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คํานํา

 กรมอุตุนิยมวิทยา เปนสวนราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจเก่ียวกับ

การใหบริการดานการพยากรณอากาศ สภาพอากาศ ภูมิอากาศ และการเตือนภัยสภาพอากาศราย เพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

 ในรอบปทีผ่านมาเปนชวงเวลาทีก่รมอตุนุยิมวทิยาไดดาํเนนิการตามยทุธศาสตรของแผนปฏิบตัริาชการ 

4 ป กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 ไดแก 1) การพัฒนาการใหบริการและคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว 2) การเพิ่มขีดความสามารถทางดานการตรวจ การเฝาระวัง การพยากรณอากาศ 

และการเตือนภัยธรรมชาติลวงหนา 3) การพัฒนา สงเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม 

รวมถึงความรวมมอืทีเ่กีย่วของ 4) การสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมอืภาคประชาชนและภาคสวนตางๆ 

ใหมีความเขมแข็ง และ 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีเปาประสงคใหประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเขาถึงและรับขอมูล

อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยที่ถูกตอง ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

รวมทั้งสงเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

 รายงานประจาํปเลมนี ้จดัทําขึน้เพือ่เผยแพรประชาสมัพนัธผลการดาํเนนิงานไปสูประชาชนและผูสนใจ 

โดยหวังวาเนื้อหาท่ีรวบรวมไวในรายงานประจําป 2561 ฉบับนี้ จะนําประโยชนและเปนขอมูลใหหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปสามารถใชเพื่อการศึกษาคนควา เปนแหลงอางอิงท่ีมีความถูกตอง ทันสมัย และ

เชื่อถือได รวมท้ังสะทอนความมุงมั่นปฏิบัติราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาตามวิสัยทัศน “บริการท่ีเปนเลิศ

ดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวอยางทั่วถึง ถูกตอง ทันเวลา ตรงตามความตองการ” ตอไป

กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

กันยายน 2561



รายงานประจําป 25614

(นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย)

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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สารจากปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปจจุบันภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ยังคงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากทรัพยากรทาง

ธรรมชาติที่มีอยู ไดถูกมนุษยคุกคามในหลากหลายรูปแบบ และภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนนี้ ลวนสรางความเสียหาย

เปนอยางมาก ทั้งตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของโลก จึงเปน

สาเหตุใหทุกวันนี้หลาย ๆ ประเทศไดหันมาใหความสําคญัเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของสภาพส่ิงแวดลอม และ

สภาพภมูอิากาศ ซึง่เปนปจจยัและมอีทิธพิลตอการเกิดภยัพบิตัทิางธรรมชาติ ตลอดจนยกระดับการรบัมอื ปรบัตวั 

และพัฒนาการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

สําหรับประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา หนวยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปน

หนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการดานอุตุนิยมวิทยา โดยทําหนาที่ตรวจ เฝาระวังและติดตาม 

รายงานสภาพอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณทางธรรมชาติ ดวยอุปกรณและเครื่องมือที่มี

ความทันสมัย สามารถพยากรณอากาศไดอยางแมนยํา ถูกตอง รวดเร็ว และทันตอสถานการณ รวมถึงใหความรู

และบริการดานอตุนุยิมวทิยา เพือ่ประโยชนสงูสดุตอประชาชน ภาคเศรษฐกิจ สงัคม เกษตรกรรม และอตุสาหกรรม 

นอกจากน้ัน ยงัไดสนบัสนนุขอมลูดานอุตนุยิมวทิยา ใหแกหนวยงานภาครัฐเพ่ือนาํไปใชเปนขอมลูในการวางแผน 

กาํหนดนโยบายตางๆ รวมถงึการปองกนัและลดการสญูเสยีของชวีติและทรพัยสนิของประชาชน ซึง่นบัเปนบทบาท

ภารกิจที่สําคัญยิ่งตอประเทศไทย

ในนามของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ดฉินัขอขอบคุณผูบรหิาร ขาราชการ ลกูจาง และพนกังาน

ของกรมอุตนุยิมวิทยาทุกทาน ทีป่ฏบิตัหินาทีด่วยความเขมแข็งและมุงมัน่มาโดยตลอด และขอใหทกุทานจงประสบ

แตความสุข ความเจริญ รวมกันพัฒนาประสิทธิภาพงานดานอุตุนิยมวิทยา เพื่อประโยชนแกประชาชน และ

ประเทศสืบไป

(นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย)

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



รายงานประจําป 25616

นายภูเวียง  ประคํามินทร

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
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สารจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตนุยิมวทิยา เปนหนวยงานภายใตกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม มหีนาท่ีสาํคญัในการใหบรกิาร

ขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ 

อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณทางธรรมชาติ โดยจะรายงานขาวพยากรณอากาศเปนประจําทุกวัน และ

การรายงานสถานการณการเกิดปรากฏการณธรรมชาติ รวมทั้งใหความรู และบริการดานอุตุนิยมวิทยา

ดวยความถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา และทันเหตุการณเพื่อประโยชนสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจสังคม เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม ตลอดจนเปนการปองกันการเกิดภัยพิบัติ นอกจากน้ียังเสริมสรางความปลอดภัยและทรัพยสิน

จากภัยธรรมชาติของประชาชน โดยมีวิสัยทัศน “บริการที่เปนเลิศดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวอยางทั่วถึง 

และเตือนภัย ถูกตองทันเวลา ตรงตามความตองการ”

การดําเนินงานในป พ.ศ.2561 ไดดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาระบบการตรวจ เฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาพ

อากาศ การพยากรณอากาศ การแจงเตอืนภยัทีเ่กดิจากธรรมชาต ิเพือ่ประโยชนในการวางแผนบรหิารจดัการนํา้

ของประเทศ รวมถึงการตรวจและเฝาระวังแผนดินไหวและสึนามิ โดยมีความมุงมั่นที่จะพัฒนางาน เทคโนโลยี 

มาโดยตลอด และใหความสําคัญกับการสรางเครือขายและการมีสวนรวม ดังรางวัลแหงความภาคภูมิใจท่ี

กรมอุตุนิยมวิทยาไดรับในป พ.ศ.2561 ไดแก รางวัลเลิศรัฐประจําป พ.ศ. 2561 ภาครัฐเพื่อ ประชาชน “Good 

Governance for Better Life”สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และรางวัล IPv6 Award 2018 

ในฐานะหนวยงานที่มีความพรอมในการใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 

ประจําป พ.ศ. 2561

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอขอบคุณคณะรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เล็งเห็นความสําคัญ

และสนบัสนนุการดาํเนนิงานดานอตุนุยิมวทิยามาโดยตลอด รวมทัง้ตองขอขอบคณุบคุลากรของกรมอตุนุยิมวทิยา

ทุกภาคสวน ภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ไดมีสวนรวมเปนพลังในการดําเนินงานดวยดี เพื่อใหประเทศไทย

ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่รวมกันปฏิบัติอยางต้ังใจดวยความมุงมั่น ทุมเท จนบรรลุผลสําเร็จและ

พรอมที่จะเฝาระวัง เตือนภัยสภาพอากาศใหประชาชน ตลอดจนประเทศชาติ จนทําใหการดําเนินงานของ

กรมอุตุนิยมวิทยาขับเคลื่อนไปไดดวยดี

นายภูเวียง ประคํามินทร

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา



รายงานประจําป 25618

โครงสร�างการบริหารกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561
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อัตรากําลัง
อัตรากําลังบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมอุตุนิยมวิทยา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,124 คน

แบงออกเปน

ขาราชการ จํานวน 1,039 คน คิดเปนรอยละ 92.44

พนักงานราชการ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 0.89

ลูกจางประจํา  จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 5.60

ลูกจางชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 1.07

 

ตารางแสดงอัตรากําลังจําแนกตามประเภทต�างๆ
ตารางแสดงอัตรากําลังขาราชการพลเรือน จําแนกตามตําแหนงประเภทบริหาร/อํานวยการ

ประเภท/ระดับ
หญิง ชาย รวม

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ

บริหารสูง - - 1 100.00 1 100.00

บริหารตน - - 2 100.00 2 100.00

อํานวยการสูง 4 50.00 4 50.00 8 100.00

อํานวยการตน - - 6 100.00 6 100.00

รวม 4 23.53 13 76.47 17 100.00

ตารางแสดงอัตรากําลังขาราชการพลเรือน จําแนกตามตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับ
หญิง ชาย รวม

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ

ปฏิบัติการ 90 40.18 134 59.82 224 100.00

ชํานาญการ 47 54.02 40 45.98 87 100.00

ชํานาญการพิเศษ 20 51.28 19 48.72 39 100.00

เชี่ยวชาญ 1 33.33 2 66.67 3 100.00

รวม 158 44.76 195 55.24 353 100.00
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ตารางแสดงอัตรากําลังขาราชการพลเรือน จําแนกตามตําแหนงประเภททั่วไป

วุฒิการศึกษา
หญิง ชาย รวม

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ

ปฏิบัติงาน 93 64.58 51 35.42 144 100.00

ชํานาญงาน 171 40.62 250 59.38 421 100.00

อาวุโส 1 0.96 103 99.04 104 100.00

รวม 265 39.61 404 60.39 669 100.00

ตารางแสดงอัตรากําลังขาราชการพลเรือน จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ประเภท/ระดับ
หญิง ชาย รวม

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ

ตํ่ากวาปริญญาตรี 140 41.06 201 58.94 341 100.00

ปริญญาตรี 231 41.55 325 58.45 556 100.00

ปริญญาโท 49 37.12 83 62.88 132 100.00

ปริญญาเอก 5 50.00 5 50.00 10 100.00

รวม 425 40.90 614 59.10 1,039 100.00

ตารางแสดงอัตรากําลังจํานวนบุคลากรที่ไมใชขาราชการพลเรือน 

ประเภท
หญิง ชาย รวม

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ

ลูกจางประจํา 11 17.46 52 82.54 63 100.00

ลูกจางชั่วคราว 6 50.00 6 50.00 12 100.00

พนักงานราชการ 4 40.00 6 60.00 10 100.00

รวม 21 24.71 64 75.29 85 100.00
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นายวันชัย  ศักด์ิอุดมไชย

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วาที่ ร.ต. ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายบริหาร

นายสงกรานต  อักษร

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายวิชาการ

ชย
าาาาาาาาาา

นายภูเวียง  ประคํามินทร

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายปฏิบัติการ

คณะผู�บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561
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นายนัฐวุฒิ  แดนดี
ผูอํานวยการกองเฝาระวังแผนดินไหว

นายสมภพ  วงศวิไล

ผูอํานวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

นายสราวุธ  สมทรัพย

เลขานุการกรม

นายสุรพงค  แจมเจริญ

ผูอํานวยการกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
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นางสาวสุกัญญาณี  ยะวิญชาญ

ผูอํานวยการกองพยากรณอากาศ

นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค
ผูอํานวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน

นายปรเมศร  อมาตยกุล

ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

นายสําเริง  มั่นคง
ผูอํานวยการกองสื่อสาร
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นางสาวพะเยาว  เมืองงาม
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคใตฝงตะวันออก

นายธนาวุฒิ  ปญจพรอุดมลาภ

ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

นายเมธี  มหายศนันท

ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ

นายวิวัฒน  อินทรพานิช
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคใตฝงตะวันตก

นางสาวชลาลัย  แจมผล

ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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ข�อมูลผู�บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง วันที่เริ่มดํารงตําแหนง

นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 10 พ.ค.2556 - 30 ก.ย.2561

นายสงกรานต  อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายวิชาการ 1 ก.พ. 2556 - 24 ก.ค.2561

นายภูเวียง  ประคํามินทร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายปฏิบัติการ 25 ธ.ค.2560 - 24 ธ.ค.2561

วาที่ ร.ต.ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันตชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายบรหิาร 15 ธ.ค.2560 - ปจจุบัน

นายสราวุธ  สนทรัพย เลขานุการกรม 10 เม.ย.2561 - ปจจุบัน

นายสุรพงค  แจมเจริญ ผูอํานวยการกองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา 20 พ.ย.2558 - ปจจุบัน

- ผูอํานวยการกองตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ -

นายสมภพ  วงศวิไล ผูอํานวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 10 เม.ย.2561 - ปจจุบัน

นายนัฐวุฒิ  แดนดี ผูอํานวยการกองเฝาระวังแผนดินไหว 10 เม.ย.2561 - ปจจุบัน

นางสาวสุกันยาณี  ยะวิญชาญ ผูอํานวยการกองพยากรณอากาศ 20 พ.ย.2558 - ปจจุบัน

นายปรเมศร  อมาตยกุล ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 10 เม.ย.2561 - ปจจุบัน

นายสําเริง  มั่นคง ผูอํานวยการกองสื่อสาร 10 เม.ย.2561 - ปจจุบัน

นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค ผูอํานวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน 3 มี..ค.2558 - 17 ธ.ค.2561

นางสาวชลาลัย  แจมผล ผูอาํนวยการศูนยอตุนุยิมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดขอนแกน

22 มี.ค.2560 - ปจจุบัน

นายธนาวุฒิ  ปญจพรอุดมลาภ ผูอาํนวยการศูนยอตุนุยิมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง จังหวัดอุบลราชธานี

5 ม.ค.2561 - ปจจุบัน

นายวิวัฒน  อินทรพานิช ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก
จังหวัดภูเก็ต

15 ต.ค.2551 - 30 ก.ย.2561

นางสาวพะเยาว  เมืองงาม ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก

จังหวัดสงขลา

3 มี.ค.2558 - ปจจุบัน

นายเมธี  มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม

20 พ.ย.2558 - ปจจุบัน
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วิสัยทัศน�กรมอุตุนิยมวิทยา

 “บริการที่เปนเลิศดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวอยางทั่วถึง
และเตือนภัย ถูกตอง ทันเวลา ตรงตามความตองการ”

พันธกิจกรมอุตุนิยมวิทยา และค�านิยมองค�กร
พันธกิจ

1. พฒันาการใหบรกิารและคณุภาพขอมลูสารสนเทศอตุนุยิมวทิยาและแผนดินไหว ทีร่องรบักบัเทคโนโลยี

ดจิทิลั เพือ่สนองตอบความตองการของผูรบับริการอยางท่ัวถงึ รวมท้ังสงเสริมคณุภาพชีวติ เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม

2. เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝาระวัง พยากรณอากาศ และเตือนภัยธรรมชาติลวงหนาไดถึง

ระดับตําบล 

3. สงเสรมิการบรูณาการ งานวิจยั นวัตกรรม วชิาการ และการปฏบิตักิารดานอตุนุยิมวิทยาและแผนดิน

ไหว รวมทั้งเสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4. เสริมสรางเครือขายความรวมมือประชาชนและภาคสวนตางๆ รวมท้ังองคความรูดานอุตุนิยมวิทยา

และแผนดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ

ค�านิยมองค�กร
ESIES-คานิยมกรมอุตุนิยมวิทยา

 Expertise on Meteorological  เชี่ยวชาญดานอุตุนิยมวิทยา

 Standardization    มาตรฐานสากล

 Integration    บูรณาการ

 Early Warning     เตือนภัย ทันเหตุการณ
 Service Mind     พึงพอใจดวยจิตบริการ
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หน�าที่ความรับผิดชอบของหน�วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา
ที่มา : กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

กลุ�มตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบ

งานขึ้นตรงตออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

1. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม

2. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร
ทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงาน

ขึ้นตรงตออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

1. เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

ภายในกรม

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม

3. ประสานและดําเนนิการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  และหนวยงาน

ภายในกรม

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

สํานักงานเลขานุการกรม
มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. ดาํเนนิการเกีย่วกับการบรหิารงานทัว่ไป งานสารบรรณ งานชวยอาํนวยการ และงานเลขานกุารของกรม
2. ดาํเนนิการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของกรม

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการวางแผนกําลังคน งานสวัสดิการ การเสริมสราง
และดําเนินการทางวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม

4. ดาํเนนิการเก่ียวกบัการจดัทาํแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏบิตัริาชการ การตดิตามและประเมนิผล

การปฏิบัติงาน และการวิเคราะหระดับความสําเร็จของงาน

5. ดาํเนนิการเกีย่วกบังานกฎหมาย งานนติกิรรมและสญัญา งานเกีย่วกบัความรบัผิดทางแพงและอาญา 

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และคดีปกครอง

6. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรผลการปฏิบัติงาน ความรูดานอุตุนิยมวิทยาและ
แผนดินไหว และกิจกรรมของกรม รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรม และ

งานโรงพิมพ

7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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กองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง ซอมแซม แกไข บํารุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

2. ศึกษา พัฒนา และจัดทําคูมือเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานเคร่ืองมือและอุปกรณอุตุนิยมวิทยา

3. ใหคําปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ดําเนินการ และจัดทําคูมือในการติดตั้งบํารุงรักษา และคูมือ

ซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณอุตุนิยมวิทยา

4. ผลิตเครื่องมือและอุปกรณสําหรับใชในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล

5. ดําเนินการและใหบริการแกหนวยงานของรัฐในการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ

สําหรับตรวจอากาศใหถูกตองตามมาตรฐานสากลและขอกําหนดขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กองตรวจและเฝ�าระวังสภาวะอากาศ
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. ควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของสถานอีตุนุยิมวทิยาในการตรวจและเฝาระวงัสภาวะอากาศในพืน้ท่ีรบั

ผิดชอบภาคกลาง ภาคตะวันออก และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีฝนและสถานีวัดระดับนํ้า

ทั่วประเทศ

2. ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม และรายงานอากาศผิวพื้นและอากาศชั้นบน

3. ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม และเตือนสภาวะอากาศดวยเรดารตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

ในพื้นที่รับผิดชอบ

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. ใหบรกิารขอมลูสารสนเทศอุตนุยิมวทิยา และบรกิารทางวิชาการอุตนุยิมวทิยาดวยระบบดิจทิลัทีท่นัสมยั

2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยดานรังสีโอโซน มลภาวะ และอุตุนิยมวิทยาทะเลเพื่อการใหบริการ

3. วางแผน พัฒนา จัดระบบ การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศนูยกลางการบูรณาการขอมูลและ

สารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใหคําปรึกษาการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

4. เปนศูนยกลางการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานอุตุนิยมวิทยา และการบริหารจัดการองคความรูดาน

อุตุนิยมวิทยาและงานหองสมุดดวยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
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กองเฝ�าระวังแผ�นดินไหว
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม และรายงานการเกิดแผนดินไหวและสึนามิ

2. วเิคราะห จาํแนกคลืน่แผนดินไหว และดําเนนิการเกีย่วกบัการคาํนวณหาตาํแหนงการเกดิ ขนาด เวลา

เกิด ตลอดจนออกประกาศแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอประชาชนทันที

3. ประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาผลของแผนดินไหวอยางรวดเร็วและทัน

ตอเหตุการณ

4. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาวิชาการดานแผนดินไหว สึนามิ และภูมิฟสิกส

5. ตรวจสอบ รวบรวม จัดทํารายงาน ใหบริการ และแลกเปล่ียนขอมูลแผนดินไหวและสึนามิกับหนวย

งานทั้งในประเทศและตางประเทศ

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กองพยากรณ�อากาศ
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. จดัทาํแผนทีอ่ตุนุยิมวทิยา วเิคราะหและพยากรณอากาศทัว่ไป รวมทัง้ดําเนนิการเกีย่วกบัการพยากรณ

อากาศเพื่อการคมนาคมขนสงทางบกทั่วประเทศ และการเดินเรือในอาวไทยและนานนํ้าใกลเคียง

2. ออกคาํเตอืนลกัษณะอากาศรายทีจ่ะมผีลกระทบตอประชาชนโดยระบบพยากรณอากาศตาง ๆ  ทีท่นั

