




	 กรมอตุนิุยมวิทยา	เป็นสว่นราชการในสงักดักระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	มภีารกจิเกีย่วกับ																																																																																																																																														

การให้บริการด้านการพยากรณ์อากาศ	 สภาพอากาศ	 ภูมิอากาศและการเตือนภัยสภาพอากาศร้าย																							

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

	 ในรอบปี ท่ีผ่ านมา 	 เ ป็น ช่ว ง เวลาที่ ก รมอุ ตุนิ ยมวิทยา ไ ด้ดำ า เนิ นการตามยุทธศาสตร์ 																																																											

ของแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ได้แก่	

	 1)	การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว	

	 2)	 การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตรวจ	 การเฝ้าระวัง	 การพยากรณ์อากาศ	 และการเตือนภัย	

	 				ธรรมชาติล่วงหน้า	

	 3)	การพฒันา	สง่เสรมิ	และบูรณาการ	งานวชิาการ	งานวจิยั	นวตักรรม			รวมถงึความรว่มมอืทีเ่กีย่วขอ้ง	

	 4)	การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง	ๆ 	ให้มีความเข้มแข็ง	

	 5)	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร	ซ่ึงสอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ																																																																																																																										

กรมอุตุนิยมวิทยา

	 	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 	 กันยายน	2562

คำ�นำ�

และสังคม	 ที่มี เป้าประสงค์ให้ประชาชน	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 สามารถเข้าถึง																										

และรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	 และการเตือนภัยที่ถูกต้อง	 ได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 ทันเหตุการณ์																	

ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต	รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม

	 คณะผู้จัดทำาได้รวบรวมผลงาน	 ภารกิจ	 และกิจกรรมที่สำาคัญของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ดำาเนินการ

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานไปสู่สาธารณชน	 โดยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าเน้ือหาท่ีรวบรวมไว้ในรายงานประจำาปีฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ	 สร้างความรู้ความเข้าใจ																											

ในบทบาท	ภารกจิ	และการดำาเนนิงานทีส่ะทอ้นความมุง่มัน่ปฏบิติัราชการของกรมอตุุนยิมวทิยาตามวสัิยทศัน	์

“บริการ			ที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง	ถูกต้อง	ทันเวลา	ตรงตามความต้องการ”	
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ส�รจ�กอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย�

	 ภารกิจสำาคัญในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	กรมอุตุนิยมวิทยาได้ดำาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	

ยุทธศาสตร์ที่	 5	 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยมีความมุ่งม่ันที่จะ																							

พัฒนาระบบตรวจวัด	 วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่	 หรือ	 Big	 Data	 ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง																						

เพื่อการพยากรณ์อากาศ	 การตรวจและเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ	 การเตือนภัยธรรมชาติที่ถูกต้องแม่นยำา														

ตลอดจนการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์	 จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการวางแผนบริหาร												

จัดการนำ้าของประเทศ

	 นอกจากนี	้ในปีงบประมาณทีผ่่านมา	กรมอตุนุยิมวทิยาได้ผ่านการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ												

ISO	9001:2015	เพิม่อกี	2	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	กองพยากรณ์อากาศ	และกองเฝ้าระวังแผ่นดนิไหว	ซึง่ประชาชน

เชื่อมั่นได้ว่าทุกกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระบบและมีมาตรฐาน	 ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้																			

บุคลากรในองค์กร	มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	รวมถึง	ให้ความสำาคัญกับความต้องการและความคาดหวัง

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืประชาชนซึง่เป็นส่วนสำาคญัทีจ่ะช่วยให้องค์กรสามารถมุง่สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนืได้ต่อไป

	 ภารกิจสำาคัญที่ได้รวบรวมอยู่ในรายงานประจำาปีฉบับนี้	 ล้วนเกิดขึ้นจากความมุ ่งมั่นของผู้บริหาร																							

และเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	 ความซื่อสัตย์สุจริต									

และมีจิตบริการ	 ในโอกาสนี้	 ผมขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ

งานอย่างเต็มศักยภาพ	และมีส่วนสำาคัญในการดำาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สำาเร็จด้วยดีมาโดยตลอด	

