของประชาชนในเรื่อง
       การผันแปรภูมิอากาศ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)

- 45-



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

6.  ความตองการขอมูล 6.1  สนองตอบความตองการใช 6.1  จํานวนรูปแบบ หรือ 6.1  เพิ่มและควบคุมคุณภาพ 1.โครงการจัดทําฐานขอมูล(Mass Storage)
     สารสนเทศดานอุตุนิยม        ขอมูลสารสนเทศดาน        ชองทางของบริการที่       ฐานขอมูลอากาศ 2. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํา
     วิทยาของประเทศ        อุตุนิยมวิทยา เพื่อการพัฒนา        เพิ่มขึ้น       แผนดินไหวและ ภูมิอากาศ      ฐานขอมูลแหงชาติ

       เศรษฐกิจ สังคม และ 6.2  ระดับความพึงพอใจของ
       สิ่งแวดลอม        ผูรับบริการ 6.2  ขยายและเพิ่มการบริการ 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 สส.(ทส.)

       อุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ     บริการขอมูลอุตุนิยมวิทยาผานระบบ
       แกสาธารณชน      e-service

6.3  เพิ่มระดับความพึงพอใจ 4. โครงการประเมินความพึงพอใจของ 3.0  - 1.0 1.0 1.0 พอ.
      ของสาธารณชน ที่มีตอขอมูล     ประชาชน เพื่อปรับปรุงการพยากรณ
       สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา     อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ

5. โครงการสรางความสัมพันธผูใชบริการ 1.25 0.05 0.4 0.4 0.4 ขส.
    อุตุนิยมวิทยา พน.

พอ.
สผ.

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

7.  ประสิทธิผลของกรมอุตุ - 7.1   เพิ่มประสิทธิผลของ 7.1  ระดับความสําเร็จของการ 7.1  เสริมสรางและเพิ่มสมรรถนะ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0.18 0.045 0.045 0.045 0.045 ศฉ.
     นิยมวิทยา          กรมอุตุนิยมวิทยา         บริหารจัดการองคกร        การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ    ของสถานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      สําหรับผูบริหารทุกระดับ    ใหมีสมรรถภาพยิ่งขึ้น 
       
7.2   มีคณะที่ปรึกษาชวย 2. โครงการจางที่ปรึกษาสําหรับผูบริหาร 4.8 1.2 1.2 1.2 1.2 ลก.
        สนับสนุนการตัดสินใจ     ระดับสูงดานกฎหมาย ประชาสัมพันธ
        ใหผูบริหาร     และบริหารจัดการ

7.3  ผลักดันและสนับสนุน 3. โครงการจัดการระบบการบริหาร 1.2 0.8 0.4 - - ขส.
        มาตรฐานระบบการบริหาร     งานคุณภาพ ISO 9001
       งานของกรมอุตุนิยมวิทยา 4.โครงการเสริมสรางอุตุนิยมวิทยา 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3 พร./กจ.
       และจัดทําฐานขอมูลเพื่อการ    ใสสะอาด
       บริหาร 5.โครงการดําเนินกิจกรรม 5 ส 0.73 0.28 0.15 0.15 0.15 ศฉ.

6.โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อ 3.2 0.8 0.8 0.8 0.8 พร.
    การพัฒนาระบบราชการของ
    กรมอุตุนิยมวิทยา
7. โครงการจัดตั้งหองสมุดอุตุนิยมวิทยา 0.30 0.10 0.10 0.05 0.05 ศฉ.
     ประจําภูมิภาค
8. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑอุตุนิยมวิทยา 0.2 0.12 0.08  -  - ศน.  ศฉ
    ประจําภูมิภาค  ศอ.  ศต.
9.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 17.0 7.0 10.0  -  - ลก.
    องคกร (ERP) สส.

7.4 กระตุนและเรงรัดการนําแผน 10. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ลก. สอ.
      การบริหารทรัพยากรมนุษย      บุคคล
      มาใชอยางเปนรูปธรรม 11.แผนพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 4.8 1.2 1.2 1.2 1.2 พร./กจ.

    ของขาราชการทุกระดับ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ผูรับ
(ลานบาท) 2552 2553 2554 2555 ผิดชอบ

ปที่ดําเนินการ / งปม.  (ลานบาท)

7.5  ยกระดับการใชเทคโนโลยี 12.โครงการปรับปรุงอุปกรณ 32.0  - 17.0  - 15.0 สส.
       สารสนเทศ และการจัดการ      คอมพิวเตอร 
       ฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยา 13.โครงการจัดตั้งศูนยสํารองขอมูล 7.0  - 7.0  -  - สส.

14. จัดทําระบบฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยา 3.0 2.5 0.5 - - ขส.
     การบินเพื่อใหบริการ

7.6  บริหารจัดการประชา- 15.โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ 3.0 - 0.8 1.0 1.2 พน.(ศปส.)

       สัมพันธเชิงกลยุทธ     ตอน นักอุตุนิยมวิทยานอย
16.โครงการเผยแพรความรูอุตุนิยมวิทยา 1.8 - 0.5 0.6 0.7 พน.(ศปส.)

     ในพื้นที่เสี่ยงภัย
17.โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธ 30.7 7.2 7.5 8.0 8.0 พน.(ศปส.)

     ผานสื่อโทรทัศน
18.โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธ 1.8 - 0.5 0.6 0.7 พน.(ศปส.)

     ผานสื่อสิ่งพิมพ

7.7  สรางระบบการติดตาม 19.โครงการพัฒนาระบบการติดตามและ 0.1605 0.1605  -  -  - พร./สส.
       และประเมินผลการบริหาร    ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ
       งานทุกระดับ
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บทท่ี 5 

การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏบิัติ และการตดิตามประเมินผล 

1.  การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตัิ   

  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติจะสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวได จะตองมี
การบริหารจัดการภายในที่ดี  ทุกหนวยงานภายในกรมฯ ตองมีความเขาใจในแผนยุทธศาสตร   เชื่อมั่นและ
ใหการยอมรับ  จนกระทั่งนําไปสูความรวมมือ  รวมแรง  รวมใจ  ไปทิศทางเดียวกัน    แผนปฏิบัติการของ
ทุกหนวยงานในแตละชวงเวลาจึงตองมีความเหมาะสม สอดประสานกัน และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ที่กําหนดไว 

  สวนการผลักดันแผนยุทธศาสตรกรมฯ ไปสูการปฏิบัตินั้น  โดยท่ัวไปแลวจะมีกระบวน 
การถายทอดแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  โดยหนวยงานตาง ๆ จะจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรระดับ
หนวยงาน  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป    ซ่ึง แผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม  ที่จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการนั้น  จะเปนแผนงาน / โครงการ ที่สนับสนุนหรือสราง
คุณคาใหกับผลผลิต  และผลลัพธที่เปนเปาหมายการใหบริการของกรมฯ 

  กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  ที่ทําใหเกิดภาวะเสี่ยงตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
หรือแผนปฏิบัติราชการประจําป  ก็จะมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเหลานั้น  เพื่อวิเคราะหสถานะ  และ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหความเสี่ยงเหลานั้นลดลง   แตหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม  หรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล   ตองจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินใหม  ก็อาจตองมีการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหเหมาะสมสอดคลองกันตอไป 

  แนวทางการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

  1.  จัดทําแผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรฯ  โดยคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร
จะทําหนาที่บูรณาการจากทุกหนวยงานภายในกรมฯ   กําหนดคาเปาหมาย   และสรางตัวช้ีวัดรวมกัน 

  2.  ถายทอดแผนยุทธศาสตรไปในระดับสํานัก / กอง / ศูนย    เพื่อแปลงเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร  และแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

  3.  บริหารจัดการทรัพยากรที่ตองใชในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม   ทั้งในเรื่องของ
บุคลากร  เครื่องมือ  และงบประมาณ  ฯลฯ 
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  4.  กําหนดผูรับผิดชอบหลักในการบริหารโครงการ  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตาม
เปาหมาย 

  5.  ศึกษา   วิเคราะห   ประเมินสถานการณ  และปรับแผนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
ความคาดหวังของผูรับบริการ   หรือความจําเปนเรงดวนในแตละชวงเวลา 