สมัยและเปนสากล

3. เผยแพรและใหบริการการพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยาอยางรวดเร็วโดย

ระบบและเทคนิคที่ทันสมัย

4. ตดิตามและประเมินผลการพยากรณอากาศ และศึกษาคนควาเทคนคิเพือ่ปรบัปรงุการพยากรณอากาศ

ใหทันสมัยตลอดเวลา

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. สงเสริมและดําเนินการในการศึกษา วิจัย และพัฒนาดานอุตุนิยมวิทยาและดานเทคนิควิศวกรรมท่ี
เกี่ยวของ เพื่อการพยากรณอากาศอยางรวดเร็วและแมนยํา

2. วิเคราะหและรายงานอากาศประจําถิ่นของประเทศไทย

3. คาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน และคาดการณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศท่ีจะมีผลกระทบ

ตอเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

4. ศึกษาและวิเคราะหกระบวนการทางภูมิอากาศ ผลกระทบท่ีเกิดจากภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศ และสภาวะโลกรอน

5. ศึกษา วิเคราะห คาดหมาย และรายงานอากาศเพื่อพัฒนาผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรม และ
ออกคําเตือนลักษณะอากาศท่ีจะมีผลกระทบตอการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมท้ังศึกษา คนควา 

และวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร
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6. ศึกษา วิเคราะห และคาดหมายอุตุนิยมวิทยาอุทก และออกคําเตือนอุทกภัย รวมท้ังศึกษา คนควา 

และวิจัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอุทก

7. ติดตอประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือ และความรวมมือทาง

อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการจัดประชุมและการเจรจาตามที่ไดรับมอบหมาย

8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กองส่ือสาร
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. รวบรวม ตรวจสอบ ควบคมุ ดาํเนนิการ และพัฒนาเกีย่วกบัเครอืขายสือ่สารอตุนุยิมวทิยา เพือ่ดาํเนนิ

การรับสงและแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสารดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวกับหนวยงาน

อุตุนิยมวิทยาท้ังในประเทศและตางประเทศ

2. กระจายขาวอากาศเพื่อการคมนาคมขนสงทุกสาขาและธุรกจิอื่น ๆ

3. ศกึษาและพฒันาระบบสือ่สารอตุนุยิมวทิยาใหทนัสมยั เพือ่การรบัสงขอมลูอตุนุยิมวทิยาและแผนดิน

ไหวอยางสมบูรณแบบและทันเหตุการณ

4. ใหคําปรึกษา ศึกษา พัฒนา ดําเนินการ และจัดทําคูมือในการติดต้ัง บํารุงรักษา และซอมแซมเครื่อง

มือและอุปกรณการสื่อสาร

5. ดําเนินการเปนศูนยโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศเพื่อการบิน

2. จัดทําแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห พยากรณอากาศเพื่อการบิน และออกคําเตือนลักษณะ

อากาศรายที่จะเปนอันตรายตอการบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของประเทศไทย รวมทั้งใหบริการขอมูล
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน

3. รวบรวมและจัดทําขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการพยากรณลักษณะอากาศ

ตามเสนทางบินทุกเที่ยวบินใหกับสายการบินทั้งในประเทศและตางประเทศ

4. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานดานอุตุนิยมวิทยาการบิน

5. สรุปผลการตดิตามสภาวะอากาศเพือ่การบนิและใหคาํแนะนาํแกหนวยงานทีเ่กีย่วของและประชาชน

ทั่วไป
6. ติดตอประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือและความรวมมือทาง

อุตุนิยมวิทยาการบิน

7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
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ศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝาระวัง รายงานและเตือนสภาวะ

อากาศและอากาศเพ่ือการบิน รวมท้ังแผนดินไหวในพ้ืนท่ีรบัผดิชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

2. ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะหสภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปล่ียนขอมูลอุตุนิยมวิทยา

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

3. จัดทําฐานขอมูลและแผนท่ีอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห พยากรณอากาศ และออกคําเตือนภัยธรรมชาติ

ทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งใหบริการขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

4. ศึกษา วางแผน และดําเนินการในการบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณอุตุนิยมวิทยา

และการสื่อสาร

5. ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรความรูและประสบการณดานอุตุนิยมวิทยา แผนดินไหว และการ

เตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของ

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

ศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝาระวัง รายงานและเตือนสภาวะ

อากาศและอากาศเพ่ือการบิน รวมทัง้แผนดนิไหวในพ้ืนทีร่บัผดิชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง

2. ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะหสภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปล่ียนขอมูลอุตุนิยมวิทยา

ในเขตพื้นที่รบัผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

3. จัดทําฐานขอมูลและแผนท่ีอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห พยากรณอากาศ และออกคําเตือนภัยธรรมชาติ

ทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งใหบริการขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

4. ศึกษา วางแผน และดําเนินการในการบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณอุตุนิยมวิทยา

และการสื่อสาร

5. ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรความรูและประสบการณดานอุตุนิยมวิทยา แผนดินไหว และการ
เตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของ

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

ศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคใต�ฝ��งตะวันตก
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝาระวัง รายงานและเตือนสภาวะ

อากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผนดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคใตฝงตะวันตก

2. ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะหสภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปล่ียนขอมูลอุตุนิยมวิทยา
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคใตฝงตะวันตก
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3. จัดทําฐานขอมูลและแผนท่ีอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห พยากรณอากาศ และออกคําเตือนภัยธรรมชาติ

ทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งใหบริการขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต

ฝงตะวันตก

4. ศึกษา วางแผน และดําเนินการในการบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณอุตุนิยมวิทยา

และการสื่อสาร

5. ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรความรูและประสบการณดานอุตุนิยมวิทยา แผนดินไหว และการ

เตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของ

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

ศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคใต�ฝ��งตะวันออก
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝาระวัง รายงานและเตือนสภาวะ

อากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผนดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคใตฝงตะวันออก

2. ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะหสภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปล่ียนขอมูลอุตุนิยมวิทยา

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคใตฝงตะวันออก

3. จัดทําฐานขอมูลและแผนท่ีอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห พยากรณอากาศ และออกคําเตือนภัยธรรมชาติ

ทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งใหบริการขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต

ฝงตะวันออก

4. ศึกษา วางแผน และดําเนินการในการบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณอุตุนิยมวิทยา

และการสื่อสาร

5. ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรความรูและประสบการณดานอุตุนิยมวิทยา แผนดินไหว และการ

เตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของ

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

ศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
มีหนาที่ และอํานาจ ดังตอไปน้ี

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝาระวัง รายงานและเตือนสภาวะ

อากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผนดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ

2. ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะหสภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปล่ียนขอมูลอุตุนิยมวิทยา

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ
3. จัดทําฐานขอมูลและแผนท่ีอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห พยากรณอากาศ และออกคําเตือนภัยธรรมชาติ

ทางอุตนุยิมวทิยา รวมท้ังใหบรกิารขาวและขอมลูอตุนุยิมวทิยาเพ่ือการบนิในพืน้ทีร่บัผดิชอบภาคเหนือ

4. ศึกษา วางแผน และดําเนินการในการบํารุงรักษา และซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณอุตุนิยมวิทยา

และการสื่อสาร

5. ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรความรูและประสบการณดานอุตุนิยมวิทยา แผนดินไหว และการ
เตือนภัยธรรมชาติแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของ

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
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ยุทธศาสตร�กรมอุตุนิยมวิทยา

 

เป�าประสงค� เชิงยุทธศาสตร�/เป�าหมายการให�บริการ
ระดับกระทรวง
ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ไดรับบริการขอมูลขาวสารอุตุนิยมวิทยา การแจงเตือนภัยจากสภาวะอากาศ 

และการแจงขาวแผนดินไหวไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ และมีมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

1. รอยละความถูกตองของการพยากรณอากาศระยะปานกลาง (รอยละ 75)

2. รอยละความถูกตองของขาวพยากรณอากาศการบินที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (รอยละ 76)

3. รอยละของความสําเร็จในการแจงขาวแผนดินไหวและสึนามิ ถูกตองตามเกณฑ และมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน (รอยละ 98)

ระดับหน�วยงาน
ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ไดรับขาวพยากรณอากาศ และการแจงเตือนภัย ที่ถูกตอง แมนยําทันเวลา ได

อยางทั่วถึง

ตัวชี้วัด
1. รอยละความถูกตองของการพยากรณอากาศระยะปานกลาง (รอยละ 75)

2. รอยละความถูกตองของขาวพยากรณอากาศการบินที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (รอยละ 76)

3. รอยละของความสําเร็จในการแจงขาวแผนดินไหวและสึนามิ ถูกตองตามเกณฑ และมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน (รอยละ 98)

01

02

03

04

05



ANNUAL REPORT 2018

29

รายงานฐานะการเงิน

กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรับงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งส้ิน 1,881.78 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเปนรอยละ 31.48

เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หนวย : ลานบาท)

หมวดงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพิ่ม/ลด

จํานวนเงิน รอยละ

งบบุคลากร 393.91 378.31 15.60 4.12

งบดําเนินงาน 304.63 273.10 31.53 11.55

งบลงทุน 1,164.02 770.42 393.60 51.09

งบเงินอุดหนุน 7.44 8.32 (0.88) (10.58)

งบรายจายอื่น 11.78 1.11 10.67 961.26

1,881.78 1,431.26 450.52 31.48

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดงบประมาณ จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละของงบประมาณที่ไดรับ

งบลงทุน 1,164.02 61.86

งบบุคลากร 393.91 20.93

งบดําเนินงาน 304.63 16.19

งบเงินอุดหนุน 7.44 0.39

งบรายจายอื่น 11.78 0.63

1,881.78 100.00
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 ผลการใช�จ�ายงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรมอตุนุยิมวทิยา เบกิจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 เปนจาํนวนเงินทัง้สิน้ 1,660.26 ลานบาท คดิเปน

รอยละ 88.23 ของงบประมาณที่ไดรับ ในภาพรวมผลการเบิกจายเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเปน

รอยละ 32.32

(หนวย : ลานบาท)

หมวดงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพิ่ม/ลด

จํานวนเงิน รอยละ

งบบุคลากร 393.91 378.31 15.6 4.12

งบดําเนินงาน 266.25 219.43 46.82 21.34

งบลงทุน 990.90 648.12 342.78 52.89

งบเงินอุดหนุน 7.43 8.00 0.57 (7.13)

งบรายจายอื่น 1.77 0.91 0.86 94.51

1,660.26 1,254.77 405.49 32.32

งบประมาณจําแนกตามหมวด ป� พ.ศ. 2560

19.08%

26.43%

0.08%

53.83%

จากแผนภูมิแสดงงบประมาณที่ไดรับ เมื่อจําแนกตามรายหมวดงบประมาณ โดยเรียงลําดับจากงบประมาณ

ที่ไดรับมากที่สุดจนถึงนอยที่สุดจนถึงนอยที่สุด ไดแก งบลงทุน จํานวน 770.42 ลานบาท (รอยละ 53.83) 

งบบุคลากร จํานวน 378.31 ลานบาท (รอยละ 26.43) งบดําเนินงาน  จํานวน 273.10 ลานบาท (รอยละ 19.08) 

งบเงินอุดหนุน จํานวน 8.32 ลานบาท (รอยละ 0.58) และงบรายจายอื่น จํานวน 1.11 ลานบาท (รอยละ 0.08)
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หมวดงบประมาณ จํานวนเงิน (ลานบาท) รอยละของงบประมาณที่ไดรับ

งบลงทุน 770.42 58.83

งบบุคลากร 378.31 26.43

งบดําเนินงาน 273.10 19.08

งบเงินอุดหนุน 8.32 0.58

งบรายจายอื่น 1.11 0.08

1,436.26 100.00

ผลการดําเนินงานของกลุ�มตรวจสอบภายใน กรมอุตุนิยมวิทยา
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561

1. งานใหบริการความเชื่อมั่น (Assurance Service) มีการตรวจสอบเร่ือง/หนวยรับ

1.1 การปฏิบตังิานในระบบความรับผดิชอบทางละเมิดและแพง กลุมนติกิาร สาํนกังานเลขานุการกรม

1.2 การใหบริการดานบัญชีการเงิน กลุมการเงินและบัญชี สํานักงานเลขานุการกรม

1.3 การปฏิบัติตามมาตรการแกไขปญหาหนี้สาธารณูปโภคคางชําระของสวนราชการ สํานักงาน

เลขานุการกรม

1.4 การปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 กลุมบริหารพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม และกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

1.5 การดาํเนนิงานของงาน/โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการของสวนราชการ โครงการพฒันาระบบ

พยากรณอากาศดวยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง (ระยะท่ี 1) กองพยากรณอากาศ

1.6 การรับ-จายเงินของสวนราชการผานระบบอิเลก็ทรอนิกส (e-Payment) สาํนกังานเลขานุการกรม

1.7 การเงิน การบัญชี พัสดุ และงบประมาณ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
และสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา สุรินทร รอยเอ็ด มุกดาหาร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย

2. งานใหคําปรึกษา(Consulting Service)
2.1 ใหคาํปรกึษาเก่ียวกบัระเบียบการเบิกจายเงิน
2.2 จดัทาํคูมอืการปฏิบตังิานดานงบประมาณ การเงิน บญัช ีและพัสดุ สาํหรับหนวยงานในสวนภมูภิาค

3. การประเมินผลการควบคุมภายใน

 สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา
4. การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ไดแก การตรวจสอบเงินสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา

5. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ไดแก แผนการตรวจสอบประจําป ติดตามผลการตรวจสอบ รายงานสรุปผล
การปฏิบัติงาน การประเมินตนเอง การทบทวนกฎบัตร เปนตน
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รายงานผลตวัชีวั้ดตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ (มาตรา 44) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 (เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61)

องคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด
เปาหมาย

รอบที่ 2

ผลการ

ดําเนิน

งาน

สรุปผลการ

ประเมิน
ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ความเห็น พร.

ผาน ไมผาน

1. ประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน

ตามหลักภารกิจพื้นฐาน งาน

ประจําตามหนาที่ปกติ หรือ

งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ 

นโยบายของรัฐบาล หรือมติ

คณะรัฐมนตรี (Functional 

base)

1. รอยละของระดับความเช่ือ

มัน่ของการพยากรณอากาศ

และกา ร เ ตื อนภั ยทา ง

อุตุนิยมวิทยา

รอยละ 

88

88.40  ผล

การประเมิน

สูงกวา

เปาหมาย

2. รอยละความถูกตองของ

การพยากรณอากาศระยะ

ปานกลาง

รอยละ 

76

77.43 

3. รอยละของการแจงขาว

แผนดนิไหวตามเกณฑและ

มาตรฐานเวลาการปฏิบตังิาน

รอยละ 

99

99.19 

4. ร อยละของข าวอากาศ

การบนิ (METAR) ทีร่ายงาน

ไดทนัภายในเวลา ไมเกนิ 5 

นาที

รอยละ 

99

99.80 

2. ประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน

ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร 

แนวทางปฏริปูภาครฐั นโยบาย

เรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับ

มอบหมายเปนพิเศษ หรือ

บรูณาการ การดาํเนนิงานรวมกนั

หลายหนวยงาน (Agenda 

base)

ตัวช้ีวัดสรางความรับรูความ

เขาใจแกประชาชน

ผล

การประเมิน

เปนไปตาม

เปาหมาย

การสรางความรบัรูสวนใหญ

เปนการลงพืน้ท่ีผานโครงการ

ตางๆ จาํนวนประชาชนท่ีรบัรู

มจีาํนวนไมมากนกั ในปตอไป

ควรปรับเปล่ียนมาใชชองทาง

ดิจิทัล ใหมากขึ้น

2.1 รอยละการดําเนินการ

ตามแผนการสรางความรับรู

ความเขาใจ

รอยละ 

100

รอยละ 

100



2.2 รอยละการชี้แจงประเด็น

สําคัญที่ทันต อสถานการณ 

(ถามี)

รอยละ 

100

อต.ไมมี

ประเด็น

ใหชี้แจง

3. ประสิทธภิาพในการดาํเนนิงาน

ตามหลักภารกิจพ้ืนที/่ทองถ่ิน 

ภมูภิาค จงัหวดั กลุมจังหวดั หรือ

การบูรณาการการดําเนินงาน

หลายพืน้ท่ีหรอืหลายหนวยงาน 

(Area base) (ถาไมมภีารกจินี้

ไมตองประเมิน)

ไมมตีวัชีว้ดัในองคประกอบที ่3
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องคประกอบการประเมิน ตัวช้ีวัด
เปาหมาย

รอบที่ 2

ผลการ

ดําเนิน

งาน

สรุปผลการ

ประเมิน
ผลการ

ประเมิน

ตนเอง

ความเห็น พร.