นาวาอากาศเอก	สมศักดิ์		ขาวสุวรรณ์

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา



ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่
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ประวัติคว�มเป็นม�ของกรมอุตุนิยมวิทย�

น�ยพลเรอืเอกพระเจ้�บรมวงศ์เธอ	กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ผู้ให้กำ�เนิดอุตุนยิมวิทย�ไทย	พ.ศ.	2449

เริ่มดำ�เนินง�น

ในกรมทดนำ้า	กระทรวงเกษตราธิการ	เมื่อ	พ.ศ.	2466	และต่อมาปลายปีได้จัดตั้ง	เป็นแผนกอุตุนิยมศาสตร์และสถิติ						

กองรักษานำ้า	กรมทดนำ้า	(ปัจจุบันคือกรมชลประทาน)

 

โอนกิจก�ร

6	สิงหาคม	2479		 เป็นกองอุตุนิยมวิทยา	สังกัดกรมอุทกศาสตร์	กองทัพเรือ

23	มิถุนายน	2485	 ยกฐานะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา	โดยมีสถานที่ทำางานอยู่ที่	612	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลคลองตัน	  

		 	 	 อำาเภอพระโขนง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

29	สิงหาคม	2505	 โอนมาสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี

1	ตุลาคม	2515	 	 โอนมาสังกัดกระทรวงคมนาคม

3	ตุลาคม	2545	 	 โอนมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อวันที่	15	กันยายน	พ.ศ.	2559	

	 	 	 ได้มีการตรา	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	17)	พ.ศ.	2559		 	 	

	 	 	 ส่งผลให้	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องสิ้นสุดลง	และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัล	 	

	 	 	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นแทน
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ย้�ยสถ�นที่ทำ�ง�น 

	 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	19	และ	27	ธันวาคม	พ.ศ.	2532	อนุมัติให้กรมอุตุนิยมวิทยาย้ายสถาน

ท่ีทำางานอุปกรณ์ทางเทคนิค	 และบ้านพักจากสถานที่เดิมมายังสถานที่ปัจจุบัน	 โดยอนุมัติงบประมาณจำานวน																

346	 ล้านบาท	 ให้เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำาการใหม่สูง	 16	 ชั้น	 รวมทั้งบ้านพักข้าราชการ	 ตั้งอยู่ที่	 4353	 ถนน

สุขุมวิท	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	 	 	 	 	 	 	 	

             

อำ�น�จหน้�ที่   

	 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 พ.ศ.	 2560																																																																																																																																												

เล่ม	 134	 ตอนที่	 103	 ก	 (5	 ตุลาคม	 2560)	 หน้า	 23	 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา	 มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัด																																																																																																																																					

การด้านอุตุนิยมวิทยา	 โดยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการตรวจ	 เฝ้าระวัง	 ติดตาม	 รายงานสภาวะอากาศ																																																																														

เพื่อการบิน	 และปรากฏการณ์ธรรมชาติ	 รวมทั้งให้ความรู ้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง																																																																																																														

รวดเร็ว	 แม่นยำา	 และทันเหตุกาณณ์	 เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม	 เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม	 ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ	 และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน																																																																					

เอกชน	และหน่วยงานของรัฐจากภัยธรรมชาติ	โดยให้มีอำานาจและหน้าที่	ดังต่อไปนี้	 	 	 	

 1.	ตรวจ	เฝ้าระวัง	ติดตาม	รายงานสภาวะอากาศ	อากาศเพื่อการบิน	และปรากฏการณ์ธรรมชาติ

	 2.	พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล

	 3.	ให้บรกิารด้านอตุนุยิมวทิยาและแผ่นดนิไหวแก่บคุคลทัว่ไปและหน่วยงานต่าง	ๆ 	โดยระบบและเทคนคิ

ที่ทันสมัย

	 4.	ศกึษา	วจิยั	และพฒันาด้านอตุนุยิมวิทยา	ภมูสิารสนเทศอตุุนยิมวทิยา	แผ่นดินไหว	รงัส	ีโอโซน	มลภาวะ	

และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

	 5.	ร่วมมือ	ประสานงาน	แลกเปลี่ยน	และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับประชาชน		