2.  การติดตามประเมินผล 

  แผนยุทธศาสตรกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2552 – 2555   ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนางานของกรมอุตุนิยมวิทยา ในระหวางปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 – 2555   ซ่ึงตองมีการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติเปนรายป   เพื่อใหหนวยงานมีทิศทางที่ชัดเจน  แนนอน  สามารถดําเนินงานจน
บรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว   ซ่ึงการที่จะตรวจสอบความกาวหนา  ความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการที่ตั้งไวนั้น   จะตองมีการติดตามประเมินผลอยูอยางสม่ําเสมอ   โดยผูรับผิดชอบหลัก
หรือผูจัดการโครงการ   ทําหนาที่ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเปนประจําทุก 15 วัน  ทุกเดือน  หรือ
ทุกไตรมาส    ฝายแผนงาน  สํานักงานเลขานุการกรมจะเรงรัดการดําเนินงาน  ติดตาม  และประเมินผล
ความกาวหนา และจัดทํารายงานเสนอกรมฯ ทราบเปนประจําทุก 15 วัน  ทุกเดือน  และทุกไตรมาส   เพื่อจะ
ไดทราบถึงประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล    ปญหา/อุปสรรค ของแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม เปนระยะๆ    
และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง แกไขระบบการบริหารจัดการ   หรือใชในการปรับแผนให
เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  เพื่อใหการทํางานของกรมอุตุนิยมวิทยา 
บรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว 

  สําหรับการติดตามประเมินผล   จะกําหนดคาเปาหมายและตัวช้ีวัดทั้งระดับแผนงาน / 
โครงการ  ผลผลิต  ผลลัพธ  เปาหมายการใหบริการ  และเปาหมายหลักของแผนยุทธศาสตร  ดังนี้ 

  1.  วัดความสําเร็จตามเปาหมายในแผนยุทธศาสตร 
  2.  วัดความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ  
  3.  วัดความกาวหนาของแผนงาน / โครงการ 
  4.  วัดความสําเร็จตามเปาหมายการใหบริการ 
  5.  วัดความสําเร็จตามเปาหมายของผลผลิต 
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 2.1  ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายในแผนยุทธศาสตร 

   กรมอุตุนิยมวิทยา ไดกําหนดตัวช้ีวัด เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน  ในแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  :  การสูญเสียชีวิตและผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ   

เปาประสงค      ลดการสูญเสียชีวิตและผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากภยั
ธรรมชาติ   

ตัวชี้วัด   1.  อัตราการสูญในเสียชีวิต ของประชาชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการ
สูญเสียจากภยัธรรมชาติที่มีความรุนแรงในระดับเดียวกนัที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 
เมื่อมีการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการ  ในการลดอัตราการสูญเสียอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม เปรียบเทียบกับสถิติที่ผานมา ลดลงรอยละ 10 ตอป 

   2.  อัตราการสูญในทรัพยสิน ของประชาชนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการ
สูญเสียจากภยัธรรมชาติที่มีความรุนแรงในระดับเดียวกนัที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 
เมื่อมีการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการในการลดอัตราการสูญเสียอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม เปรียบเทียบกับสถิติที่ผานมา  ลดลงรอยละ 10 ตอป  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  ความตระหนกัของสาธารณชนตอภัยธรรมชาติ   

เปาประสงค      สรางความตระหนกัของสาธารณชนตอภยัธรรมชาติ   

 ตัวชี้วัด   1.  การรับรูขาวสาร และความสนใจในขาวพยากรณอากาศของประชาชน 
 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป  

2.  จํานวนการจดักิจกรรมอุตุนยิมวิทยาใหประชาชนมีสวนรวม   อยางนอย    
ปละ 5 คร้ัง     
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  การศึกษา  การฝกอบรม  และการวจิัย   

เปาประสงค      เสริมสรางขีดความสามารถในดานการศึกษา ฝกอบรม และการวิจยั   

ตัวชี้วัด  1.  ผลงานวิจัยทีน่าํไปใชในการปฏิบัติงานจริง รอยละ 20 ตอป 

 2.  จํานวนผูผานการฝกอบรม     เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 

 3.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวจิัย  เพิ่มขึ้นปละ 1 ระบบ 

 4.  จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนสังคมการเรียนรู  ปละ 2 คร้ัง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :  ความรวมมือและการเปนหุนสวนระหวางประเทศ   

เปาประสงค      สงเสริมความรวมมือ  และการเปนหุนสวนระหวางประเทศ   

ตัวชี้วัด 1.  จํานวนกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ ปละ 2 คร้ัง  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : ความผันแปร และการเปลี่ยนแปลงของภมูิอากาศ  