ผาน ไมผาน

4. ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการและพัฒนานวัตกรรม

ในการบริหารจัดการระบบงาน 

งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 

และการใหบริการประชาชน

หรือหนวยงานของรัฐเพ่ือ

นําไปสู ระบบราชการ 4.0  

Innovation base

4.1 การพัฒนานวัตกรรม

-เคร่ืองเตือนภัยการเจ็บปวย

อนัเน่ืองมาจากความรอน เพือ่

สนับสนุนการทองเที่ยวของ

ประเทศไทย

1 1  ผล

การประเมิน

สูงกวา

เปาหมาย

ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
ประเมนิตนเอง “ผาน” ตาม

ความสามารถท่ีดําเนินการ

ไดแลวเสร็จซึ่งเกณฑการ

ประเมินของ  ก .พ .ร .จะ

พจิารณาจากความครบถวน

ขิงเนื้อหา (หลักการ เหตุผล 

ความจําเปน

วัตุประสงค การดําเนินการ 

ผลลัพธ ที่คาดหวัง  และ

ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงอยาง

เปนรูปธรรม) 20 คะแนน 

และคุณภาพของนวัตกรรม 

80 คะแนน โดยจะตอง

แสดงถงึความเปนนวตักรรม 

1 ดาน (ดานนโยบาย ดาน

การบริการ ดานการบริหาร

จัดการ) มีผลลัพธที่แสดงให

เห็นประโยชนอยางขัดเจน

และมีหลักฐานการดําเนิน

งานจริง ดังนั้น คะแนนจึง

ขึ้นอยูกับผูตรวจประเมิน

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

รอยละ 

80

100  ประเมนิตนเอง “ผาน” จาก

การรายงานความกาวหนา

การดําเนินงาน เขาระบบ 

e-SAR ของ ส.ก.พ.ร. ครบ

ทุก เดือน  และสามารถ

ดําเนินการได ตามแผนที่

กําหนด

5. ศักยภาพในการดําเนินการ
ของสวนราชการ ตามแผน

ยุ ทธศาสตร  ช าติ  20  ป  
(Potential base) 

5.1 การจัดทําและดําเนินการ

ต า ม แ ผนก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น

ยุทธศาสตรชาติ

1 1

ผลการ
ดําเนิน

งาน 
เฉลี่ย

รอยละ 

84    

ผลการ

เบิกจาย    
เฉลี่ย 

รอยละ 

83.26

 ผล

การประเมิน
เปนไปตาม

เปาหมาย

ไดมีการปรับแกเปาหมาย

โครงการท่ี 3 ใหสอดคลอง

กับแผนตั้งตน และแผนที่

สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบ

ใหปรับแผน

5.2 การดําเนินการจัดทําแผน

ปฏิรูปองคกร 

1 สํานักงานก.พ.ร.ใหรายงาน 

ภายใน 26 ต.ค. 61
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ผลงานเด�นและรางวัล 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการดําเนินงานโครงการเด�นของกรมอุตุนิยมวิทยา ป�งบประมาณ พ.ศ.2561
1. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ท่ีท�าอากาศยานขอนแก�น
 โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ดําเนินการโดยกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ใชงานมานานและ

เสื่อมสภาพ ใหเปนเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินดเชียร (LLWAS) ที่ทาอากาศยานขอนแกน เพื่อ

เพิม่ประสิทธิภาพในการนําขอมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินดเชียรสําหรับการเฝาระวังและเตือน

สภาวะอากาศ ณ จดุใกลทางวิง่และบรเิวณสนามบนิใหรวดเร็วยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการแจงเตือนภยัสภาพอากาศราย

ไดทันทวงที และใชสนับสนุนในกิจการการบิน การทองเที่ยว และกิจการขนสง เพื่อปองกันและลดความสูญเสีย

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

 โครงการน้ีเริ่มดําเนินงานตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2562 รวม

ระยะเวลาดําเนินการภายใน 450 วัน ตามสัญญาเลขที่ สข.66/2561 ใชงบประมาณดําเนินการทั้งส้ิน จํานวน 

69,550,000 บาท (หกสิบเกาลานหาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดดําเนินการ

ในสวนของการกําหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

ตามระเบียบของราชการ โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 โดยเริ่มสั่งผลิตเครื่องมือจาก

ตางประเทศ และประสานงานขอใชพื้นที่จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดแก กองทัพบก สํานักงานการบินพลเรือน

แหงประเทศไทย และกรมทาอากาศยาน

2. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) แบบเคล่ือนท่ี
 โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ดําเนินการโดยกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา มีวัตถุประสงคเพื่อนําเคร่ืองตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ใชติดตั้งทดแทนเครื่องตรวจ

อากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ใชงานมานานเกิน 15 ป รอการซอมแซมหรือชํารุด เสื่อมสภาพ ใชการไมไดและไมมี
อะไหล เพือ่เพิม่ประสทิภิาพในการนาํขอมลูผลการตรวจอากาศอตัโนมตัแิบบเคลือ่นทีใ่ชสนบัสนนุกจิการดานการบนิ 

การทองเทีย่ว การขนสง และเพือ่เฝาระวงัเตอืนสภาวะอากาศ ณ จดุใกลทางวิง่และบรเิวณสนามบนิใหรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะการแจงเตอืนภยัสภาพอากาศรายไดทนัทวงท ีรวมถงึเพือ่การปองกนัและลดความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้

จากภัยธรรมชาติ

 กรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มเตรียมดําเนินการโครงการน้ีตอเนื่องมาจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในสวนของ

การกําหนดรายละเอียดของเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกระบวนการจัดซื้อจัดจางตาม

ระเบียบราชการ โดยไดคูสัญญาและลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามสัญญาเลขที่ สข.23/2561 
เริม่ดาํเนนิการตัง้แตวนัที ่30 ตลุาคม 2560 สิน้สดุ วนัที ่25 ตลุาคม 2561 รวมระยะเวลาดําเนนิการภายใน 420 วนั 

โดยใชงบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 17,976,000 บาท (สิบเจ็ดลานเกาแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน) โดยไดมี

การจดัหาอปุกรณเครือ่งมอืตรวจอากาศอัตโนมตัเิคลือ่นที ่จาํนวน 2 ชดุ มกีารทดสอบ ทดลอง และฝกอบรมการใช
และการดูแลรักษาเครื่องมือใหกับเจาหนาที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเปนที่เรียบรอย
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3. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน
 โครงการจดัหาเครือ่งมอืตรวจอากาศการบนิ ดาํเนนิการโดยกองอตุนุยิมวทิยาการบนิ กรมอตุนุยิมวทิยา 

มวีตัถปุระสงคเพือ่จดัหาเคร่ืองมอืตรวจอากาศการบินทีท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ1 ระบบ ทดแทนของเดิม ใชเพ่ือ

การตรวจ รายงานขาวอากาศการบิน และขาวอากาศผิวพ้ืนทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเพ่ือแจงเตือนสภาวะอากาศ

ทีอ่าจกอใหเกดิอนัตรายตอการขึน้และลงของอากาศยานใหไดรบัความปลอดภยัสงูสุดรวมถงึความปลอดภยัภาคพืน้ 

ปองกันและลดความเส่ียงจากสภาพอากาศแปรปรวนอันอาจจะกอใหเกิดอนัตรายตอชวีติและทรัพยสนิของประชาชน 

เพือ่ใหกจิกรรมดานขอมลูขาวอากาศการบนิ เปนไปดวยความถกูตองตามขอกําหนดขององคการการบนิพลเรอืน

ระหวางประเทศ (ICAO) และเพ่ือการใชประโยชนจากขอมลูในกิจกรรมตาง ๆ  ทีส่นบัสนุนดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ

 กรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มดําเนินโครงการน้ี ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตอเนื่องถึงปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ตามสัญญาเลขที่ สข.98/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยเริ่มดําเนินงานทั้งโครงการ ตั้งแต

วันที่ 14 มีนาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลาดําเนินการภายใน 630 วัน โดยมีคาใชจาย

ทั้งโครงการ เปนเงิน 339,725,000 บาท (สามรอยสามสิบเกาลานบาทเจ็ดแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน)

 ผลการดาํเนนิโครงการน้ี ไดมกีารตดิตัง้เคร่ืองมอืตรวจอากาศการบินภายในเขตการบิน เครือ่งมอืตรวจวัด

ลมเฉือน (Wind Shear) เคร่ืองมือตรวจอากาศผิวพ้ืนอัตโนมัติ (Met Observatory) วางระบบสายสัญญาณ 

Fiber Optic และสาย Power และมีการฝกอบรมเจาหนาที่ชางเทคนิค
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4. โครงการจัดหาระบบแจ�งเตือน (Warning System)
 โครงการจัดหาระบบแจงเตือน (Warning System) ดาํเนินการโดยกองอุตนุยิมวิทยาการบิน กรมอุตนุยิมวิทยา 

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาระบบแจงเตอืนภยัจากการเกดิฟาผาทีเ่จาะจงพืน้ทีใ่หสามารถครอบคลมุทัง้ประเทศไทย 

เพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรง ดวยการพฒันาระบบเครือขายพกิดัตําแหนง
ฟาแลบและระบบแจงเตอืนฟาผาทีม่กีารใชงานมานาน ใหสามารถครอบคลมุพ้ืนทีก่ารเฝาระวงัและแจงเตอืนภยั

ครอบคลุมทั้งประเทศไดอยางถูกตอง รวดเร็วและทันเหตุการณ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 โครงการน้ีเปนโครงการผูกพนังบประมาณ 2 ป โดยเริม่ดาํเนนิการตัง้แตวนัที ่11 มกราคม 2562 มกีาํหนด

สิน้สดุวนัที ่3 กนัยายน 2562 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดดาํเนินการจัดซือ้จดัจางตามกระบวนการของราชการ

และไดคูสัญญา ตามสัญญาเลขที่ สข.69/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 มูลคาทั้งโครงการ 328,490,000 บาท 
(สามรอยยีส่บิแปดลานสีแ่สนเกาหมืน่บาทถวน) และดาํเนนิงานเร่ืองซือ้ระบบจากตางประเทศ ซึง่มกีาํหนดติดตัง้

เครื่องมือและอุปกรณพรอมทดสอบและฝกอบรมเจาหนาที่ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562
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5. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด�านอุตุนิยมวิทยาการบิน
 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศดานอุตุนิยมวิทยาการบิน ดําเนินการโดยกองอุตุนิยมวิทยาการบิน 

กรมอุตุนิยมวิทยา มีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาระบบ

ผลิตและใหบริการขาวอากาศการบินทดแทนระบบท่ีมีการใชงานมานานและเส่ือมสภาพ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

และสมรรถนะของระบบประมวลผลขอมูลใหดีขึ้นและมีความปลอดภัยสูง และเพ่ิมศักยภาพการใหบริการ

อุตุนิยมวิทยาการบินใหมีความถูกตอง รวดเร็วและทันเหตุการณ และเพื่อแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การใหบริการขอมูลของศูนยพยากรณอากาศโลกจาก GRIB Edition 1 เปน GRIB Edition 2 ในการใชขอมูลเพื่อ

การพยากรณอากาศการบินและจดัทําเอกสารประกอบการบินใหกบัสายการบนิตาง ๆ  ตามมาตรฐานขององคการ

การบนิพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) รวมถงึเพือ่แกไขปญหาการเปล่ียนแปลงการเชือ่มโยงขอมลูขององคการ

การบินพลเรือนระหวางประเทศแบบเดิมในรูปแบบ TAC (Traditional Alphanumeric Code) เปนรูปแบบ 

SML/GML (Extensible Markup Language/Geography Markup Language) เพื่อรองรับการใชงานขอมูล

อุตุนิยมวิทยาการบินตามรูปแบบมาตรฐานขององคการการบินพลเรือน รวมถึงเพ่ือพัฒนาระบบรับขอมูลจาก

ศูนยพยากรณอากาศโลก (World Area Forecast Centres : WAFC, London) โดยยกเลิกการใหบริการขอมูล

พยากรณอากาศเพื่อการบินจากรูปแบบ SADIS 2G เปน Secure SADIS FTP เม่ือป พ.ศ.2560

 ประโยชนที่ไดรับจากโครงการน้ีคือ ประเทศไทยมีระบบการใหบริการสื่อสารขอมูลและสารสนเทศ

ดานอุตุนิยมวิทยาทั่วไปและดานการบิน ใหเปนไปตามมาตรฐานขอกําหนดขององคการการบินระหวางประเทศ 

(ICAO) และองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) มีรูปแบบการใหบริการอุตุนิยมวิทยาการบินและการพยากรณ

อากาศท่ีถูกตอง ทันสมัย สะดวก ทันตอการใชงานในทุกสถานการณทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ มีเครื่องมือ

และระบบท่ีสามารถรวบรวม ตรวจสอบ ควบคมุการรบัสง และแลกเปล่ียนขอมลูและบรกิารขาวสารดานอตุนุยิมวทิยา

ระหวางประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามมาตรฐานของ ICAO และ WMO ไดตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

มคีลงัขอมลูอตุนุยิมวทิยาชนดิทนัเวลาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตและมรีะบบสาํรองขอมลูดานการบนิของ

ประเทศไทย รวมถึงมีระบบการแสดงผลและผลิตแผนท่ีขาวอากาศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถบูรณาการ

ขอมูลอตุนุยิมวิทยาชนิดและรูปแบบตาง ๆ  ทีห่ลากหลายสําหรับนาํไปใชพยากรณอากาศประจําวนัและเตือนภัย

ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเหตุการณ

 โครงการน้ีเปนโครงการผูกพันงบประมาณ 2 ป โดยเร่ิมดําเนินการต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 

มูลคาทั้งโครงการ จํานวน 247,170,000 บาท (สองรอยสี่สิบเจ็ดลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) ตามสัญญา

เลขที่ สข.107/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดดําเนินการตอเนื่องจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 คือ มีการติดตั้งระบบเครือขาย ระบบจัดเก็บขอมูลอุตุนิยมวิทยา (ระบบยอย) ติดต้ัง
ระบบผลิตและใหบริการขาวอากาศการบิน (ระบบยอย) พรอมฝกอบรมเจาหนาที่ ทดลอง และทดสอบระบบ 

ซึ่งมีการสงมอบงานในเดือนสิงหาคม 2561
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6. โครงการระบบเครือข�ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ�าระวังแผ�นดินไหวและสึนามิ 
 โครงการระบบเครือขายสมรรถนะสูง ตรวจเฝาระวงัแผนดินไหวและสึนาม ิดาํเนนิโครงการโดยกองเฝาระวงั

แผนดินไหว มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบตรวจ เฝาระวังแผนดินไหวและสึนามิใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและ 

มมีาตรฐาน เพือ่บูรณาการระบบตรวจแผนดนิไหวอตัโนมตัเิดมิตัง้แตชวงป 2548 พรอมปรบัปรงุและเพิม่สมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานตรวจวัด วิเคราะห เฝาระวังแผนดินไหวและสึนามิใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งอยูในพื้นที่เสี่ยงทั้งบนบก ชายฝง เกาะในทะเล และพ้ืนที่อื่นที่ไดรับผลกระทบ เพื่อแจงขาวและ

บริการขอมูลขาวสารใหกับประชาชนท่ัวไปและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อขยายพ้ืนที่การแจงขาวแผนดินไหว

และสึนามิทัง้ฝงทะเลอันดามันและทะเลจีนใต เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการจัดทาํฐานขอมลูและแลกเปล่ียนขอมลู

แผนดนิไหวในประเทศและนอกประเทศดวยความรวดเรว็และถกูตองยิง่ขึน้ เพ่ือเปนศนูยกลางขอมลูอตัราเรงของ

พื้นดินระดับประเทศ ตลอดจนเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอประชาชน นักทองเที่ยว

 โครงการน้ี เปนโครงการผูกพันงบประมาณ 3 ป โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตวันที่ 17 มีนาคม 2559 สิ้นสุด

สัญญาวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามสัญญาเลขที่ 7982559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 มูลคางบประมาณตาม

สัญญาจาง เปนเงิน 504,399,600 บาท (หารอยสี่ลานสามแสนเกาหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน) ซึ่งใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดดําเนินการติดตั้งระบบประมวลผล ฐานขอมูล ณ ศูนยปฏิบัติการแผนดินไหวและ

สึนามิที่กรมอตุนุยิมวทิยาสวนกลาง ฝกอบรม ทดลองและทดสอบระบบ โดยสงมอบงานท่ีเสร็จสมบูรณเมื่อวันที่ 

5 กรกฎาคม 2561

7. โครงการสํารวจความคิดเห็นผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
 โครงการสํารวจความคิดเห็นผูรบับริการและผูมสีวนไดเสยี ดาํเนินการโดยกองพยากรณอากาศ มวีตัถปุระสงค

เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการออกคําพยากรณอากาศและแจงเตือนภัย

จากสภาวะอากาศ โดยแบงแผนการดําเนินงานออกเปน 5 กิจกรรม ดังนี้

1. แตงตัง้คณะทาํงานจดัทาํระดบัความเชือ่มัน่และความพงึพอใจของผูมสีวนไดสวนเสยีของการพยากรณ

อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา

2. ออกแบบสํารวจความคิดเห็น

3. ลงพ้ืนที่สํารวจความคิดเห็นในสวนภูมิภาคโดยประสานงานความรวมมือกับกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และสถานีอุตุนิยมวิทยาในสวนภูมิภาค โดยลงพ้ืนที่ 3 ครั้ง 

ไดแก

3.1 ลงพ้ืนทีค่รัง้ที ่1 ระหวางวันท่ี 24-25 มกราคม 2561 ทีอ่าํเภอบางซาย จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

3.2 ลงพืน้ท่ีครัง้ที ่2 ระหวางวนัที ่19-23 กมุภาพนัธ 2561 ในพ้ืนทีจ่งัหวดัชยันาท นครสวรรค และ 

พิจิตร ไดกลุมตัวอยางจํานวน 282 คน โดยศูนยอุตุนิยมวิทยาภมูิภาคและสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศไดทํา 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนจากภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการ และจากผูเขารวมโครงการสัมมนา
เครอืขายอุตนุยิมวทิยาเขมแขง็พรอมรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศกบัการเรียนรูภยัในวนันี ้เพือ่รบัรูอนัตราย

ในอนาคต ที่จังหวัดพิษณุโลก
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3.3 ลงพื้นที่ครั้งท่ี 3 เพื่อสํารวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของ

การพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา ระหวางวันท่ี 7-11 พฤษภาคม 2561 ที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี และระหวางวันท่ี 3-7 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดระนอง ชุมพร และ

ประจวบคีรีขันธ
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 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียจากกลุมตัวอยาง จํานวน 3,755 คน พบวา 

กลุมตวัอยางมีความพึงพอใจดานความสะดวกในการรับขาว รอยละ 89.40 ดานคุณภาพการใหบรกิาร รอยละ 87.80 

ดานความพงึพอใจตอเจาหนาที ่รอยละ 89.10 โดยมคีะแนนเฉล่ียความเช่ือมัน่รวมทัง้ 3 ดาน คดิเปนรอยละ 88.40

 จากการประมวลผลขอสังเกตและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียดานการพยากรณอากาศและ

เตือนภัยทางอุตุนิยมวิทยา ทั้ง 4 ดาน ไดผลดังนี้

1. ดานความมั่นใจ ประชาชนใหความสนใจขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา และมีความมั่นใจใน

การพยากรณอากาศและเตือนภัยตลอดจนเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยามากขึ้น

2. ดานสารสนเทศอุตนุยิมวิทยาในเวปไซตกรมอตุนุยิมวทิยา ประชนชนใหความคิดเหน็วามคีวามลาํบากใจ

ในการเขาใจในสารสนเทศอตุนุยิมวทิยาทีใ่หบรกิารทางเวปไซตกรมอตุนุยิมวทิยา เพราะเนนหนกัทาง

วิชาการมากเกินไป โดยเสนอแนะวา ควรมีเวปเพจสําหรับประชาชน ลดการใชภาษาอังกฤษ และ

ตองการใหแสดงเมนูตาง ๆ เปนภาษาไทยที่เขาใจงาย

3. ดานองคความรู ประชาชนใหความสนใจในการแนะนําองคความรูทางอุตุนิยมวิทยาและการใช

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาท่ีมีบริการบนเว็บไซต แตสวนมากประชาชนยังไมเขาใจและใชขอมูลไมเปน

4. ดานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ประชาชนยังใหความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช

ในการพยากรณอากาศและเตือนภัยในทันสมัยอยูเสมอ

8. โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดําเนินโครงการโดยกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 

มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาระบบพยากรณฝนระยะปจจุบัน ระบบติดตามและคาดการณภัยแลงเชิงอุตุนิยมวิทยา 

แบบจําลองนํ้าทวมฉับพลัน เพื่อเสริมสรางศักยภาพสําหรับการวิจัยดานอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติของ

นักวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําฐานขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลแผนดินไหวในประเทศและ

นอกประเทศดวยความรวดเร็วและถูกตองยิง่ขืน้ และเพ่ือทาํการเตือนภัยธรรมชาติไดอยางถูกตองแมนยาํภายใต

พื้นฐานทางวิชาการ โดยไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2,032,000 บาท (สองลานสามหมื่นสองพันบาทถวน)

 การดําเนินงานกิจกรรมภายใตโครงการน้ี มีจํานวนทั้งส้ิน 4 กิจกรรม คือ

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณฝนระยะปจจุบัน โดยไดมีการอบรมเพ่ือการพัฒนาระบบ

การประมวลผล จัดการขอมูล และแสดงผลใหกับผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ และพัฒนาโปรแกรมเพือ่บรูณาการ

ขอมลูเรดารใหเปนขอมลูเดยีวกนัทัง้ประเทศ (Radar mosaic) จดัทาํการควบคมุคณุภาพของขอมลูตรวจวดั (QC) 

เบื้องตน เพื่อลดสัญญาณรบกวน โดยแสดงผลบนเว็บเพจ www.rnd.tmd.go.th/radar_rainfall

2. โครงการพัฒนาระบบติดตามและคาดการณภยัแลงเชิงอตุนุยิมวิทยา โดยไดสงบคุลากรเขาอบรม Big 
Data in Practice มกีารพฒันาโปรแกรมเพ่ือการวเิคราะหและคาดการณความแหง SPEI ของลุมนํา้องิ ยม และนาน 