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

	 6.	ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว

	 7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นหน้าท่ีและอำานาจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่

รัฐมนตรี		หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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วิสัยทัศน์

บริการทีเ่ป็นเลศิด้านอตุนุยิมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทัว่ถงึ	และเตือนภยัถกูต้อง	ทนัเวลา	ตรงตามความต้องการ

พันธกิจ

	 1.	 พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว	 ที่รองรับ																															

กับเทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง	รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 2.	 เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ	 เฝ้าระวัง	 พยากรณ์อากาศ	 และเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้																					

ถึงระดับตำาบล

	 3.	 ส่งเสริมการบูรณาการ	 งานวิจัย	 นวัตกรรม	 วิชาการ	 และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา																															

และแผ่นดินไหว	รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	ทั้งในและต่างประเทศ

	 4.	เสรมิสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง	ๆ 	รวมทัง้องค์ความรูด้้านอตุนุยิมวทิยา

และแผ่นดินไหว	เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

	 5.	พฒันาสารสนเทศภมูอิากาศเพือ่รองรบัผลกระทบจากความผนัแปรและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ค่�นิยมองค์กร
 SOSMART 
              

 S Self Development พัฒน�ตนเอง 

	 	 	 	 	 หมายถึง	ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 O On Target  มุ่งผลสัมฤทธิ์

	 	 	 	 	 หมายถึง	ทำางานให้แล้วเสร็จตามกำาหนด	ทำางานให้เกิดผลดีแก่องค์กร  

	 	 	 	 	 และส่วนรวม	ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า	เน้นการทำางานโดย 

	 	 	 	 	 ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก	มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม

 S Service Mind  มีจิตบริก�ร

	 	 	 	 	 หมายถึง	การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพด้วยความเต็มใจ

 M Moral   มีคุณธรรม จริยธรรม

	 	 	 	 	 หมายถึง	มีความซื่อสัตย์สุจริต	และจิตสำานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน	  

	 	 	 	 	 คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ

 A Active   กระตือรือร้น มุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น

	 	 	 	 	 หมายถึง	มีความมุ่งมั่น	กระตือรือร้น	และตั้งใจอย่างแน่วแน่		 	 	

	 	 	 	 	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งไว้

  R Responsibility  มีคว�มรับผิดชอบ

     หมายถึง	การแสดงออกถึงความเอาใจใส่	มุ่งมั่นต่อบทบาท	และ	 	

	 	 	 	 	 มีความรับผิดชอบในหน้าที่	ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วย

	 	 	 	 	 ความผูกพัน	อดทนต่อปัญหาอุปสรรค	เพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จตาม

	 	 	 	 	 เป้าหมาย	และยอมรับผลของการกระทำาทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น	  

	 	 	 	 	 รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นด้วย

 T Teamwork   ทำ�ง�นเป็นทีม 

	 	 	 	 	 หมายถึง	กลุ่มบุคคลที่มีการทำางานร่วมกัน	มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง  

	 	 	 	 	 สมาชิกในกลุ่ม	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 	 กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำาแผนปฏิบัติราชการ	 4	 ปี	 (พ.ศ.	 2561-2564)	 เพื่อให้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	 อีกท้ังยังเป็นไปตามอำานาจหน้าท่ีและภารกิจของ

กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา	 โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ																					

เฝ้าระวัง	 ติดตาม	 รายงานสภาวะอากาศ	 อากาศการบิน	 และปรากฏการณ์ธรรมชาติ	 รวมทั้งให้ความรู้	 และบริการ

ด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง	 รวดเร็ว	 แม่นยำาและทันเหตุการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุด	 โดยแผนปฏิบัติราชการ										

4	ปี	(พ.ศ.	2561-2564)	ประกอบด้วย	5	ประเด็นยุทธศาสตร์	ดังนี้

     ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 1				 การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

	 	 	 	 และแผ่นดินไหว

    ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 2		 การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตรวจ	การเฝ้าระวัง	การพยากรณ์อากาศ			