เปาประสงค ผูใชบริการรับรูและเขาใจเรื่องความผันแปร และการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 
รวมทั้งนําขอมลูขาวสารไปใชอยางถูกตอง เหมาะสม 

 ตัวชี้วัด 1.  จํานวนชิ้นงานเรื่องความผนัแปร และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ได 
           เผยแพรสูสาธารณชน  ปละ 2 ช้ิน 

 2.  รอยละของผูใชบริการที่มีสวนรับรูในเรื่องความผันแปร และการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 :  ความตองการขอมูลสารสนเทศดานอุตุนยิมวิทยาของประเทศ   

เปาประสงค สามารถสนองตอบความตองการใชขอมูลสารสนเทศดานอุตุนิยมวิทยาเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 1.  จํานวนรูปแบบหรือชองทางของบริการที่เพิ่มขึ้น  ปละ 1 รูปแบบ          
หรือ 1 ชองทาง 

 2.  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ไมนอยกวา รอยละ 80 ทุกป  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 :  ประสิทธิผลของกรมอุตุนิยมวิทยา   

เปาประสงค      เพิ่มประสิทธิผลของกรมอุตุนิยมวิทยา   

ตัวชี้วัด 1.  ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองคกร ไมนอยกวาระดับ 3 ทุกป 

2.2  ตัวชี้วดัความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ 

   แผนงาน / โครงการของกรมอุตุนิยมวทิยาสวนใหญเปนการจัดซื้ออุปกรณ

เครื่องมือเพื่อใชในงานประจาํ  เปนโครงการในระดับกิจกรรม   การวัดความสาํเร็จจึงหมายถงึการ

ติดตั้งอุปกรณเครื่องมือแลวเสร็จตามสัญญา    และสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 

  ตัวชี้วัด  คือ  “รอยละของความสําเร็จในการดําเนนิงาน” 

2.3  ตัวชี้วดัความกาวหนาของแผนงาน / โครงการ 

  โดยทั่วไป  เมื่อแผนงาน / โครงการใดไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ
แลว   สํานัก / กอง / ศูนยเจาของงบประมาณ  หรือผูจัดการโครงการ   จะทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
เบิกจายเงิน  ซ่ึงจะเริ่มตั้งแตขั้นตอนการจัดซ้ือ  จัดหา  จนกระทั่งลงนามในสัญญา  และปฏิบัติงานตาม
สัญญา   และตองจัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการเสนอกรมฯ 
ทราบเปนประจําทุกเดือน 

  ตัวช้ีวัด  คือ  “รอยละของความสําเร็จในการดําเนินงาน” 

 2.4  ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการใหบริการ 

   กรมอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบที่กําหนดในกฎกระทรวง  มี
ผลผลิต  เปน  ขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  ดังนั้น  เปาหมายการใหบริการของกรม
อุตุนิยมวิทยาจึงมุงที่  ประชาชน  ตองไดรับขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา  เพื่อ
เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ  ซ่ึงการติดตามประเมินผลจะ
ดําเนินการปละ 1 – 2 ครั้ง 

   ตัวช้ีวัด  คือ  “ประกาศเตือนภัยทันเหตุการณไมนอยกวารอยละ 100” 
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 2.5  ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายของผลผลิต 

  การวัดความสําเร็จตามเปาหมายของผลผลิต  จะวัดใน 3 มิติ  คือ  ความสําเร็จเชงิ
ปริมาณ  เชิงคุณภาพ  และเชิงเวลา   ซ่ึงในการกําหนดเปาหมายความสําเร็จตามตัวช้ีวัดดังกลาว  กรม
อุตุนิยมวิทยาจะเทียบเคียงกับตัวช้ีวัดของหนวยงานอุตุนิยมวิทยาในตางประเทศที่มีที่ตั้งอยูในเขต
ภูมิอากาศลักษณะเดียวกัน   การติดตามประเมินผลจะดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

  ตัวช้ีวดั  คือ   
  “เชิงปริมาณ  :   จํานวนขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภยัธรรมชาติ 

92,553  ครั้งตอป 
   เชิงคุณภาพ  :   ขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภยัธรรมชาติมีความ

ถูกตองไมนอยกวารอยละ 75 
  เชิงเวลา         :  ประกาศเตือนภัยธรรมชาตทิันเหตกุารณไมนอยกวารอยละ 100” 
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