และไดจดัทาํผลวจิยัและพัฒนาการวิเคราะหคา SPEI ของลุมนํา้องิ เพือ่นาํเสนอในท่ีประชุมวชิาการระดับนานาชาติ 

ICON SCI ณ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561
3. โครงการพฒันาแบบจาํลองนํา้ทวมฉบัพลนั โดยไดมกีารสาํรวจพืน้ที ่จงัหวดันครสวรรค พจิติร พษิณโุลก 

แพร และเชียงใหม ระหวางวันที่ 7-14 มกราคม 2561 และไดติดต้ังโปรแกรมที่เกี่ยวของและดาวนโหลดขอมูล

เพื่อนําเขาแบบจําลอง และพัฒนาแบบจําลองเพื่อคาดการณระดับนํ้าสําหรับพื้นที่ลุมนํ้ายม
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4. โครงการเสริมสรางศักยภาพสําหรบัการวจิยัดานอุตนุยิมวิทยาและภัยธรรมชาติ โดยไดมกีารวางแผน

การฝกอบรมและดําเนินการจัดการทําสื่อการสอนโดยเผยแพรทางเว็บเพจ www.rnd.tmd.go.th/bidata.php 

มกีารจัดฝกอบรมเชิงปฏบิตักิารการเสริมสรางศกัยภาพการวิจยัดานอตุนุยิมวทิยาและภยัธรรมชาติของนกัวจิยัรุนใหม
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9. โครงการเครือข�ายอุตุนิยมวิทยาเข�มแข็งพร�อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กับการเรียนรู� ในวันน้ี เพื่อรับรู�อันตรายในอนาคต

 จากสถานการณความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุ

สําคัญทําใหสภาพอากาศมีความแปรปรวน ในชวงกวา 10 ปที่ผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับภัยธรรมชาติ

ที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ซึ่งแตละครั้งไดสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก และยังทําให

เกษตรกรตองเผชญิกบัปญหาผลผลติการเกษตรเสียหายจากภาวะแปรปรวนของสภาพอากาศ อนัเปนผลมาจาก

สภาวะโลกรอนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ 

 จากภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มภีารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการดานอตุนุยิมวทิยา โดยปฏิบตัหินาท่ีเกีย่วกับการตรวจ เฝาระวัง ตดิตาม รายงาน

สภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน ปรากฏการณธรรมชาติ รวมทั้งใหความรูและบริการดานอุตุนิยมวิทยา

ดวยความถูกตอง รวดเร็ว แมนยาํ และทันเหตกุารณ เพือ่ประโยชนสงูสุดในเชิงเศรษฐกจิ สงัคม เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม ตลอดจนเปนการปองกันการเกิดภยัพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เอกชน 

รวมทั้งหนวยงานของรัฐ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนและหนวยงานตางๆ มีความรูความเขาใจ 

สามารถนําขอมูลขาวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการ

ประกอบกิจการตางๆ ซึ่งจะชวยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ที่อาจจะเกิดข้ึนจากสภาพอากาศท่ีเลวราย

ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยา เปนอีกชองทางหน่ึงที่สามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ดานอุตุนิยมวิทยาไปถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ และกวางขวาง ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เกิด

เครือขายการเรียนรู และเฝาระวังสภาวะอากาศ ดวยเหตุผลดังกลาว ในปงบประมาณ 2561 กรมอุตุนิยมวิทยา 

จึงเห็นสมควรจัดใหมีการสัมมนา “เครือขายอุตุนิยมวิทยาเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กับการเรียนรูภัยในวันนี้ เพื่อรับรูอันตรายในอนาคต” ในวันเสารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไพลิน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก อนัจะเปนประโยชนอยางมากตอเกษตรกร และประชาชนในการเตรยีมพรอมปองกนั

ภัยธรรมชาติอยางยั่งยืนใหกับประชาชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก และ

จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเปนพื้นที่ที่เกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่ตํ่าของลุมนํ้ายมจะประสบกับภาวะนํ้าทวมในชวงฤดูฝน

ตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกป ไดเขารวมกิจกรรมของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งจะเปนชองทางในการ

เขารวมเปนเครือขายอุตุนิยมวิทยาในอนาคต เกิดการสรางเครือขายอุตุนิยมวิทยา และเกิดความเขมแข็ง

ในการพรอมรบักบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มคีวามรูความเขาใจในการใชประโยชนขอมลูอตุนุยิมวทิยา 
มีการติดตามขาวสารอยางตอเนื่อง และเฝาระวังภัยธรรมชาติ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ 

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติ 

กรมอตุนุยิมวิทยามีสถานีวทิยกุระจายเสียงกรมอุตนุยิมวิทยาท่ีเปนอกีชองทางหน่ึง ใหประชาชนสามารถติดตาม

ขาวสารไดอยางตอเนื่อง  ทั้งรับฟงจากเครื่องรับวิทยุ รับฟงจากวิทยุออนไลนผานอินเตอรเน็ต และจาก

แอพพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน ในการน้ี เพื่อเปนการประชาสัมพันธสถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมอุตุนิยมวิทยาใหประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ไดรูจักและเขามารับฟง ในการสัมมนาครั้งน้ี 

มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 320 คน
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10. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ท�าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
และท�าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม�

 โครงการจัดหาเคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ดําเนินการ 2 พื้นที่ ไดแก ที่ทาอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต รับผิดชอบดําเนินการโดยศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก และท่ีทาอากาศยานนานาชาติ

เชียงใหม รบัผดิชอบดําเนินการโดยศูนยอตุนุยิมวิทยาภาคเหนือ มวีตัถุประสงคเพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพในการนําขอมลู

ผลการตรวจอากาศอัตโนมัต ิระบบวินเชียร (LLWAS) เพ่ือใชในกิจการการบิน การทองเท่ียว กจิการขนสง สาํหรบั

เฝาระวงัและเตอืนสภาวะอากาศ ณ จดุใกลเสนทางและบรเิวณสนามบนิไดรวดเรว็ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการแจงเตอืน

ภัยในลักษณะสภาพอากาศรายไดทันทวงที ทั้งในสภาวะที่กอนจะเกิดภัยและระหวางเกิดภัย

 โครงการน้ีเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2559 สิ้นสุดโครงการปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 450 วัน คาใชจายรวม 147,232,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบเจ็ดลานสองแสนสามหม่ืน

สองพันบาทถวน) ตามสัญญาจางเลขที่ สข.93/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยไดมีการติดต้ังเครื่องตรวจ

อากาศอัตโนมัติระบบวินเชียร (LLWAS) ติดตั้งระบบเช่ือมโยง ทดสอบการทํางานทั้งระบบ และอบรมเจาหนาที่ 

ของทาอากาศยานนานาชาติทั้ง 2

11. โครงการปรับปรุงเครื่องเรดาร�ตรวจอากาศแบบ Dual Polarization
 โครงการปรับปรุงเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบ Dual Polarization ดําเนินการ 2 พื้นที่ คือ ที่จังหวัด

ภเูกต็ รบัผดิชอบดาํเนนิการโดยศนูยอตุนุยิมวทิยาภาคใตฝงตะวนัตก และท่ีจงัหวดัลําพนู รบัผดิชอบดําเนนิการโดย

ศนูยอตุนุยิมวทิยาภาคเหนือ โดยมวีตัถุประสงคเพือ่พฒันาเครือ่งเรดารตรวจอากาศใหมปีระสทิธภิาพ จากเดมิทีใ่ชงาน

มานานหลายปและเสือ่มสภาพ เพิม่ประสิทธภิาพในการนําขอมลูผลการตรวจอากาศดวยเรดารมาทาํ Composite 

เพื่อใชในการแจงเตือนภัยใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจงเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศรายไดทันทวงที 

ทั้งในสภาวะที่กอนจะเกิดภัย และระหวางเกิดภัย และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลแบบเครือขย เพื่อ

ใหบรกิารขอมลูกบัประชาชน โดยสามารถเขาถึงและใชขอมลูไดอยางรวดเรว็ ทัง้ดานความปลอดภยัและการวางแผน

การจัดการในระยะสั้นและระยะยาว

 โครงการน้ีดําเนินการชวงปงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 

2561 ระยะเวลาดําเนินการภายใน 450 วัน (สิ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2562) ตามสัญญาเลขที่ สข. 71/2561 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 มูลคาตามสัญญา 86,870,000 บาท (แปดสิบหกลานแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
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12. โครงการก�อสร�างหอเรดาร�และติดต้ังเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ�
 โครงการกอสรางหอเรดารและตดิตัง้เครือ่งตรวจอากาศ จงัหวดัประจบคีรขีนัธ รบัผดิชอบดาํเนนิการโดย

ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก เพื่อพัฒนาเครื่องเรดารตรวจอากาศใหมีประสิทธิภาพ ดวยการทดแทน

เครื่องเรดารตรวจอากาศเดิมที่ใชงานมานานและเส่ือมสภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําขอมูลผลการตรวจ

อากาศดวยเรดารมาทาํ Composite เพือ่ใชในการแจงเตือนภยัใหรวดเร็วยิง่ขึน้ โดยเฉพาะเวลามีสภาพอากาศราย 

ทัง้กอนเกดิภยัและระหวางเกดิภยั และเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพระบบประมวลผลแบบเครือขาย เพือ่ใหบรกิารขอมูล

กับประชาชน โดยสามารถเขาถึงและใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทั้งดานความปลอดภัยและการวางแผนการจัดการ 

ในระยะสั้นและระยะยาว

 โครงการน้ีดําเนินการชวงปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2560 สิ้นสุด 

วันที่ 5 กันยายน 2561 รวมเวลา 540 วัน ตามสัญญาจางเลขที่ 47/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 มูลคาตาม

สัญญา เปนเงินจํานวน 151,276,600 บาท (หนึ่งรอยหาสิบเอ็ดลานสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน)

   

13. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ท่ีท�าอากาศยานตรัง
 โครงการจัดหาเคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัต ิ(AWOS) รบัผิดชอบดําเนนิการโดยศูนยอตุนุยิมวทิยาภาคใต

ฝงตะวันตก มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อการบินใหมีประสิทธิภาพ 
ดวยการทดแทนของเดิมที่ใชงานมานานเกิน 20 ป และเสื่อมสภาพ ณ ทานอากาศยานตรัง ซึ่งติดตั้งมาตั้งแต

ป พ.ศ.2541 เพื่อประสิทธิภาพในการนําขอมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใชในกิจการการบิน 

การทองเท่ียว การขนสง สาํหรบัเฝาระวังและเตือนสภาวะอากาศ ณ จดุใกลทางวิง่และบรเิวณสนามบนิใหรวดเร็วยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะการแจงเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศรายไดทันทวงที ทั้งในสภาวะกอนเกิดภัยและระหวางเกิดภัย 

และเพ่ือเปนการปองกันและลดความสูญเสียตอชวีติและทรัพยสนิของประชาชนท่ีอาจจะเกิดขึน้จากภัยธรรมชาติ

 โครงการน้ี มีแผนการดําเนินงาน 2 ป ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 โดยกําหนดเริ่มวันที่ 30 

มกราคม 2561 – 24 พฤษภาคม 2562 โดยใชงบประมาณดําเนินการรวม 37,236,000 บาท (สามสิบเจ็ดลาน

สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน)



รายงานประจําป 256148

14. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ท่ีท�าอากาศยานบุรีรัมย� และ
ท�าอากาศยานร�อยเอ็ด

 โครงการจัดหาเคร่ืองมอืตรวจอากาศอัตโนมตั ิ(AWOS) รบัผดิชอบดําเนนิการโดยศูนยอตุนุยิมวทิยาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ดําเนินการ 2 พื้นที่ ไดแก ที่ทาอากาศยานบุรีรัมย และท่ีทาอากาศยานรอยเอ็ด 

โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่พฒันาเครือ่งตรวจอากาศอตัโนมัต ิ(AWOS) เพือ่การบนิใหมปีระสิทธภิาพ ดวยการทดแทน

ของเดิมท่ีใชงานมานานเกิน 20 ป และเส่ือมสภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําขอมูลผลการตรวจอากาศ

อัตโนมัติ (AWOS) เพื่อใชในกิจการการบิน การทองเที่ยว การขนสง สําหรับการเฝาระวังและเตือนสภาวะอากาศ 

ณ จุดใกลเสนทางวิ่งและบริเวณสนามบินใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจงเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศ

รายไดทันทวงที ทั้งในสภาวะที่กอนจะเกิดภัยและระหวางเกิดภัย รวมถึงเพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิต

และทรัพยสินของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

 โครงการน้ีใชเวลาดําเนินการ 2 ป ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 โดยใชงบประมาณดําเนินการ

ทีท่าอากาศยานบุรรีมัย จาํนวน 37,236,000 บาท (สามสบิเจด็ลานสองแสนสามหม่ืนหกพนับาทถวน) ตามสญัญาจาง

เลขที ่สข. 75/2561 ลงวันที ่30 มกราคม 2561 และดาํเนนิการทีท่าอากาศยานรอยเอด็ จาํนวน 37,995,700 บาท 

(สามสิบเจ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)

15. โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ท่ีท�าอากาศยานพิษณุโลก 
ท�าอากาศยานแม�สอด (ตาก) และท�าอากาศยานน�าน

 โครงการจดัหาเครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) รบัผดิชอบดาํเนินการโดยศนูยอตุนุยิมวทิยาภาคเหนอื 

ดําเนินการใน 3 พื้นท่ี ไดแก ที่ทาอากาศยานพิษณุโลก ทาอากาศยานแมสอด (ตาก) และทาอากาศยานนาน 

โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่พฒันาเครือ่งตรวจอากาศอตัโนมัต ิ(AWOS) เพือ่การบนิใหมปีระสิทธภิาพ ดวยการทดแทน

ของเดิมทีใ่ชงานมานานเกิน 20 ป และเส่ือมสภาพ เพ่ือประสิทธภิาพในการนําขอมลูผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ 

(AWOS) เพือ่ใชในกจิการการบิน การทองเทีย่ว การขนสง สาํหรบัเฝาระวงัและเตือนสภาวะอากาศ ณ จดุใกลทางวิง่ 

และบรเิวณสนามบนิใหรวดเร็วยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการแจงเตอืนภยัในลกัษณะสภาพอากาศรายไดทนัทวงท ีทัง้ในสภาวะ

กอนเกิดภัยและระหวางเกดิภยั และเพือ่เปนการปองกนัและลดความสญูเสียตอชวีติและทรพัยสนิของประชาชน
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

 โครงการน้ีใชเวลาดําเนินการระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2562 โดยที่ทาอากาศยานพิษณุโลก 
เริม่ดาํเนินการ 16 มกราคม 2561 – 11 พฤษภาคม 2562 ใชงบประมาณดําเนินการตามสัญญาเลขท่ี สข.68/2561 
จาํนวน 37,236,000 บาท (สามสบิเจด็ลานสองแสนสามหม่ืนหกพนับาทถวน) ทีท่าอากาศยานแมสอด จงัหวดัตาก 

เริม่ดาํเนนิการ 30 มกราคม 2561  24 พฤษภาคม 2562 ใชงบประมาณดําเนนิการตามสัญญาเลขท่ี สข.75/2561 

จาํนวน 37,236,000 บาท (สามสบิเจด็ลานสองแสนสามหมืน่หกพนับาทถวน) และทีท่าอากาศยานนาน กาํหนดเวลา

ตั้งแตตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 ใชงบประมาณดําเนินการตามสัญญาเลขที่ สข.112/2561 จํานวน 

37,995,700 บาท (สามสิบเจ็ดลานเกาแสนเกาหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)
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การดําเนินการจัดการความรู� (knowledge Management)
รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู� (Knowledge Management : KM)
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561

ลําดับที่ วันที่ รายละเอียด

1. 26 ก.ย. 2561 เรื่อง เทคนิคการพยากรณทิศทางลมบริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

วัตถุประสงค เพือ่ใหเปนแนวทางในการพยากรณทศิทางลมสําหรบัการออกคําพยากรณ
เพ่ือการนําเคร่ืองข้ึน (Take-Off) และการพยากรณอากาศสนามบิน 
(Terminal Aerodrome Forecast : TAF) โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

ผูดําเนินการ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

ผลที่ไดรับ 1. ไดรบัความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัเรือ่งลมและปจจยัทีม่ผีลกระทบตอการ
พยากรณทิศทางลมบริเวณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. สงเสริมกิจกรรมการจัดการความรูของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน

2. 30 ส.ค. 2561 เรื่อง พายุฝนฟาคะนอง

วัตถุประสงค 1. เพื่อทบทวนความรูเกี่ยวกับพายุฝนฟาคะนองสําหรับผูปฏิบัติงาน
ดานการพยากรณอากาศ

2. เพื่อเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรสายงานอ่ืนภายในศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ผูดําเนินการ สวนพยากรณอากาศ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง

ผลที่ไดรับ บุคลากรของสวนพยากรณอากาศ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง มีความเขาใจเก่ียวกับพายุฝนฟาคะนองท่ีเกิดมาก
ยิ่งขึ้นและสามารถอธิบายใหประชาชนเขาใจได

3. เรื่อง การรายงานอากาศการบิน METAR/SPECI

วัตถุประสงค 1. เพื่อทบทวนความรูเกี่ยวกับการรายงานอากาศการบิน METAR/
SPECI สําหรับผูปฏิบัติงานในสวนตรวจอากาศการบิน

2. เพื่อเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรสายงานอื่นภายในศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ผูดําเนินการ สวนตรวจอากาศการบิน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง

ผลที่ไดรับ บุคลากรของสวนตรวจอากาศการบิน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง มีความรูความเขาใจ สามารถอธิบายแหลงขอมูล
ในการเขาถึงขาวอากาศการบินชองทางตาง ๆ ได
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รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู� (Knowledge Management : KM)
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต�อ)

ลําดับท่ี วันที่ รายละเอียด

4. 8 ก.พ. 2561 เรื่อง การพยากรณแนวโนม การแจงเตอืนพายฝุนฟาคะนองบรเิวณสนามบนิ

วัตถุประสงค เพือ่ใหบคุลากรภายในศนูยอตุนุยิมวทิยาภาคเหนือ โดยเฉพาะ ผูทีป่ฏบิตัิ
งานเก่ียวของกับการพยากรณอากาศการบินไดรบัการพัฒนาความรูเก่ียวกับ
การพยากรณแนวโนมการแจงเตอืนพายฝุนฟาคะนองบรเิวณสนามบนิให
มีความถูกตองแมนยําขึ้น

ผูดําเนินการ สวนพยากรณอากาศการบิน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ผูบรรยาย 1. นางพรนภา ทองดวง นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ

2. นางเกวลี พุทธิยาวัฒน นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

3. นายพิสิษฐ พวงสุวรรณ ผูอาํนวยการสวนติดตามสภาวะอากาศ

4. นายสราวุธ ยงคพิทักษวัฒนา เจาพนกังานอตุนุยิมวทิยาชาํนาญงาน

ผลที่ไดรับ เขาใจลักษณะฝนฟาคะนองเพ่ิมขึน้และเพ่ิมความแมนยาํในการพยากรณ
อากาศการบิน

5. 24 เม.ย. 2561 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสวนาภาษาอุตุฯ สูประชาชน”

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหขาราชการและลูกจางกองสื่อสารไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับคําพยากรณอากาศเบ้ืองตนดวยภาษางาย ๆ

2. เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณจากวิทยากรและ
ผูเขารวมรบัการฝกอบรมท่ีมปีระสบการณในการตอบคําถามประชาชน