	 	 	 				 และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า

    ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 3		 การพัฒนา	ส่งเสริม	และบูรณาการ	งานวิชาการ	งานวิจัย	นวัตกรรม	ร่วมถึง	 	

	 	 	 	 ความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

    ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 4		 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง	 ๆ		

	 	 	 	 ให้มีความเข้มแข็ง

    ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 5		 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
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ผู้บริห�รกรมอุตุนิยมวิทย�		 	 	 	 	 	 	 	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	(1	ตุลาคม	2561-30	กันยายน	2562)

นายภูเวียง		ประคำามินทร์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
(25	ธ.ค.	61-ปัจจุบัน*)

หมายเหตุ

*	นับการดำารงตำาแหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณ	วันที่	30	กันยายน	2562
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ว่าที่ร้อยตรี	ธนะสิทธิ์		เอี่ยมอนันชัย
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	

ฝา่ยบริหาร
(15	ธ.ค.	60-ปัจจุบัน)

นางสาวกรรวี		สิทธิชีวภาค
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ฝา่ยปฏิบัติการ
(18	ธ.ค.	61-ปัจจุบัน)

นางสาวสุกันยาณี		ยะวิญชาญ
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	

ฝา่ยวิชาการ
(7	มี.ค.	62-ปัจจุบัน)
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ผู้บริห�รกรมอุตุนิยมวิทย�		 	 	 	 	 	 	 	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	(1	ตุลาคม	2561-30	กันยายน	2562)

นายสราวุธ		สมทรัพย์
เลขานุการกรม

(10	เม.ย.	61-ปัจจุบัน)

นายสุรพงค์		แจ่มเจริญ
ผู้อ�านวยการกองเครื่องมือุตุนิยมวิทยา

(20	พ.ย.	58-1	ก.ค.	62)
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นายวินัย		ทองผาสุข
ผู้อ�านวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

(23	เม.ย.-31	ก.ค.	62)

นายสมภพ		วงศ์วิไล
ผู้อ�านวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

(10	เม.ย.	61-ปัจจุบัน)
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ผู้บริห�รกรมอุตุนิยมวิทย�		 	 	 	 	 	 	 	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	(1	ตุลาคม	2561-30	กันยายน	2562)

นายเมธี	มหายศนันท์
ผู้อ�านวยการกองพยากรณ์อากาศ

(21	เม.ย.	62-ปัจจุบัน)

นายวินัย		ทองผาสุข
ผู้อ�านวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

(1	ส.ค.	62-ปัจจุบัน)
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นายปรเมศร์		อมาตยกุล
ผู้อ�านวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

(10	เม.ย.	61-26	มิ.ย.	62)

นายสำาเริง		มั่นคง
ผู้อ�านวยการกองสื่อสาร
(10	เม.ย.	61-ปัจจุบัน)
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นางสาวชลาลัย		แจ่มผล
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบน
(22	มี.ค.	60-ปัจจุบัน)

นายนัฐวุฒิ	แดนดี
ผู้อ�านวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน

(26	มี.ค.	62-ปัจจุบัน)

ผู้บริห�รกรมอุตุนิยมวิทย�		 	 	 	 	 	 	 	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	(1	ตุลาคม	2561-30	กันยายน	2562)
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นางรุ่งรวี		อ้นคต
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

(26	มี.ค.	62-ปัจจุบัน)

นายปรเมศร์		อมาตยกุล
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนล่าง
(27	มิ.ย.	62-ปัจจุบัน)
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นายธนาวุฒิ		ปัญจพรอุดมลาภ
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

(2	เม.ย.	62-ปัจจุบัน)

ผู้บริห�รกรมอุตุนิยมวิทย�		 	 	 	 	 	 	 	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	(1	ตุลาคม	2561-30	กันยายน	2562)

นางสาวพะเยาว์		เมืองงาม
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

(3	มี.ค.	58-ปัจจุบัน)
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25

โครงสร้�งกรมอุตุนิยมวิทย�
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อัตร�กำ�ลัง

อัตรากำาลังบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

กรมอุตุนิยมวิทยา	มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น	1,130	คน	แบ่งออกเป็น