3. เพื่อฝกปฏิบัติการตอบคําถามโดยจําลองรูปแบบสถานการณ

ผูดําเนินการ กองส่ือสาร 

ผูบรรยาย 1. ดร.ภูเวียง ประคํามินทร รองอธิบดีฝายปฏิบัติการ

2. วาที ่ร.ต.ธนะสทิธ์ิ เอีย่มอนนัชยั รองอธิบดีฝายบริหาร

3. น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ ผูอํานวยการกองพยากรณอากาศ

4. นายสุรพงษ สารปะ ผูอาํนวยการสวนพยากรณอากาศกลาง

5. น.ส.เอกอนงค เคียนทอง นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ

6. น.ส.จันทิมา นิยมโชค นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ

7. นายราเชนทร เทศฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

8. นายอดินันท เดชพรม นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน

ผูเขารวมกิจกรรม ขาราชการและลูกจางกองสื่อสาร จํานวน 40 คน
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รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู� (Knowledge Management : KM)
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต�อ)

ลําดับที่ วันที่ รายละเอียด

ผลท่ีไดรับ 1. ผูเขารวมสัมมนามีความรู ความเขาใจในกระบวนการพยากรณอากาศ
2. ผูเขารวมสัมมนามีความเขาใจและทราบวิธีการตอบคําถามกับ

ประชาชนท่ัวไป ทัง้ในบทบาทของขาราชการกรมอุตนุยิมวิทยา และ
ในบทบาทของเจาหนาทีป่ฏบิตังิานกองส่ือสาร สามารถตอบคาํถาม
ของประชาชนตามคาํพยากรณอากาศ และแนะนาํประชาชนใหเขาถงึ

ชองทางการบริการพยากรณอากาศซ่ึงมีหลากหลายชองทางได
3. สรางความสมัพนัธทีด่รีะหวางขาราชการกองสือ่สารและกองพยากรณ

อากาศ ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดดียิ่งขึ้นตอไป

6 21 มิ.ย. 2561 เรื่อง โครงการสัมมนา เรื่อง “การสื่อสารขอมูลรูปแบบ BUFR”

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหขาราชการและผูสนใจไดรับความรู และมีความเขาใจในรหัส
รูปแบบการสื่อสารขอมูล TAC และ BUFR 

2. เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และขอคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับขอมูลรูปแบบ BUFR

ผูดําเนินการ ศูนยโทรคมนาคมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
กองสื่อสาร กรมอุตุนิยมวิทยา 

ผูบรรยาย 1. นายอนวัช โตเพงพัฒน นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

2. ดร.วันเฉลิม เพ็ชรสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

3. น.ส.ชื่นจิต ฤทธิ์เดช

ผูเขารวมกิจกรรม ขาราชการกองส่ือสารและหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 70 คน

ผลที่ไดรับ ขาราชการผูปฏิบตังิานกองสือ่สาร และขาราชการหนวยงานทีเ่กีย่วของมี
ความรูความเขาใจรหัสขอมูลอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบ BUFR สามารถ
ปฏบิตังิานไดอยางมีประสิทธภิาพ และนาํความรูไปตอยอดการปฏิบตังิาน
ของกรมอุตุนิยมวิทยาตอไป
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ผลการดําเนินงานด�านความร�วมมือระหว�างประเทศ
รวบรวมโดย กลุ�มวิเทศสัมพันธ�

1. การจัดสงขาราชการเดินทางไปประชุม/ ฝกอบรม/ศึกษา/ดูงาน ณ ตางประเทศ

 ในปงบประมาณ 2561 กรมอุตนุยิมวิทยาไดดาํเนนิการจดัสงขาราชการ เดนิทางไปประชุม/ ฝกอบรม/

ศึกษา/ดูงาน ณ ตางประเทศ จํานวน 77 รายการ รวมจํานวน 110 คน ดังนี้

ป
งบประมาณ

ประชุม ฝกอบม ศึกษา ป.เอก/ป.โท ดูงาน รวม

รายการ จํานวน
คน

รายการ จํานวน
คน

รายการ จํานวน
คน

รายการ จํานวน
คน

รายการ จํานวน
คน

ป 2561 46 71 29 38 2 2 - - 77 110

2. กิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศที่สําคัญในชวงปงบประมาณ 2561  มีดังน้ี 

2.1 ความรวมมือดานระบบสื่อสารขอมูลอุตุนิยมวิทยา

2.1.1 ความรวมมอืระหวางกรมอตุนุยิมวทิยาไทย– กรมอตุนุยิมวทิยาญีปุ่น เพือ่สงเสรมิความ

รวมมือระหวางศูนย DCPC (RTH) Bangkok และ GISC Tokyo 

  กรมอุตุนิยมวิทยาไดใหการตอนรับผูเช่ียวชาญดานระบบสื่อสารขอมูลอุตุนิยมวิทยาของ

กรมอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุน จํานวน 2 ทาน ไดแก Mr. Yoritsugi Ohno, Scientific Officer, ICT Division, และ 

Mr. Shuichi Ikeda, Assistant Scientific Officer, ICT Division ซึ่งไดเดินทางมาประชุมหารือความรวมมือ

และการปฏบิตังิานระหวางศนูย DCPC (RTH) Bangkok และ GISC Tokyo รวมกบักรมฯ เมือ่วนัท่ี 2-3 พฤศจิกายน 

2560 ณ กองส่ือสาร กรมอุตนุยิมวทิยา กรงุเทพฯ ในการนีไ้ดมกีารหารือในประเดน็เรือ่งการปฏบิตังิานแลกเปลีย่น

และการสํารองขอมูลระหวางศูนยทั้งสองแหง รวมไปถึงรายละเอียดการทํา WIS Metadata Synchronization 

ของเครือขาย WIS (WMO Information System) และนําเสนอแผนการดําเนนิการ Upgrade ระบบ Automatic 

Message Switching System (AMSS) ของไทย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนการสนับสนุนการทํางาน

ตามภาระกิจของ DCPC (RTH) Bangkok และเปนการสงเสริมความรวมมือระหวางศูนย DCPC (RTH) Bangkok 

และ GISC Tokyo
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2.1.2 ความรวมมือระหวางกรมอุตุนิยมวิทยาไทย – กรมอุตุนิยมวิทยากัมพูชา 

  ในชวงกลางป 2561 กรมอุตนุยิมวิทยาไทย และ กรมอตุนุยิมวิทยากัมพชูา ไดรวมมอืกันปรับปรงุ

วงจรเครือขายสือ่สารอุตนุยิมวทิยาโลก (GTS) ใหเปนมาตรฐาน และมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน โดยทําการปรับปรงุ

วงจรส่ือสาร ระหวางศูนย RTH Bangkok และ NMC Phnom Penh จากรูปแบบเดิมไปสูรูปแบบใหม โดยใช

เทคนคิการส่ือสารในรูปแบบ IPsec-VPN Internet และสามารถใชเปนชองทางหลักในการรับสงแลกเปล่ียนขอมลู

อุตุนิยมวิทยาระหวางสองประเทศ ตั้งแตวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 เปนตนมา

2.2 ความรวมมือดานอุตุนิยมวิทยาการบิน

  กรมอุตุนิยวิทยาไทย รวมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ของ 5 ประเทศ ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยาของ 

ญ่ีปุน สปป.ลาว เมียนมา ฟลิปปนส และ เวียดนามดําเนินโครงการใหบริการขาวสภาพอากาศรายตามเสนทาง

บิน (Cooperation on Collaborative SIGMET Issuance) 

  สืบเน่ืองจากท่ีกรมอุตนิยมวิทยา ของ 6 ประเทศ ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยาไทย ญี่ปุน สปป.ลาว 

เมียนมา ฟลิปปนส และ เวียดนาม ไดดําเนินโครงการทดลองใหบริการขาวสภาพอากาศรายตามเสนทางบิน 

(The Demonstration Project for Collaborative SIGMET Issuance) มาต้ังแตป 2558 (โดยกรมอตุนุยิมวทิยา

ไทยไดเขารวมโครงการในป 2559) ซึ่งภายใตโครงการกรมอุตุนิยมวิทยาของท้ัง 6 ประเทศไดรวมกันพัฒนา

ขั้นตอนการออกขาว และรวมกันทดลองออกขาว SIGMET ตามชวงระยะเวลาที่กําหนดหลายครั้ง ดวยการ

ประสานงาน และการสนับสนุนการใชโปรแกรม SATAID และ Web tool ที่พัฒนาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุน 

(JMA) มาชวยในการออกขาว SIGMET จนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการดวยดี ประกอบกับ

ผูใชขอมลูเหน็วาโครงการดงักลาวเปนประโยชนและควรมกีารพฒันาและขยายความรวมมอืตอไป ในการนีผู้เขารวม

โครงการทั้ง 6 ประเทศ เห็นชอบรวมกันที่จะจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการออกขาวคําเตือน
สภาพอากาศรายตามเสนทางบิน (Memorandum of Cooperation on Collaborative SIGMET Issuance) 

ไปสูการปฏิบัติจริงอยางเปนทางการ เพื่อใหการออกขาวคําเตือนสภาพอากาศรายตามเสนทางบิน (SIGMET) ใน

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ (FIR) ของแตละประเทศ และเขตแนวรอยตอของประเทศที่มี FIR ติดกัน เปนไปอยาง

ตอเนื่องสอดคลองกัน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความปลอดภัยดานการบิน และเปนไปตามขอกําหนดของ

องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ในการนี้กรม
อุตุนิยมวิทยาญี่ปุน จึงไดเปนเจาภาพจัดประชุม High Level Meeting ระหวางหนวยงานผูเขารวมโครงการ

ทั้ง 6 ประเทศ ขึ้นระหวางวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน และจัดใหมีพิธีลงนามบันทึก
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ความรวมมือ Memorandum of Cooperation on Collaborative SIGMET Issuance ในระหวางการประชุม

ดังกลาวขึ้น ซึ่งในโอกาสนี้ มี 4 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน สปป.ลาว เมียนมา และฟลิปปนส ที่พรอมรวมลงนามใน

บันทึกความรวมมือครั้งนี้ โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง MLIT (ดานการบินระหวางประเทศ) ของญี่ปุน ให

เกียรติเปนประธาน และผูแทนองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) สาํนกังานเอเชียและแปซิฟก เขา

รวมเปนสักขีพยาน ทั้งนี้ในสวนของประเทศไทยและเวียดนามอยูในระหวางการดําเนินการขอความเห็นชอบ

อยางเปนทางการในการลงนาม ซึง่เมือ่ท้ังสองประเทศไดรบัอนุมตัเิหน็ชอบแลวจะไดมกีารจดัทาํ Memorandum 

of Cooperation on Collaborative SIGMET Issuance ระหวางประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ อีกครั้ง

ในโอกาสตอไป โดยในสวนของประเทศไทย นายภูเวียง ประคํามินทร รองอธิบดฝีายปฏิบัติการ ไดรับมอบหมาย

ใหเปนตัวแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุมในครั้งนี้  

 

 

2.3 ความรวมมือดานแผนดินไหวและสึนามิ 

  กรมอุตุนิยมวิทยามีความรวมมือดานแผนดินไหวและสึนามิกับสํานักบริหารแผนดินไหวจีน 
(China Earthquake Administration : CEA) โดยไดรวมลงนามความรวมมอื MOU รวมกนั ตัง้แตในป พ.ศ.2553 

และยังคงมีผลบังคับใชถึงปจจุบัน

  ในปลายป พ.ศ. 2559 คณะผูแทนสํานักแผนดินไหวจีนจังหวัดกวางตุ ง (Guangdong 

Earthquake Agency : GEA) ภายใตสังกัดสํานักบริหารแผนดินไหวจีน (CEA) ไดเดินทางมาประชุมหารือกับ

กรมอตุนุยิมวทิยา ณ กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่9 - 10 กนัยายน พ.ศ. 2559 ในการพบปะหารือครัง้นี ้สองฝายไดพจิารณา
ทบทวน MOU และเห็นควรสงเสริมความรวมมือระหวางกันใหมากย่ิงข้ึนโดยการใชประโยชนจากเครือขายสถานี

วัดแผนดินไหว (Seismograph network) ของอุตุนิยมวิทยาไทยและสถานีของสํานักแผนดินไหวจีน จังหวัด
กวางตุง (GEA) รวมไปถึงระบบสถานีตรวจแผนดนิไหวทัว่โลก (International monitoring system; IMS) มาใช
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รวมกันท้ังหมดเพื่อทําใหการคํานวณหาพารามิเตอรดานแผนดินไหวมีความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วโดยที่

กรมอตุนุยิมวทิยาสามารถใชคลืน่แผนดนิไหวแบบเวลาจริง (real time) จากสถานแีผนดนิไหวในประเทศใกลเคียง 

เชน จีน เมียนมา และ สปป.ลาว ที่ทาง GEA ไดไปติดต้ังสถานีแผนดินไหวตามความรวมมอืกับประเทศในแถบ

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ทาํใหการหาศนูยกลางแผนดินไหวในประเทศและบรเิวณใกลกบัประเทศไทยมปีระสทิธภิาพ

มากข้ึน ในโอกาสน้ีสาํนกัแผนดนิไหวจีนจงัหวัดกวางตุง (GEA) ไดมอบระบบเคร่ืองมือ Hardware และชุด software 

ใหแกกรมอุตนุยิมวิทยาไทยในการรับขอมลูคล่ืนแผนดนิไหวจากสถานีดงักลาวและโปรแกรมสําหรบัคํานวณและ

รายงานขอมูลแผนดินไหว ไดแก เวลา ตําแหนง ความลึก ขนาด (magnitude) ของแผนดินไหว รวมทั้งกลไก

การเกิดแผนดนิไหว (focal mechanism) ทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณประเทศไทยและบริเวณใกลเคยีงทีอ่าจจะมีผลกระทบ

ตอประเทศไทยไดภายในเวลา 10 นาท ีภายหลงัเกดิเหตุการณแผนดนิไหว ซึง่กรมอตุนุยิมวทิยาไทยไดพจิารณาแลว 

เคร่ืองมือดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการซ่ึงจะสามารถรับขอมูลคล่ืนแผนดินไหวแบบเวลาจริง 

(real-time) จากสถานีตรวจแผนดินไหวตาง ๆ ไดมากขึ้นโดยเฉพาะสถานีตรวจแผนดินไหวในประเทศ เมียนมา 

ลาว และ เวียดนาม ที่ GEA ไดไปติดตั้งไวในประเทศเหลานั้น ซึ่งขอมูลดังกลาวจะมีความจําเปนและสําคัญ

ในการนํามาใชประโยชนประกอบการเฝาระวังและเตือนภัยดานแผนดินไหวและสึนามิไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จงึยนิดรีบัเครือ่งมอืดงักลาวไวใชงานอยางเปนทางการ โดยสองฝายจะมกีารแลกเปล่ียนขอมลูแผนดนิไหวระหวางกนั 

และจะรวมปฏิบัติการใชระบบนี้ไปอยางนอยจนถึงส้ินป พ.ศ. 2564 (2021) โดยระหวางปงบประมาณ 2561 

สองฝายไดมีการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ ดังนี้ 

• GEA บริจาค สงมอบ และ ติดตั้งระบบเครื่องมือตรวจติดตามแผนดินไหว ใหแกกรมฯ  (ณ กองเฝาระวัง

แผนดินไหว) พรอมจัดฝกอบรมการใชงานระบบเครื่องมือ และ Software ใหแกผูปฏิบัติงานของกรมฯ 

เมื่อวันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2560
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• GEA ใหทนุแกกรมอุตนุยิมวทิยาไทย สงขาราชการเขารวมฝกอบรมจาํนวน 3 ราย ในหลกัสตูร Earthquake 

Monitoring Technology ระหวางวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2560 ณ เมือง Guangzhou จังหวัดกวางตุง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

• GEA ใหความรวมมอืเพิม่เตมิ สาํรวจตดิตัง้สถานแีละเครือ่งมอืตรวจวัดแผนดนิไหวในประเทศไทย 4 แหง 

โดยเดินทางมาสํารวจระหวางวันที่ 17 – 28 กันยายน 2561

    

  
 

2.4 รวมมือภายใตกรอบงานคณะอนุกรรมการอาเซียนวาดวยอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟสิกส 

(ASCMG ) และองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 
  กรมอุตุนิยมวิทยาไทย (TMD) เปนเจาภาพรวมกับองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และกรม

อุตุนิยมวิทยาประเทศญี่ปุน (JMA) จัดฝกอบรมหลักสูตร “WMO/ASEAN Training Workshop on Weather 

Radar Data Quality and Standardization” ขึน้ระหวางวนัที ่5-13 กมุภาพนัธ 2561 ณ โรงแรมปทมุวนั ปร้ินเซส 

กรุงเทพฯ ภายใตกรอบงานของคณะอนุกรรมการอาเซียนวาดวยอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟสิกส (ASEAN 

Sub-committee on Meteorology and Geophysics : ASEAN SCMG โดยบรูณาการความรวมมอืกบัองคการ
อุตุนิยมวิทยาโลก ภายใตกรอบงาน WMO RAII วัตถุประสงคการฝกอบรมเพื่อใหนักอุตุนิยมวิทยาและผูปฏิบัติ
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เก่ียวของจากประเทศสมาชิกอาเซียน ไดเรยีนรูทฤษฎีเก่ียวกับเรดารอตุนุยิมวิทยา การบํารงุรกัษาและการจัดการ

เครือขายเรดารตรวจอากาศ และการใชประโยชนจากขอมูลเรดารในการประมาณคาและการพยากรณฝน 

การฝกอบรมครั้งนี้ประสบความสําเร็จดวยดี มีผูเขารวมทั้งส้ิน 43 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

และประเทศบังคลาเทศ รวมทั้งผูแทนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน และวิทยากรผูบรรยายจากประเทศญี่ปุน 

ประเทศเยอรมนี โดยคณะผูเขารวมฝกอบรมยังไดเขาศึกษาดูงาน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง ในวันเสารที่ 10 

กุมภาพันธ 2561 และเขาศึกษาดูงานปฏิบัติการดานอุตุนิยมวิทยา ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ  ในวันจันทร

ที่ 12 กุมภาพันธ 2561 ดวย 

 

 

2.5 ความรวมมือภายใตกรอบ BIMSTEC (ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือ

หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ)

  กรมอุตนุยิมวทิยา มคีวามรวมมอืภายใตกรอบ “ความรเิร่ิมแหงอาวเบงกอลสําหรบัความรวมมอื

หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ” หรือ BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for 

Multi-Sectoral Technological and Economic Cooperation ) BIMSTEC กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2540 โดยประเทศไทยเปนประเทศริเริ่มและผลักดันใหเกิดความรวมมือดังกลาว ในชวงเริ่มตนกอตั้งมีสมาชิก

เพยีง 4 ประเทศ คอื บงัคลาเทศ ศรลีงักา อนิเดีย และไทย ปจจบุนั BIMSTEC มปีระเทศสมาชิกทัง้หมด 7 ประเทศ 

ไดแก บังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดียไทย พมา เนปาล และภูฎาน
  กิจกรรมหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นภายใตกรอบงาน BIMSTEC และเกี่ยวของกับกรมอุตุนิยมวิทยา คือ 

อินเดียไดรับเปนเจาภาพจัดตั้งศูนย BIMSTEC Centre for Weather and Climate (BCWC) ภายใตสาขา

ความรวมมอืดานการจดัการสิง่แวดลอมและภยัพิบตัขิึน้ โดยผูนาํของประเทศสมาขกิ ไดรวมลงนามความรวมมือ

จัดตั้งศูนยดังกลาวอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ เมืองเนปดอร ประเทศเมียนมา
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  ภายหลังการจัดตั้งศูนยอยางเปนทางการแลว อินเดียในฐานะประเทศเจาภาพศูนย BCWC ได

กําหนดจัดใหมีการประชุม First Governing Board Meeting of BCWC และการประชุม Scientific Advisory 

Committee of BCWC ขึ้น ระหวางวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอืนเดีย ซึ่งถือเปน

กจิกรรมแรกภายหลงัจดัตัง้ศนูย BCWC ในการนีก้รมอตุนุยิมวทิยาไทย ไดจดัสงผูแทนเขารวมในการประชมุดงักลาว 
จํานวน 4 ราย พรอมเขารวมในการประชุม Workshop on Severe Weather/Climate Disaster Warning for 

BCWC Region ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งอินเดีย ไดจัดใหมีขึ้นในโอกาสนี้ดวย

 

2.6  ความรวมมือภายใตกรอบคณะกรรมการไตฝุน (ESCAP/WMO Typhoon Committee) 

2.6.1 กรมอุตนุยิมวิทยาไทย มคีวามรวมมอืกบั กรมอุตนุยิมวทิยาญีปุ่น ในการดําเนนิโครงการ

จัดทํา Radar Composite Map ตั้งแตป 2556 – ปจจุบัน (2561) ภายใตกรอบงานคณะกรรมการไตฝุน 

โดยระหวางปงบประมาณ 2561 ไดมีการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการ ดังนี้  

• ดาํเนินการควบคมุคณุภาพขอมลูการทาํ Radar Composite Map และ การทาํ secondary calibration 
ตามเทคนิคของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุน 

• ทดลองแบงปนขอมูล Radar Composite Map ระหวาง 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และญี่ปุน 

• ประชุม Technical Meeting on Radar Composite Map Project ระหวางผูเชีย่วชาญกรมอตุนุยิมวทิยา
ญี่ปุน ผูเชี่ยวชาญกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซีย และผูเชี่ยวชาญของกรมอุตุนิยมวิทยาไทย ระหวางวันที่ 

12– 15 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศญ่ีปุน เพื่อหารือความรวมมือของโครงการ บรรยายความรู และ

ฝกอบรมเก่ียวกับการจัดการคุณภาพของเรดารตรวจอากาศ การใชเรดารตรวจอากาศในการประมาณ

คาฝน และการทําเรดารคอมโพสิทในแตละประเทศ
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2.6.2 กรมอุตุนิยมวิทยาไทย มีความรวมมือกับ กรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลี ภายใตกรอบงาน

คณะกรรมการไตฝุน 

   ในชวงตนปงบประมาณ 2561 กรมอุตุนิยวิทยาไดใหการตอนรับผูเชี่ยวชาญจาก

กรมอุตุนิยมวิทยาสาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 3 ราย ซึ่งเดินทางมาติดต้ังระบบ Typhoon Operation System 

(TOS) ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เพื่อสนับสนุนงานการพยากรณพายุหมุนเขตรอน 

การดําเนินการดังกลาวเปนแผนการดําเนินงานของคณะทํางานอุตุนิยมวิทยา ภายใตคณะกรรมการไตฝุน 

โดยกองทุนคณะกรรมการไตฝุน (Typhoon Committee Trust Fund: TCTF) สนับสนุนคาใชจายทั้งหมด
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2.7 ผูบริหารระดับสูงจากรัฐบาลเอธิโอเปยเขาศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยาไทย  

  กรมอุตุนิยมวิทยา ใหการตอนรับคณะผูบริหารระดับสูงจากคณะกรรมการบริหารจัดการ

ภัยพิบัติแหงชาติ ประเทศเอธิโอเปย จํานวน 6 คนเขาศึกษาดูงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 โดย

ไดรบัฟงการบรรยายดานการพยากรณอากาศ การเฝาระวงัและแจงเตอืนภยั การบรหิารจดัการขอมลู การประเมนิ

ความเส่ียงจากภัยพบิตั ิดงูานสวนดาวเทียมอุตนุยิมวิทยา และเขาชมคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง ของกรมอุตนุยิมวิทยา 

โดยการศึกษาดูงานดังกลาวเปนสวนหน่ึงของโครงการเสริมสรางศักยภาพในการพรอมรับปรับตัวตอภัยพบิตัขิอง

คณะกรรมการบริหารจัดการภัยพบิตัแิหงประเทศเอธิโอเปย โดยมีศนูยเตรียมความพรอมปองกันภยัพบิตัแิหงเอเชีย 

(ศปพอ.) เปนผูประสานงานการเขาเยี่ยมชมในครั้งนี้

 



ANNUAL REPORT 2018

61

การดําเนินการด�านพัฒนาบุคลากร
ผลการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร โครงการฝกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยา 

มีดังนี้

โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ�องค�กร” 
กรมอุตุนิยมวิทยาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพ่ือการประชาสัมพันธองคกร 

จงึไดออกแบบหลักสตูรเพือ่ชวยเสรมิสรางบคุลกิภาพทีด่แีละเสริมสรางความม่ันใจดานการพูดและเกิดความนาเชือ่ถอื

ในการประชาสัมพันธองคกร เพื่อสนับสนุนพัฒนางานดานอุตุนิยมวิทยาตามภารกิจตอไป ดําเนินการระหวาง

วันที่ 18 - 19  ธันวาคม 2560  (รวมเวลา 2 วันทําการ) ณ หองเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตนุยิมวิทยา โดยกลุมเปาหมายเปนเจาพนกังานอุตนุยิมวทิยาระดับปฏบิตังิาน หรอืชาํนาญงาน/นกัอุตนุยิมวทิยา

ระดบัปฏบิตักิาร หรอืชํานาญการ/ขาราชการท่ีปฏบิตัหินาทีใ่นการใหขอมลูขาวสารกับหนวยงานตาง ๆ  หรอืหนาที่

เปนวิทยากร มีผูเขาอบรมประมาณ 35 คน

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจหลักการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ

2. เพือ่ใหผูเขาอบรมมคีวามสามารถนาํเสนอขอมลู รายงานขาว เผยแพรขาวพยากรณ เตอืนภยัพยากรณ

อากาศสูประชาชนและผูใชงานไดอยางนาสนใจ ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

3. เพือ่ใหผูเขาอบรมสามารถใชเทคนิคตางๆ ในการสรางความม่ันใจใหกบัตนเองในการนําเสนอขอมูลได

อยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด โดยไดรับเกียรติวิทยากรจาก สถานีวิทยุ

กระจายเสยีงแหงประเทศไทย นายบญุมา ศรหีมาด และผูประกาศขาวสถานวีทิยโุทรทศันกองทพับก 

ชอง 7 นางสาวจีรนันท เขตพงศ
ผลท่ีไดรับ

1. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในหลกัการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ และสามารถนําเสนอขอมลู 
รายงานขาว เผยแพรขาวพยากรณ เตอืนภยัพยากรณอากาศสูประชาชนและผูใชงานไดอยางนาสนใจ 

ถูกตองมีประสิทธิภาพ

2. ผูเขาอบรมไดมกีารพฒันาบคุลกิภาพพรอมทัง้แกไขจดุดอยทีม่ผีลตอการพฒันาบคุลกิภาพของตนเอง

3. ผูเขาอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะความสามารถและสรางภาพลักษณอันดีใหกับองคกร 
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โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการพยากรณ�อากาศลงสู�ชุมชน” รุ�นท่ี 3
กองพยากรณอากาศรวมกบัสถาบนัอตุนุยิมวทิยา กองบรกิารดจิทิลัอตุนุยิมวทิยา จดัฝกอบรมเรือ่ง “การเพิม่

ศกัยภาพการพยากรณอากาศลงสูชมุชน” รุนท่ี 3 เพ่ือเสริมสรางใหบคุลากรของกรมอุตนุยิมวิทยาในสวนภูมภิาค

ใหมคีวามรูความเขาใจในองคความรูการพยากรณอากาศสมัยใหม การแปลความหมายและการใชประโยชนขอมลู

เรดารตรวจอากาศ ดาวเทียมอตุนุยิมวทิยา การพยากรณอากาศเชิงตวัเลข ใหมปีระสทิธภิาพมากข้ึนและสามารถ

ประยุกตใชขอมูลตางๆ เหลานี้กับความเขาใจในสภาพอากาศในทองถิ่นเพื่อตอยอดคําพยากรณอากาศลงสูพื้นที่

ระดับทองถ่ินได รวมถึงเรียนรูเทคนิคการใหบรกิารขอมลูพยากรณอากาศ(Public Weather Services) เพือ่สราง

ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีของกรมอุตุนิยมวิทยาตอสังคม ระหวางวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ 

2561 (รวมเวลา 3 วันทําการ) ณ หองประชุมศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จังหวัดสงขลา

กลุมเปาหมายเปนเจาพนักงานอุตุนิยมวิทยาประจําสถานีในภูมิภาค (สถานีจังหวัด) สังกัดศูนยอุตุนิยมวิทยา

ภาคใตฝงตะวันออก และศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก โดยผูเขารับการฝกอบรมจะตองเปนบุคลากรท่ี

พรอมจะรับบทบาทหรือสามารถถายทอดความรูใหแกบุคลากรในสถานีและประชาชนผูรับบริการได รวมท้ังส้ิน 

20 คน 

 

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางองคความรูดานอุตุนิยมวิทยาแกบุคลากรสถานีอุตุนิยมวิทยา

2. เพ่ือใหบคุลากรมีความรูความเขาใจในการพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัย และสามารถตอยอด
คําพยากรณอากาศลงสูพื้นที่ระดับทองถิ่นได

3. เพือ่พฒันาและปรับปรุงการใหบรกิารขอมลูพยากรณอากาศของสถานีอตุนุยิมวิทยา โดยไดรบัเกียรติ

วทิยากรจากกองพยากรณอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
1 นายสุรพงษ สารปะ  ผูอํานวยการสวนพยากรณอากาศกลาง

2 นายโกสินธุ เสียงวัฒนะ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

3 นายจรัล เยี่ยมเวช  นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
ผลท่ีไดรับ

1. ผูเขาอบรมไดรับองคความรู/ประสบการณ การถายทอดจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค

2. กรมอุตุนิยมวิทยามีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3. ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยาในสวนภูมิภาคฯ ไดรบัความเชื่อมั่นจากหนวยงานอื่น ๆ มากขึ้น
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โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสร�าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสาร กรมอุตุนิยมวิทยา” 

จํานวน 3 รุ�น 
กรมอุตุนิยมวิทยาเล็งเห็นความสําคัญของการนําเสนอขอมูลโดยใชอินโฟกราฟก จึงไดจัดโครงการการสราง 

Infographic เพือ่การประชาสมัพนัธขอมลูขาวสาร กรมอตุนุยิมวทิยา ขึน้ เพ่ือใหบคุลากรกรมอตุนุยิมวทิยาไดรบั

การพัฒนาทักษะการผลิตสือ่เพ่ือการนาํเสนอขอมลูขาวสารอุตนุยิมวิทยา การประชาสัมพันธองคกรเพ่ือใหการนําเสนอ

ขอมลูเกดิความถูกตอง ทนัสถานการณ สือ่มคีวามนาสนใจ โดยการใชโปรแกรมสรางสือ่ดิจทิลั โดยมกีารดาํเนนิการ

ดังน้ี

รุนที่ 1 ดําเนินการระหวางวันท่ี 12 - 14 มีนาคม 2561 (รวมเวลา 3 วันทําการ) ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 

อาคารศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ (NWP) กรมอตุนุยิมวทิยา กลุมเปาหมายเปนบคุลากรกรมอตุนุยิมวทิยา ทกุตาํแหนง 

ทุกระดับ ที่ปฏิบัติหนาที่ในการใหขอมูลขาวสารกับหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติหนาที่ในการผลิตส่ือสารสนเทศของ

หนวยงาน หรอืมหีนาทีเ่ปนวทิยากร หรอืจะไดรบัมอบหมายใหปฏบิตัหินาที ่และสามารถใชโปรแกรม Photoshop 

ไดเปนอยางดี จากสวนกลางและศูนยภูมิภาค 5 ศูนย รวมทั้งสิน 30 คน 

  

รุนท่ี 2 ดําเนินการระหวางวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 (รวมเวลา 3 วันทําการ) ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 

อาคารศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ (NWP) กรมอตุนุยิมวทิยา กลุมเปาหมายบคุลากรทีส่ามารถใชโปรแกรม Photoshop 

ไดเปนอยางดี รวมทั้งสิน 40 คน ดังนี้

1. ผูเขาอบรมจากสวนกลาง หนวยงานพิจารณาคดัเลือกบคุลากรกรมอุตนุยิมวทิยา ทกุตาํแหนง ทกุระดบั 
ทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นการใหขอมลูขาวสารหรือผลิตสือ่สารสนเทศของหนวยงาน หรือมหีนาทีเ่ปนวทิยากร 

หรือจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เพื่อนําเสนอและเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจใหนาสนใจ 
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2. ผูเขาอบรมจากสวนภูมิภาค พิจารณาคัดเลือกขาราชการจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด ที่ปฏิบัติงาน

เชงิรกุในการบูรณาการขาวพยากรณอากาศกับหนวยงานในพืน้ทีสู่ประชาชน เพ่ือไดนาํเทคนคิการนาํเสนอ

ในรูปแบบ Infographic ในการนําเสนอ เผยแพรขาวพยากรณอากาศผานชองทางใหนาสนใจ 

รุนท่ี 3 ดําเนินการระหวางวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2561 (รวมเวลา 3 วันทําการ) ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 

อาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (NWP) กรมอุตุนิยมวิทยา กลุมเปาหมายบุคลากรท่ีสามารถใชโปรแกรม 

Photoshop ไดเปนอยางดี รวมทั้งสิน 40 คน ดังนี้

1. ผูเขาอบรมจากสวนกลาง หนวยงานพจิารณาคดัเลือกบคุลากรกรมอุตนุยิมวทิยา ทกุตาํแหนง ทกุระดบั 
ทีป่ฏบิตัหินาทีใ่นการใหขอมลูขาวสารหรือผลิตสือ่สารสนเทศของหนวยงาน หรือมหีนาทีเ่ปนวทิยากร 

หรือจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี เพื่อนําเสนอและเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจใหนาสนใจ 

(เปนผูที่ไมเคยเขารับการอบรมในหลักสูตรน้ีมากอน)
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2. ผูเขาอบรมจากสวนภูมิภาค พิจารณาคัดเลือกขาราชการจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด ที่ปฏิบัติงาน

เชิงรุกในการบูรณาการขาวพยากรณอากาศกับหนวยงานในพื้นท่ีสูประชาชน เพื่อไดนําเทคนิค

การนําเสนอในรูปแบบ Infographic ในการนําเสนอ เผยแพรขาวพยากรณอากาศผานชองทาง

ใหนาสนใจ (เปนผูที่ไมเคยเขารับการอบรมในหลักสูตรน้ีมากอน)

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค

1. ผูเขาอบรมเกิดความรู หลักการออกแบบสื่อ เขาใจ เขาถึงแนวคิด ขั้นตอนการทําสื่อ Infographic

2. ผูเขาอบรมสามารถประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อผลิตส่ือดวย Infographic

3. ผูเขาอบรมสามารถผลิตสื่อเพื่อการนําเสนอ ขอมูลอุตุนิยมวิทยาดวย Infographic สูประชาชนและ

ผูใชงาน ไดอยางถูกตอง และนาสนใจ

โดยไดรับเกียรติวิทยากรจาก

1. มหาลัยราชภฏัจันทรเกษม อาจารยเล็กฤทัย ขันทองชัย 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อาจารยปาริชาติ จันทรเที่ยง

3. บริษัท Infographic Thailand จํากัด อาจารยวิชญา วงศทองเจริญ

ผลท่ีไดรับ

1. ผูเขาอบรมเกิดความรู ความเขาใจในเร่ืองหลักการออกแบบสื่อ Infographic

2. ผูเขาอบรมสามารถประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อผลิตส่ือ Infographic

3. ผูเขาอบรมสามารถผลติสือ่เพือ่การนาํเสนอ ขอมลูอตุนุยิมวทิยาดวย Infographic ไดอยางมปีระสทิธภิาพ
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โครงการบรรยาย
เรื่อง “การพัฒนาองค�กรสู�ระบบราชการ 4.0”  
กรมอุตนุยิมวิทยาไดเลง็เห็นความสําคญัของการพัฒนาองคกรสูระบบราชการ 4.0 จงึไดจดัโครงการ การพัฒนา

องคกรสูระบบราชการ 4.0 ทีต่องมเีครือ่งมอืการบรหิารของสวนราชการในเชงิบรูณาการ เพ่ือเชือ่มโยงยทุธศาสตร

ของสวนราชการกับเปาหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่เปนแนวทางใหหนวยงาน

ภาครัฐพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 โดยดําเนินการจัดในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ หอประชุมใหญ กรมอุตุนิยมวิทยา กลุมเปาหมายเปนผูบริหาร ขาราชการ PMQA Team และผูที่เกี่ยวของ

ของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสิ้น 120 คน  

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค

1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจระบบราชการ 4.0 และพัฒนา ทักษะดานการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยสามารถนําแนวคิดและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปรับปรุง และพัฒนาองคกร

ไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. เพือ่เพิม่พนูศกัยภาพและขดีสมรรถนะการบรหิารจดัการระบบราชการ โดยสามารถนาํไปประยกุตใช

ในการวเิคราะห บรูณาการ และเชือ่มโยงระบบงานสูยทุธศาสตรและเปาหมายของการปฏบิตัริาชการ 

3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ เครือขายความรวมมือ ตลอดจนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอันจะเปน

ประโยชนตอการประสานงานและการปฏิบัติราชการตอไป

โดยไดรับเกียรติวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก สํานักงาน ก.พ.ร.