1.	ข้าราชการ	 	 	 	 จำานวน	 1,042	 คน		คิดเป็นร้อยละ		92.21

2.	พนักงานราชการ	 	 	 จำานวน	 18	 คน		คิดเป็นร้อยละ		1.59

3.	ลูกจ้างประจำา		 	 	 จำานวน	 58	 คน		คิดเป็นร้อยละ		5.13

4.	ลูกจ้างชั่วคราว	จากเงินนอกงบประมาณ	จำานวน	 12	 คน		คิดเป็นร้อยละ		1.06
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29



30
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ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญ	
ของกรมอุตุนิยมวิทย�

ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562

ส่วนที่
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พ�ยุโซนร้อนป�บึก

	 เป ็นพายุหมุนเขตร ้อนลำาดับท่ี	 1	 ของป ี																																	

พ.ศ.	 2562	 นับเป ็นพายุ ลูกแรกในรอบ	 68	 ป ี																																																																			

ที่ เ คลื่ อน เข ้ าสู ่ ป ระ เทศไทยใน เดื อนมกราคม																						

ทำาความเสียหายให้กับพื้นที่ภาคใต้	 โดยเริ่มตั้งแต่วัน

ท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	 ที่มีบริเวณความกดอากาศสูง																											

กำาลงัแรงจากประเทศจนีได้แผ่ลงมาปกคลมุประเทศไทย

และทะเลจีนใต้ทำาให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศ																																																																

หนาวเย็น	 ในขณะท่ีทะเลจีนใต้ตอนล่างเกิดการก่อตัว

ของหย่อมความกดอากาศตำา่กำาลงัแรงบรเิวณด้านตะวนั

ตกเฉียงเหนอืของเกาะบอร์เนยีว	และพฒันาแรงข้ึนเป็น

พายุดีเปรสชัน	 เคล่ือนตัวไปทางตะวันตกค่อนทางใต้

อย่างช้า	 ๆ	 ในวันเดียวกัน	 และทวีกำาลังแรงข้ึนอีกครั้ง

เป็นพายุโซนร้อน	“ปาบึก”

	 ในวนัที	่1	มกราคม	2562	เวลา	16.00	น.	เคลือ่นตัวทาง																																																																																														

ทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่องเข้าสู่อ่าวไทยตอนล่าง	 โดยในวันที่																																																																																																																																											

2	มกราคม	2562	กรมอตุุนยิมวทิยาออกแถลงข่าวแก่ส่ือมวลชน

และกระจายข่าวทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา	 รวมทั้งการ

เฝ้าระวัง	 ติดตามพายุโซนร้อน	 “ปาบึก”	 ที่อยู ่ในอ่าวไทย																																																																																																					

อย่างต่อเน่ือง	 จนเมื่อเวลา	 12.45	 น.	 ของวันที่	 4	 มกราคม	

2562	พายุโซนร้อน	“ปาบึก”	ได้เคลื่อนขึ้นฝั่ง	ที่อำาเภอปากพนัง																

ก่อนเข้าสู่อำาเภอช้างกลาง	จังหวดันครศรีธรรมราช	จากน้ันในวนัที่															

5	มกราคม	2562	พายุเคลื่อนผ่าน	อำาเภออ่าวลึก	จังหวัดกระบี่	

และอ่อนกำาลงัลงเป็นพายดีุเปรสชนัทีอ่ำาเภอทบัปดุ	จังหวดัพงังา																																																																																

เมื่อเวลา	 07.00	 น.	 จากนั้นเคลื่อนตัวลงสู ่ทะเลอันดามัน														

อ ่อนกำาลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตำ่าในวันเดียวกัน														

และสลายตัวในบริเวณอ่าวมะตะบัน	ประเทศเมียนมา	ของวันที่	

7	มกราคม	2562

1
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	 กรม อุตุ นิ ยมวิ ทยา ได ้ จั ดตั้ ง ศู นย ์ ปฏิ บั ติ ก าร ติดตามพายุ ปาบึ กขึ้ น 	 เพื่ อ ระดม ผู ้ เชี่ ย วชาญ																																																																				

ด้านอุตุนิยมวิทยาร่วมกันติดตาม	 เฝ้าระวัง	 ในการนำาเทคโนโลยีผนวกกับประสบการณ์ความชำานาญ	 ของผู้บริหาร																																																										

และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการหาตำาแหน่งศูนย์กลาง	 ทิศทางการเคล่ือนตัวและแนวโน้มการเคล่ือนที่ของพายุ																																											

เพ่ือออกประกาศคำาเตือน	 ในทุกช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยา	 โดยมีสื่อมวลชนเกาะติดสถานการณ์รายงานข้อมูล

ปัจจุบันให้แก่ประชาชนได้ทราบอย่างทันท่วงที

	 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการติดตั้งระบบ																					

ประชุมทางไกล	 (Video	 Conference)	 โดยใช้สัญญาณเครือข่ายในสภาวะฉุกเฉิน	 (Trunked	 Radio)	 ที่ได้รับ

ความร่วมมือจากบริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	 จำากัด	 ใช้รายงานและรับคำาสั่งจากส่วนกลางในการติดตามพาย	ุ																																

จากสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นท่ีภาคใต้รวมท้ังความร่วมมือจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา	 ประเทศญี่ปุ ่นสนับสนุน																																																																																																																																									

การตรวจวัดจากดาวเทียมฮิมาวาริ	 (Himawari-8)	 บริเวณที่เกิด

พายุทุก	 ๆ	 2.5	 นาที	 เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเร็วลม

บริเวณศูนย์กลางพายุ	 ทิศทางการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้ง																																																																																															

รั ฐ มนตรี ว ่ า ก า รก ระทร ว งดิ จิ ทั ล เ พื่ อ เ ศ รษฐกิ จ และ สั ง คม																																	

ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 เดินทางมาสังเกตการณ์ที่กรมอุตุนิยมวิทยา

เพ่ือฟังรายงานปฏิบัติการรับมือพายุ	 ติดตามเฝ้าระวัง	 ให้สัมภาษณ์แก่

ส่ือมวลชนพร้อมท้ังให้กำาลังใจผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย	 อีกท้ังการบูรณา-

การระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง																																																																																														

อาทิ 	 กรมป ้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย 	 ในส ่ วนภู มิภาค																																							

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออก	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้																				

ฝั ่งตะวันตก	 รวมถึงสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด	 มีการประชุมกับ																																																																											

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในการรายงานข่าวสาร																																																															

ความคืบหน ้าจากกรมอุ ตุนิยมวิทยาส ่วนกลางเพื่อให ้จั งหวัด																																																													

ออกมาตรการป้องกัน	 ลดความสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มาก

ที่สุด		
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	 ภายหลังเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกสงบลง	 ในวันท่ี	 7	 มกราคม	 2562	 ดร.ภูเวียง	 ประคำามินทร์																			

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	 และคณะ	 ได้ลงพ้ืนที่อำาเภอเมือง	 และอำาเภอปากพนัง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช																																																																																																																																			

ซึ่งเป็นบริเวณที่พายุโซนร้อน	 “ปาบึก”	 ขึ้นฝั่ง	 รวมทั้งเดินทางสำารวจพื้นที่ท่ีได้รับความเสียหายและสอบถาม

ประชาชนที่ประสบเหตุ	 นำามาวิเคราะห์และศึกษาทิศทางการเคล่ือนตัวของพายุเพื่อใช้ในการวางแผนรับมือ

เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต	และการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์	NBT	สงขลา	 ในพื้นที่	 รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยม																																																																																																																				

และให้กำาลังใจเจ้าหน้าท่ีของสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราชและสถานีอุตุเกษตร	 เพื่อรับฟังรายงาน																																														

การทำางาน	ปัญหาที่เกิดจากพายุโซนร้อน	“ปาบึก”	โดยเร่งให้สถานีอุตุนิยมวิทยาสำารวจความเสียหายและดำาเนิน

การของบประมาณเพื่อการซ่อมแซมให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม	

	 จากการออกประกาศคำาเตือนภัยและแจ้งข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยา	 รวมทั้งการเผยแพร่	 ของสื่อมวลชน

แขนงต่าง	ๆ 	ถงึพืน้ทีเ่สีย่งภยั	ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้ถกูต้องและทนัเหตุการณ์เพ่ือเตรียมการล่วงหน้า	