1. นางอารียพันธ  เจริญสุข  รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 

2. นางขนิษฐา งามวงศสถิต ผูอาํนวยการกลุมสงเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

ผลท่ีไดรับ

บุคลากรไดเสริมสรางความรู ความเขาใจระบบราชการ 4.0 และพัฒนา ทักษะดานการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยสามารถนําแนวคิดและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปรับปรุง และพัฒนาองคกรไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง   “การพัฒนาบุคลิกภาพผู�บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาในยุคดิจิทัล”  
กรมอุตุนิยมวิทยาไดจัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพผูบริหารกรมอุตุนิยมวิทยาในยุคดิจิทัล 

เพ่ือเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดีและความม่ันใจดานการพูด การนําเสนอ การวางตน การแตงกาย มารยาท

การรับประทานอาหาร เกิดความนาเชื่อถือในฐานะของผูบริหาร ในการติดตอ ประสานงาน การรวมงานและ

ประชาสัมพันธองคกร อันนําไปสูการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ผูบริหารทุกระดับสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดําเนินการระหวางวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ หองเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 

อาคาร 50 ปอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยกลุมเปาหมายเปนผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการกลุม  

ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการศูนย ของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสิน 40 คน

  

โครงการนี้มีวัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในหลักการพูดเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธองคกร

2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความสามารถในการถายทอดขอมูลอุตุนิยมวิทยาไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. เพือ่ใหผูเขาอบรมสามารถใชเทคนคิตางๆ ในการสรางความมัน่ใจใหกบัตนเองในการพดูนาํเสนอขอมลู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก

โดยไดรับเกียรติวิทยากรจากสถาบันฝกอบรมการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ STC 

1. อาจารยสนธยา  ศรีเวียงธวัช

2. อาจารยนารีรัตน  นุโยค

ผลท่ีไดรับ

1. ผูเขาอบรมมีการพัฒนาบุคลิกภาพพรอมทั้งแกไขจุดดอยที่มีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

2. ผูเขาอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณไปใชในการปฏิบัติงาน
ตอองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. สรางความเชื่อมั่นและความศรัทธาตอบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอประสานงานพรอมทั้งสราง

ภาพลักษณอันดีใหกับองคกร
4. เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก สามารถปรับใชไดเหมาะสมตามวาระและโอกาส
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โครงการบรรยาย
เรื่อง “การสร�างความเข�าใจเกี่ยวกับ Big Data สําหรับบุคลากรภาครัฐ”  
กรมอุตุนิยมวิทยาเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการขอมูล Big Data เพราะเปนหนวยงานท่ีมีขอมูลมหาศาล 

การพัฒนาใหเกิดการใชขอมูลมหาศาลหรือ Big Data ของภาครัฐ จะนําไปสูการบูรณาการดานโครงสรางขอมูล 

การจัดการขอมูล การวิเคราะหหาคุณคาจากขอมูล การเลือกใชเครื่องมือที่มีความเหมาะสม และสงเสริมใหเกิด

การบริหารจัดการขอมูลของภาครัฐ ใหไดประโยชนสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยา

เตรียมพรอมจะสูการปฏิรูประบบขอมูลในรูปแบบดิจิทัล  เพื่อสรางเครื่องมือในการบริการสาธารณะใหมๆ และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะใหบริการประชาชนใหดียิ่งขึ้น และเพื่อที่จะทําใหหนวยงานมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น ดําเนินการจัดในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมใหญ กรมอุตุนิยมวิทยา  

โดยกลุมเปาหมายเปนบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 100 คน 

  

โครงการนี้มีวัตถุประสงค

1. เพื่อมุงเนนใหผูรวมโครงการเกิดความเขาใจเรื่อง Big Data Strategy ซึ่งเปนการนํายุทธศาสตรของ

องคกรมาออกแบบจัดวางการบริหารจัดการขอมูลสมัยใหม

2. เพื่อปรับกลยุทธดานการวิเคราะหขอมูลใหสามารถใชประโยชนจากขอมูล เพื่อการพัฒนาและสราง

เสริมศักยภาพดานการบริหารงาน การปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 

3. เพือ่เสรมิสรางความรู ความเขาใจ ในการนาํ Big Data ไปประยกุตใชกบัการทาํงานของหนวยงานภาครัฐ 

โดยไดรับเกียรติวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และเช่ียวชาญจากหนวยงานเอกชน

ผลท่ีไดรับ

เพือ่ใหผูเขารวมโครงการไดรบัประโยชนในดานแนวคดิการพฒันางาน และการกาํหนดทศิทางหรอื Roadmap 
ในการใชงาน Big data ตอไป
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โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “อบรมให�ความรู�ประมวลจริยธรรม และ ผลประโยชน�ทับซ�อน” ประจําป�งบประมาณ 

พ.ศ.2561 
กรมอุตุนิยมวิทยาตระหนักถึงความสําคัญในการสรางคุณธรรม และความโปรงใสใหเกิดข้ึนภายในหนวยงาน

และปฏิบัติหนาที่อันกอใหเกิดประโยชนตอประชาชน ประเทศชาติ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน รวมทั้งยกระดับจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

กรมอตุนุยิมวิทยา จงึไดจดัโครงการอบรมใหความรูประมวลจริยธรรม และ ผลประโยชนทบัซอน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ดําเนินการจัดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หองเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา  กลุมเปาหมายผูบริหารกรมอุตุนิยมวิทยา บุคลากรจากสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 

70 คน 
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โครงการนี้มีวัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจและยกระดับจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม

ของบุคลากรในองคกรตามประมวลจริยธรรม

2. เพือ่ปองกนัผลประโยชนทบัซอนและยกระดบัคณุธรรมและความโปรงใสการดําเนนิงานของหนวยงาน

โดยไดรับเกียรติวิทยากรจากสํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

ผลท่ีไดรับ

บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับประมวลจริยธรรม และปองกันผลประโยชน

ทับซอนและการปราบปรามการทุจริต
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โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา” 
กรมอุตนุยิมวิทยา ซึง่เปนสมาชิกองคการอุตนุยิมวิทยาโลก (WMO) และอุตนุยิมวิทยาเปนงานระหวางประเทศ 

โดยมภีาษาองักฤษ เปนภาษากลางทีใ่ชสือ่สารในประเทศสมาชกิ บคุลากรกรมอตุนุยิมวทิยาจงึตองมทีกัษะภาษา

อังกฤษ ทั้งระดับผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน เพื่อใชในการติดตอสื่อสารและปฏิบัติภารกิจตางๆดวยเหตุนี้ จึงได 

จัดทําโครงการ”ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา”ขึ้น เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถใชภาษา

อังกฤษเพ่ือการส่ือสารในท่ีทํางานไดอยางถูกตอง รวมถึงการสรางความม่ันใจและเพ่ิมทักษะในการ ฟง พูด 

อาน เขียนภาษาอังกฤษ บุคลากรจะไดรับการพัฒนาขีดความสามารถโดยการฝกอบรม ซึ่งในคร้ังนี้ไดดําเนินการ

จํานวน 2 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน ระหวางวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ หองเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กลุมเปาหมายบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน จํานวน 30 คน

 

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร ระหวางวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองเขตอุดมศกัดิ ์ชัน้ 13 อาคาร 50 ป อตุนุยิมวทิยา กรมอตุนุยิมวทิยา กลุมเปาหมายคณะผูบรหิาร 
นักอุตุนิยมวิทยาระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 30 คน
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โครงการนี้มีวัตถุประสงค

1. เพื่อเสริมทักษะทางภาษา การอาน ฟง พูดและเขียนภาษาอังกฤษที่จําเปนในการติดตอสื่อสาร 

ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน ทั้งระดับผูบริหาร และระดับผูปฏิบัติงาน

2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสนับสนุนการทํางานไดอยาง

ถูกตอง รวมถึงการสรางความมั่นใจและเพิ่มทักษะในการ ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ

3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน

โดยไดรับเกียรติวิทยากรจากกลุมวิเทศสัมพันธ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

นางสาวหทัยชนก เงินดี นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
ผลท่ีไดรับ

1. บุคลากรที่เขาอบรมมีความรู ทักษะพื้นฐานในการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ

ตามสถานการณที่กําหนด
2. บุคลากรสามารถนําทักษะภาษาอังกฤษไปใชในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวันได

3. บุคลากรมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ”
กรมอุตนุยิมวิทยา ตระหนักถึงความสําคญัของการพัฒนาบุคลากร จงึไดจดัทาํโครงการประชุมแนวทางการพัฒนา

บุคลากรตามหลักสมรรถนะ เพราะแนวคิดเร่ืองสมรรถนะน้ีมีพื้นฐานมาจากการมุงเสริมสรางความสามารถให

ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเช่ือวาเม่ือพฒันาคนใหมคีวามสามารถแลว คนจะใชความสามารถท่ีมไีปผลักดันใหองคกร
บรรลุเปาหมาย ดําเนินการจัดระหวางวันที่ 13 -14 กันยายน 2561 ณ หองเขตอุดมศักดิ์  ชั้น 13  อาคาร 50 ป 

อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กลุมเปาหมายเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยา 

และคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยา และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งส้ิน 40 คน

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค

1. เพื่อจัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทําแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา

ที่ชัดเจน ตามหลักสมรรถนะ  

2. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะท่ีกําหนดของกรมอุตุนิยมวิทยา 

3. เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสมดุลระหวางชีวิต การทํางานและ

ชีวิตสวนตัวของบุคลากร 

โดยไดรับเกียรติวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ผลท่ีไดรับ
1. บุคลากรมีกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน ตามหลักสมรรถนะ  

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่กําหนดของกรมอุตุนิยมวิทยา 

3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสมดุลระหวางชีวิต การทํางานและ

ชีวิตสวนตัวของบุคลากร 



รายงานประจําป 256174

โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช�ประโยชน�ข�อมูลอุตุนิยมวิทยา วางแผนการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิต” 
กรมอุตนุยิมวทิยา เปนองคกรภาครัฐทีม่ภีารกิจเก่ียวกบัการบริหารจัดการดานอตุนุยิมวทิยา โดยปฏิบตัหินาที่

การตรวจ เฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบินและปรากฏการณธรรมชาติ รวมทั้งใหความรู

และบริการดานอุตนุยิมวิทยาดวยความถูกตอง รวดเร็ว แมนยาํและทันเหตุการณ เพ่ือประโยชนสงูสดุในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดวยเหตุผลดังกลาว กรมอุตุนิยมวิทยาจึงไดจัดโครงการ การใชประโยชน

ขอมลูอตุนุยิมวทิยาเพือ่การวางแผนเพาะปลกู เพือ่เพ่ิมผลผลติ เพ่ือใหสามารถขบัเคลือ่นภารกจิและนโยบายของ

รฐับาลไดอยางมปีระสทิธภิาพสอดคลองกบัความตองการของประชาชน ดาํเนนิการจดัในวนัที ่22 กนัยายน 2561 

ณ ศูนยการเรียนรูบานคลองคู หมู 4 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมเปาหมายเปนเกษตรกรใน

หมูบานคลองคู รวมทั้งสิน 20 คน
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โครงการนี้มีวัตถุประสงค

1. เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในเร่ืองลักษณะอากาศและภูมิอากาศในพื้นที่ของตนเอง

2. เพื่อใหประชาชนเขาใจความสัมพันธระหวางอากาศและภูมิอากาศกับการเกษตร

3. เพือ่ใหประชาชนสามารถประยุกตใชความรูและขอมลูภูมอิากาศในการวางแผนการเพาะปลูกอยางมี

ประสิทธิภาพ

โดยไดรับเกียรติวิทยากรดานอุตุนิยมวิทยา 

1. วาที่รอยตรี ธนะสิทธ  เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายวิชาการ

2. ดร.ชลัมภ  อุนอารีย   นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

3. ดร.ฤทัยกาญจน  บัวเผียน  นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ

4. นายประพฤติ  ยอดไพบูลย  ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก

ผลท่ีไดรับ

1. เกษตรกรผูที่เขารับการอบรมมีความเขาใจความสัมพันธระหวางอากาศ นํ้าและพืช

2. เกษตรกรนําขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการวางแผนการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น
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โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ผู�ประกาศข�าวพยากรณ�อากาศยุคดิจิทัล” 
กรมอตุนุยิมวทิยา ไดจดัโครงการผูประกาศขาวพยากรณอากาศยคุดิจทิลั เพือ่ถายทอดความรูดานอตุนุยิมวทิยา

ใหกลุมสือ่มวลชน หรอืผูประกาศขาว (ผูประกาศ/ผูรายงานขาว/พยากรณอากาศ/นกัจัดรายงานวิทย)ุ ซึง่ทําหนาที่

เปนกระบอกเสยีงสาํคญัของกรมอตุนุยิมวทิยาในการนาํขอมลูขาวสารของกรมอตุนุยิมวทิยาเผยแพรแกประชาชน 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน ไดอยางถูกตอง ทันสถานการณ สามารถสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหแกผูรับบริการ 

จากวิชาชีพอุตุนิยมวิทยา และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติ โดยแบงการอบรมเปน 2 ชวง 

ระหวางวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา และวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา 

กลุมเปาหมายเปน

1. ผู ประกาศขาว ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประกาศขาวพยากรณอากาศสถานีโทรทัศน 

หรือเจาหนาท่ีเทคนิคผลิตขอมูล และแปรภาพพยากรณอากาศ เพื่อใชในการรายงานขาวพยากรณ

อากาศ

2. ผูจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง/ผูถายทอด/ผูใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาจากภาครัฐ/เอกชน 
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โครงการนี้มีวัตถุประสงค

1. ผูอบรมมีความรู ความเขาใจพื้นฐานทางดานอุตุนิยมวิทยาสําหรับใชในวิชาชีพผูประกาศขาวอากาศ

2. ผูอบรมทราบถึงแหลงขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและสามารถใชแหลงขอมูลไดทัน

เหตุการณ

โดยไดรับเกียรติวิทยากรจากกรมอุตุนิยมวิทยา

1. นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูอาํนวยการสวนวเิคราะหขอมลูเรดารและดาวเทียมอตุนุยิมวทิยา

2. นายชัยชาญ  สิทธิวรนันท  นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ

3. นายโกสินธุ  เสียงวัฒนะ  นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

4. นายวัฒนา กันบัว   ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาทะเล

5. นายธีระธรรม  เทพราช   เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยาชํานาญงาน

6. นายอนุชา  ศรีเริงหลา   นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

7. นายภาวัช  ศิริโยธา   นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

8. นายสุกฤษฏิ์  เกิดแสง   ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
9. นางสาวปวภทร  ภัณฑิราวุฒิ  นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

10. นางสาวชนัฐฐา  แสงรัตนายนต  นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
11. นายบรรดาล  ทรัพยเจริญ  ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการตรวจอากาศ

12. นายชลัมภ  อุนอารีย   นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

ผลท่ีไดรับ
1. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจพื้นฐานทางดานอุตุนิยมวิทยา

2. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขาวพยากรณอากาศ

3. สามารถนําขอมูลอุตุนิยมวิทยาไปใชในการนําเสนอไดอยางถูกตอง 



รายงานประจําป 256178

โครงการเป�ดการเรียนการสอน
หลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา” รุ�นท่ี 27   
ดวยกรมอุตุนิยมวิทยาไดรับสมัครสอบแขงขันบุคลากรภายนอกเขาเปนนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรม

อตุนุยิมวิทยา กระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามคุณสมบัตทิีก่าํหนดในหลักสตูร “ประกาศนียบตัรวิชา

อุตุนิยมวิทยา” โดยมีผูสอบผานและไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จํานวนทั้งส้ิน 33 คน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา มีระยะเวลาในการศึกษารวมทั้งส้ิน 12 เดือน ระหวางวันที่ 1 

สิงหาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2561 ณ  กรมอุตุนิยมวิทยา โดยเปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบุคลากร

ใหมสีมรรถนะวชิาชพีตาํแหนงเจาพนกังานอตุนุยิมวทิยาตามมาตรฐานของ WMO กาํหนดไวใน Manual of the 

Implementation of Education and Training Standards in Meteorology and Hydrology Volume I - 

Meteorology (WMO-No. 1083) ทีท่กุคนจะตองมคีวามรูความเขาใจเปนอยางดตีอกระบวนการ การเปล่ียนแปลง

ปรากฏการณทางธรรมชาตขิองชัน้บรรยากาศเพือ่นาํไปใชในการตรวจ เฝาระวงั ตดิตามสภาวะอากาศ การจดัการ

ระบบเครอืขายขอมลูและการใหบรกิารขอมลูขาวสารอตุนุยิมวทิยาไปยงัผูใช โดยนกัเรียนทีส่าํเรจ็การศกึษาไดรบั

ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยาจะไดรับการบรรจุตามลําดับคะแนนสูงสุดในการเรียนลงมาตามลําดับ ซึ่ง

ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา รุนที่ 27 มีผูสําเร็จการศึกษาไปรับใบประกาศนียบัตร รวมทั้งส้ิน 

33 คน
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ผลงาน/รางวัล ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561
1. รางวัลเลิศรัฐ ประจําป� พ.ศ. 2561
รางวัลเลิศรัฐ เปนรางวัลแหงเกียรติยศที่มอบใหหนวยงานท่ีไดมุงมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสําเร็จ 

มีความเปนเลิศแหงหนวยงานรัฐท้ังปวง โดยในป พ.ศ. 2561 เปนปแรกท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการไดจัดใหมีรางวัลเลิศรัฐข้ึน

รางวลัเลศิรฐั สาขาบรหิารราชการแบบมสีวนรวม เปนรางวลัท่ีมอบใหกบัหนวยงานภาครฐั เพือ่สรางแรงจงูใจ 

และสรางขวัญกําลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการจากการเปดระบบราชการใหประชาชนและภาคสวนอ่ืน

ที่เก่ียวของเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการและทํางานรวมกันอยางเปนรูปธรรม โดยการสงเสริมและ

สนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม ตั้งแตการใหขอมูลขาวสาร (Inform) การรับฟงความคิดเห็น (Consult) 

การเขามาเกี่ยวของ (Involve) ไปจนถึงการสรางความรวมมือ (Collaboration) ซึ่งจะนําไปสูการเสริมอํานาจ

และศักยภาพประชาชนใหเขมแข็ง รวมทั้งสรางความภาคภูมิใจของผูที่เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนหรือ

ผลักดันการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จอันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ ที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง

กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทรางวัล เปดใจใกลชิด

ประชาชน (Open Governance) ระดับดี เนื่องจากความสําเร็จจากการดําเนินงานเรื่อง “การสรางเครือขาย

อุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนทําเกษตรกรรมในพ้ืนที่”
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2. รางวัล IPv6 Awards 2018
เปนรางวัลที่สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) จัดใหมีการประกวด

หนวยงานทีม่คีวามพรอมในการบริการเครือขายอนิเทอรเนต็พ้ืนฐานและบรกิารทีร่องรับ IPv6 เพ่ือเปนการสงเสริม

การใชงาน IPv6 ตามแผนปฏบิตักิารเพือ่ผลกัดนั สงเสรมิ เรงรัด และติดตามผลการดําเนนิงาน IPv6 ในประเทศไทย 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559–2561) โดยหนวยงานตองดําเนินการผานหลักเกณฑ ดังนี้

2.1 บริการเว็บไซต (Website)

2.2 บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)

2.3 บริการโดเมนเนม (DNS)

2.4 การเพิ่มความปลอดภัยใหแกระบบโดเมน (DNSSEC)

2.5 IPv6 Ready Logo สําหรับเว็บไซต (IPv6 Logo)

 ทั้งน้ี บริการทั้งหมดตองมีความเสถียรอยางนอย 80% ภายในชวงเวลาท่ีกําหนด

กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรับรางวัล IPv6 Awards 2018 ประเภทหนวยงานที่ใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืน

ฐานและบรกิารที่รองรับ IPv6 5 ดาน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo และรางวัลประเภท 

หนวยงานที่มีการใหบริการเว็บเซอรวิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6
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กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561

(ต.ค.6 0 - ก.ย.61)
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กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)

ผู�บรหิาร ข�าราชการกรมอุตนิุยมวิทยา ร�วมพิธถีวายผ�าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจําป� 2560

เมื่อวันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2560 นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะผูบริหาร 

ขาราชการ กรมอตุนุยิมวทิยารวมถวายผากฐินพระราชทานกระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจาํป 2560 

รวมกบักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม โดยม ีดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน รฐัมนตรวีาการกระทรวงดจิทิลัเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมเปนประธานถวายผาพระกฐินถวายพระสงฆจําพรรษา ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง 

แขวงพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
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กรมอุตนิุยมวิทยาเข�าร�วมพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่26 ตลุาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวนัชยั ศกัดิอ์ดุมไชย อธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยา เขารวม

เฝาทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอัญเชิญ

พระบรมโกศ โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในมณฑลพิธี

ทองสนามหลวง

จากนัน้ในเวลา 09.00 น. นางสาวกรรว ีสทิธชิวีภาค ผูอาํนวยการกองเฝาระวงัแผนดนิไหว รกัษาราชการแทน

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายบริหาร เปนผูแทนกรมฯ เขารวมถวายดอกไมจันทนเนื่องในพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพฯ 

ในการนี้ ขาราชการกรมอุตุนิยมวิทยา เขารวมเปนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพฯ รวมกับสํานักงานเขตบางนา ปฏิบัติงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่เดินทาง

เขารวมงานพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศจาํลอง ศนูยนทิรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา และบริเวณซุมถวายดอกไมจันทน วัดบางนาใน พระอารามหลวง พรอมกันนี้ไดจัดพ้ืนที่บริการประชาชน

บริเวณถนนสุขมุวทิ ดานหนากรมอุตนุยิมวทิยา เพ่ือใหบรกิารอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงชวยอาํนวยความสะดวก

ดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนอีกดวย
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อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานิวซีแลนด�เข�าเยี่ยมชมกรมอุตุนิยมวิทยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สงกรานต อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

ฝายวิชาการ ใหการตอนรับ Mr.Peter Lenox อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานิวซีแลนด และ Mr.James Caust 

ผูจัดการทั่วไปอุตุนิยมวิทยานิวซีแลนด เขาพบเพื่อหารือและสรางความสัมพันธอันดีระหวางอุตุนิยมวิทยา

นิวซีแลนดและ อุตุนิยมวิทยาไทย รวมทั้งหารือแนวทางความรวมมือที่เกี่ยวของรวมกัน ณ หองบัญชาการ 

กองพยากรณอากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา จากน้ัน เขาเยี่ยมชมระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง 

ณ หองเซิรฟเวอร ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

วิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา เปนผูนําคณะเขาเยี่ยมชม



รายงานประจําป 256186

อธบิดีกรมอุตนิุยมวิทยาและคณะผู�บรหิารร�วมลงนามถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันขึน้ป�ใหม�
เมื่อวันจันทรที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

พรอมดวยนายภเูวยีง ประคาํมนิทร รองอธิบดกีรมอตุนุยิมวทิยา ฝายปฏบิตักิาร วาทีร่อยตรี ธนะสิทธิ ์เอ่ียมอนนัชยั 

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝายบริหาร และคณะผูบริหารกรมอุตุนิยมวิทยา เขารวมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร�ความรู�แก�นักเรียนโรงเรียนสยามสามไตร
เมื่อวันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยาจากกองตรวจและเฝาระวัง

สภาวะอากาศ เปนวิทยากรเผยแพรความรูดานอุตุนิยมวิทยา ณ โรงเรียนสยามสามไตร พรอมสาธิตการใชงาน 

“เครือ่งมอืกบัการตรวจวัดสภาพอากาศ” เพือ่ใหนกัเรยีนไดรบัความรูฝกการสังเกตธรรมชาติ ปรากฏการณตาง ๆ 

และสิ่งแวดลอมรอบตัวของมนุษย 



รายงานประจําป 256188

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป�ดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรมฯ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปน

ประธานเปดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมอุตุนิยมวิทยา 5 ป 

พ.ศ.2562 - 2566” ระหวางวนัที ่18-19 มกราคม 2561 โดยม ีนางสาวพัชรา เพชรวิโรจนชยั ผูอาํนวยการสวนวจิยั

และความรวมมือทางวิชาการ ผูกลาวรายงาน  ณ หองประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา

การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จัดข้ึนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการทํางานวิจัยของหนวยงาน

ใหสามารถนําไปใชประโยชนไดในทุกมติ ิโดยมีสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) เปนหนวยงานหลักใน

การกําหนดกรอบการทําวิจัยของประเทศ ซึ่ง วช.ไดจัดทําแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพดาน วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปนกรอบแนวทางในการขอทุนวิจัยของหนวยงานตาง ๆ 
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อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร�วมเป�ดการอบรม WMO/ASEAN Training Workshop on 
Weather Radar Data Quality and Standardization

เมื่อวันจันทรที่ 5 กุมภาพันธ 2561 นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รวมเปดการอบรม 

WMO/ASEAN Training Workshop on Weather Radar Data Quality and Standardization รวมกับ 

Mr.Yoshi Tanaka, Ms.Cheong Lee Sing, Ruoji Yamada โดยมี นายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค เปนผูกลาว

รายงาน และมี นายธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝายบริหาร, นายสุรพงค แจมเจริญ 

ผูอาํนวยการกองเคร่ืองมอือตุนุยิมวทิยา เขารวมงานในคร้ังนีด้วย ณ หองประชมุจามจรุชีัน้เอม็ โรงแรมปทมุวนัปริน้เซส 

กรุงเทพมหานคร

กรมอุตุนิยมวิทยา รวมกับองคการอุตุนิยมวิทยาโลก สํานักเลขาธิการอาเซียน และกรมอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุน 

จัดโครงการอบรม WMO/ASEAN Training Workshop on Weather Radar Data Quality and 

Standardization ภายใตกรอบ ASEAN-SCMG ใหแกสมาชิกอาเซียน ไดแก ประเทศไทย เมยีนมา ลาว เวยีดนาม 

กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนิเซีย และฟลิปปนส รวมทั้งบังกลาเทศอีก 1 ประเทศท่ีเขารวมโครงการอบรม

ในคร้ังนี้ระหวางวันที่ 5-13 กุมภาพันธ 2561โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการอุตุนิยมวิทยาโลก 

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหนกัอตุนุยิมวทิยาของประเทศในแถบอาเซยีนไดรบัความรูและทกัษะดานการปฏิบตักิาร

เรดารตรวจอากาศ การบํารุงรักษา การนําขอมูลไปใช ซึง่ไดรบัเกียรตจิาก องคการอตุนุยิมวิทยาโลก อตุนุยิมวทิยา

ญี่ปุน สํานักเลขาธิการอาเซียนและผูผลิตเคร่ืองมือเรดารจากประเทศเยอรมันและญ่ีปุน เปนวิทยากรบรรยาย

ตลอดหลักสูตร ณ หองประชุมจามจุรี ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร 
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ผู�แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร�วมประชุมคณะกรรมการไต�ฝุ�นสมัยที่ 50 ณ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม

นายสงกรานต อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝายวิชาการ หัวหนาคณะผูแทนไทย นําคณะผูแทนซ่ึง

ประกอบดวยผูแทนกรมอตุนุยิมวิทยาและผูแทนกรมชลประทาน เดินทางเขารวมการประชมุคณะกรรมการไตฝุน

สมัยที่ 50 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ-3 มีนาคม 2561 

การประชุมดงักลาวจัดขึน้เปนประจําทกุป โดยมีวตัถุประสงคเพือ่พจิารณาทบทวนความคืบหนาในการดําเนิน

งานตามแผนการทํางานของปที่ผานมา วางแผนกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในรอบปถัดไป และพิจารณาแผน

ยุทธศาสตรฉบับใหม ของคณะกรรมการฯ ระหวางป 2017-2021 และในปนี้ไดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบ

รอบ 50 ป ของคณะกรรมการไตฝุน ดังนี้ 1. การประชุมวิชาการ (Technical Conference: TECO) ในหัวขอ 

“Embracing new technologies and knowledge to meet the challenges in the new era of tropi-

cal cyclone forecasting”ระหวางวนัท่ี 27 – 28 กมุภาพนัธ 2561 เพ่ือใหสมาชิกฯ ไดเสนอผูเชีย่วชาญนาํเสนอ

ผลงานวิจยัในการประชุมฯ โดยนายบุญเลิศ อาชีวระงับโรค ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการวิจยัและพัฒนาอุตนุยิมวิทยา 

และ นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผูอํานวยการสวนวิเคราะหขอมูลเรดารและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา กอง

พยากรณอากาศ ไดเขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมดังกลาว 2. กิจกรรม “Old Friend Guests” โดยเชิญ

ประเทศสมาชกิเสนอผูทีเ่คยมสีวนรวมในกจิกรรมของคณะกรรมการไตฝุน ในอดตีมาถายทอดความรูสกึ แบงปน

ประสบการณ พบปะเพือ่นเกาและเพือ่นใหม พรอมมอบของทีร่ะลกึใหแกผูทีไ่ดรบัเชญิเขารวมกจิกรรมฯ ในสวน

ของประเทศไทยไดเชิญ นายปฏิพัทธ พัทธวิวัฒนศิริ อดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

และ 3. Display Area การจัดแสดงนิทรรศการ โดยประเทศสมาชิกไดจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธหนวยงาน

และนําสิ่งของรําลึกยอนความทรงจําของคณะกรรมการไตฝุน มาจัดแสดงในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว ในการน้ี ไดมีพิธี

สงมอบธงใหกับประเทศสมาชิกท่ีจะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการไตฝุน สมัยที่ 51 ในป 2562 

(สาธารณรัฐประชาชนจีน) และการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการไตฝุน คร้ังท่ี 13 ในป 2561 

(ประเทศไทย) ดวย
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อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร�วมงานวันน้ําโลก ประจําป� พ.ศ. 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

พรอมดวย นายวิโรจน ลิ่วเจริญทรัพย นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสวน

อุตุนิยมวิทยาอุทก รวมงานเน่ืองในสัปดาหอนุรักษทรัพยากรน้ําแหงชาติและวันนํ้าโลก ประจําป พ.ศ. 2561 

ณ ฮอลล 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม มวีตัถปุระสงคเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมขององคการสหประชาชาต ิซึง่ในป พ.ศ. 2561 ไดกาํหนดหวัขอ 

(Theme) ของวนันํา้โลกวา “Nature of Water” หรอื “วถินีํา้ วถิธีรรมชาต”ิ นอกจากนี ้ยงัเปนการประชาสมัพนัธ

เผยแพรองคความรูในการจัดการทรัพยากรน้ํา และรณรงคใหภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชนตระหนัก

ถงึความสาํคญัของทรพัยากรนํา้ โดยม ีพลเอก เอกชยั จนัทรศร ีผูชวยรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เปนประธานเปดงานและมอบนโยบายการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ ในการนี้ 

กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรวมจัดแสดงนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาภายในงานดวย

วันนํ้าโลก เริ่มขึ้นครั้งแรกในป 2536 โดยองคการสหประชาชาติ ไดประกาศใหวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปเปน 

“วันนํ้าของโลก” หรือ “World Day for Water” และชักชวนใหประเทศตางๆ รับเปนวันสิ่งแวดลอมของชาติ 

เพื่อระลึกถึงความสําคัญของนํ้า ซึ่งเปนความตองการขั้นพื้นฐานของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุนใหเกิด

การตื่นตัวในหมูมวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษนํ้า ชวยกันดูแล บํารุงรักษา การพัฒนาแหลงนํ้า และจัดการ

ทรัพยากรนํ้าอยางยั่งยืนสําหรับอนาคต  
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กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานสัมมนาเน่ืองในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 61
ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนประธานเปดงานสัมมนา

วิชาการเน่ืองในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 23 มีนาคม 2561 โดยมีนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

เปนผูกลาวรายงาน ณ หองเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร สวีทส สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

เมือ่วนัศกุรที ่23 มนีาคม 2561 เวลา 09.00 น. กรมอุตุนยิมวิทยาจัดงานสัมมนาวิชาการเน่ืองในวันอตุนุยิมวิทยา

โลก ประจําป 2561 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน เปน

ประธานกลาวเปดงาน โดยนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปนผูกลาวรายงาน กิจกรรมวัน

อุตุนิยมวิทยาโลกจัดขึ้นทุกวันที่ 23 มีนาคม ของทุกๆป และในปนี้องคการอุตุนิยมวิทยาโลกกําหนดหัวขอเรื่อง

ในการเฉลิมฉลองวา “Weather-ready ,climate-smart” พรอมเรื่องอากาศ ฉลาดเทาน้ันภูมิอากาศ เพื่อให

ตระหนักถึงสภาวะอากาศรุนแรงผิดปกติจากสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง สงผลทําใหเกิด

ภยัธรรมชาติทีม่คีวามรุนแรงบอยคร้ังขึน้ หากมีการเตรียมความพรอมรับมอืกับสภาวะอากาศท่ีรนุแรง โดยมีการ

เตือนภัยลวงหนา การคาดการณสภาวะอากาศท่ีรุนแรง ที่มีประสิทธิภาพและแมนยําจะชวยลดความสูญเสีย

ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยภาพในงาน ประกอบไปดวยการเสวนาเรื่อง “Weather-ready, 

climate-smart , water-wise ยุค 4.0 และ การเสวนาเร่ือง “ฉลาดเทาทันภูมิอากาศ : climate-smart” 

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ หองเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร สวีทส สุขุมวิท 20
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กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีลงนามบันทึกขอขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการ ระหวางกรมอุตนุยิมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 

และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยมีผูแทนท้ัง 3 ฝาย ประกอบดวย นายวันชัย ศักดิ์

อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายสุทัศน วีสกุล ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

(องคการมหาชน) และนายพรเทพ นิศามณีพงษ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ

มหาชน) รวมลงนาม ณ หองเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา การลงนาม

บนัทกึขอขอตกลงฯ ครัง้นี ้เปนความรวมมือการจัดทาํฐานขอมลูไอโซโทปเสถียรจากตัวอยางน้ําฝน ภายใตโครงการ

จัดทําฐานขอมูลไอโซโทปเสถียรเพื่อการศึกษาวัฏจักรนํ้าในประเทศไทย
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กรมอุตุนิยมวิทยาจัดสัมมนา “การพัฒนาองค�กรสู�ระบบราชการ 4.0”
เมือ่วนัศกุรที ่1 มถินุายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวนัชยั ศกัดิอ์ดุมไชย อธบิดีกรมอตุนุยิมวทิยา เปนประธาน

เปดการสัมมนา “การพัฒนาองคกรสูระบบราชการ 4.0” ณ อาคารหอประชุม กรมอุตุนิยมวิทยา ในการนี้ ไดรับ

เกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นางอารียพันธ เจริญสุข รอง

เลขาธิการ ก.พ.ร. บรรยายใหความรูในหัวขอ ดังนี้

1. หลักการ แนวคิด ระบบราชการ 4.0 และระบบบริหารจัดการ

2. ความเช่ือมโยงระบบงานสูยุทธศาสตรและเปาหมายของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติ

ราชการ และ

3. การขับเคลื่อนสูระบบราชการ โดยใช PMQA 4.0 สําหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ สถาบันอุตุนิยมวิทยา 

และสํานักงานเลขานุการกรม รวมกันจัดข้ึนเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบราชการ 

4.0 และพัฒนาทกัษะดานการบรหิารจดัการภาครฐั เพ่ือใหผูเขารวมสมัมนา ซึง่ประกอบดวย  ผูบริหาร 

ขาราชการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวนทั้งส้ิน 120 คน สามารถนําแนวคิดและประสบการณที่

ไดรับ ไปประยุกตใชในการปรับปรุง และพัฒนาองคกรไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ตอไป
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อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร�วมเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ 
เมื่อวันจันทรที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

พรอมดวย นายธนาวุฒิ ปญจพรอุดมลาภ ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และนายสุรพงษ สารปะ รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการ กองพยากรณอากาศ รวมพิธีเปดการเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ ในการนี้ 

พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานกลาวเปดการเสวนาและมอบนโยบาย ณ ตึกสันติไมตรี 

ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ  

งานเสวนาครัง้นี ้สาํนักงานทรพัยากรนํา้แหงชาต ิจดัขึน้เพือ่ใหประชาชนและภาคสวนทีเ่กีย่วของมคีวามเขาใจ

และทราบถึงสถานการณนํา้ในฤดฝูน ป 2561 และการวางแผนการบริหารจัดการในภาพรวมท่ีสอดคลองกบัแผน

ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ของประเทศและนโยบายของรฐับาล กจิกรรมภายในงานมกีารเสวนา 

ในหัวขอ “การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า” โดย นายสมเกียรติ ประจําวงษ เลขาธิการสํานักงาน

ทรพัยากรนํา้แหงชาต ิ(สทนช.) นายศภุชยั เอีย่มสวุรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พลโท ณฏัฐพัชร สกลุรงัสฤษฏ 

เลขาธกิารหนวยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย นายทองเปลว กองจนัทร อธิบดีกรมชลประทาน 

และนายวันชยั ศกัดิอ์ดุมไชย อธบิดกีรมอุุตนุยิมวทิยา เปนผูรวมเสวนาในคร้ังนีด้วย นอกจากน้ี กรมอุตนุยิมวทิยา

ยังไดร วมจัดแสดงนิทรรศการในกรอบแนวคิด “ALL FOR ONE สายน้ํา สายใย หัวใจเดียวกัน” จาก 

11 องคกรหลักในการบริหารจัดการนํ้า หลอมรวมสู 1 องคกรใหญ ภายใตจุดมุงหมาย อันเปนหนึ่งเดียวกัน 

โดยมีนายอนรุตัน  ศฤงคารภาษติ นกัอตุนุยิมวทิยาชาํนาญการพเิศษ นายเอกสทิธิ ์ ชางเหลก็ นกัวชิาการเผยแพร

ชํานาญการ และนายนาวิน  เสริมสุข นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เปนผูบรรยายใหความรูแกผูเขารวมงาน
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กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ 76 ป�
เมื่อวันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2561 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ 76 ป 

โดยมีนางอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนประธานในพิธี ณ ลาน

พระอนุสาวรียพลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

วนัสถาปนากรมอุตนุยิมวทิยาตรงกับวนัที ่23 มถินุายนของทกุป โดยในป 2561 ตรงกบัวนัเสาร กรมอตุนุยิมวทิยา

จึงไดเลื่อนวันจัดงานมาเปนวันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2561 แทน โดยภายในงานจะประกอบไปดวย พิธีพราหมณ

บวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธิ์ บริเวณศาลตายายดานหลังกรมอุตุนิยมวิทยา ในเวลา 05.30 น. หลังจากน้ันเปนพิธีสงฆ 

พธิวีางพานพุมถวายสักการะ เวลา 07.30 น. นาํโดยนางอัจฉรินทร พฒันพันธชยั ปลดักระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ประธานในพิธี นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

ฝายปฏิบัติการ และฝายบริหาร ผูอํานวยการกองและผูอํานวยการศูนยตาง ๆ ในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา และ

หนวยงานราชการตามลําดับ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรียพลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา

อาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เวลา 10.00 น. เปนพิธีเชิญธงประจํากรมอุตุนิยมวิทยา
ขึ้นสูยอดเสา มกีารรองเพลงฟาสทีอง และเพลงมารชกรมอตุนุยิมวทิยา โดยผูบรหิาร ขาราชการ กรมอตุนุยิมวทิยา 

เวลา 11.00 น. เปนพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ สําหรับบุคคลหรือหนวยงานท่ีสรางคุณประโยชนใหกับทาง

กรมอุตุนิยมวิทยา บรเิวณชั้น 1 อาคาร 50 ป อุตุนิยมวิทยา
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กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการเยี่ยมบ�านสื่อมวลชน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการเย่ียมบานส่ือมวลชน 

โดยเขาเยี่ยมชมกิจการ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) นําโดย วาที่รอยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดี

กรมอุตุนิยมวิทยา ฝายบริหาร เปนหัวหนาคณะเขาเยี่ยมชมกิจการ และนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ ผูชวยกรรมการ

ผูอํานวยการใหญสํานักวิทยุ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) เปนผูใหการตอนรับ พรอมไดพูดคุยแลกเปล่ียน

แนวทางพัฒนารูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา หลังจากน้ันไดเขาเยี่ยมชมการผลิต

รายการวิทยุ และรายการโทรทัศน 

การเขาเยี่ยมชม บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ของคณะกรมอุตุนิยมวิทยาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

เสริมสรางและกระชับความสัมพันธเครือขายภาคสื่อมวลชน แสวงหาพันธมิตรและการบูรณาการความรวมมือ 

เพือ่นาํมาจัดทาํแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพนัธของกรมอุตนุยิมวทิยา พ.ศ.2560-2564 ลงสูภาคปฏิบตั ิอกีทัง้

เพื่อเปนการสรางความเขาใจระบบการทํางานของสื่อในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตใหเกิดแนวคิดใหมๆ 

สามารถนํามาตอยอดในการดําเนินงานการประชาสัมพันธของกรมอุตุนิยมวิทยาตอไป
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