สำาหรับภาครัฐมีการสั่งการด้านความช่วยเหลือ	สาธารณสุข	การอพยพประชาชนและเครื่องมือการดำารงชีพไปใน

พื้นที่ปลอดภัย	ทำาให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ
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	 บทบาทของศูนย ์อุตุนิยมวิทยาภาคใต ้ฝ ั ่ งตะวันออก	 และสถานีในสังกัดที่มีต ่อการเฝ ้าระวัง																																									

และเตือนภัยพายุโซนร้อน	 “ปาบึก	 นั้น	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ ั ่งตะวันออก	 และสถานีในสังกัด																																																																																																																												

ไม่เพียงแต่ทำาหน้าที่รายงานข่าวสารความคืบหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนกลางเท่านั้น	 แต่ยังมอบหมายให้															

นักอุตุนิยมวิทยาและเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาของแต่ละสถานีจังหวัดต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงมาไปประจำาการ																

ณ	 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พายุ	 “ปาบึก”	 (PABUK)	 ของแต่ละจังหวัดเพื่อรายงาน	 พยากรณ์	 และคาดการณ์															

ถึงผลกระทบของพายุโซนร้อนปาบึกที่จะมีต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเฉพาะเจาะจง	 ทั้งด้านพื้นที่	 ช่วงเวลา																																																																																																																							

เพื่อให้จังหวัดแต่ละจังหวัดออกมาตรการป้องกันที่เหมาะสม	 และลดความสูญเสียกับชีวิตและทรัพย์สิน																																												

ให้ได้มากท่ีสุด	 นอกจากนี้นักอุตุนิยมวิทยาส่วนพยากรณ์อากาศยังมีส่วนในการสนับสนุนข้อมูลการพยากรณ์																				

ให้แก่สถานีฯ	และสื่อมวลชนท้องถิ่นอีกด้วย

บทบาทของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคภาคใต้ฝั่ งตะวันออกและ
สถานีในสังกัดในการเฝา้ระวังและเตือนภัยพายุโซนร้อน	“ปาบึก
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ก�รพย�กรณ์อ�ก�ศเพ่ือ
สนับสนุนก�รติดต�ม
สถ�นก�รณ์	PM2.52

	 ศูนย ์อุตุ นิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 (ศบ.)	 มีหน ้าที่พยากรณ์อากาศ																																																						

และพยากรณ์อากาศ	เพือ่สนับสนุนการตดิตามสถานการณ์	PM	2.5	บรเิวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน																																																																																																											

ประกอบด้วย	 จังหวัดขอนแก่น	 เลย	 หนองคาย	 อุดรธานี	 หนองบัวลำาภู	 มหาสารคาม	 ชัยภูมิ	 กาฬสินธุ	์																																																																																																																								

สกลนคร	 นครพนม	 และ	 บึงกาฬ	 ได้กระจายข่าวให้กับหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

เกษตรกร	 และประชาชนได้รับรู ้	 ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ฯ	 Social	 Media	 เช่น	 Line	 Facebook																																																																																																																																									

และอื่น	 ๆ	 ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก	 โดยมีหน ่วยงานราชการที่นำาข ้อมูลพยากรณ์อากาศ																																																																																																																				

เพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์	 PM	 2.5	 ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 สำานักงานส่ิงแวดล้อม																				

ภาค	 10	 ขอนแก่น	 สำานักอนามัยท่ี	 7	 ขอนแก่น	 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น											

ประชาสัมพันธ์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 คณะกรรมการอำานวยการป้องกันและ																																																																																																																																										

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น	 เป็นต้น	 การดำาเนินการพยากรณ์อากาศเพื่อสนับสนุนการติดตาม

สถานการณ์	PM	2.5	ได้รับการชื่นชมและยอมรับจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ได้นำาข้อมูลไปวางแผนการจัดการ

ให้บรรลุเป้าหมายไปได้เป็นอย่างดี
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3
ก�รดำ�เนินง�นอุตุนิยมวิทย�

แบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายด้านการตรวจอากาศกับ
กลุ่มเกษตรกรผ่านมูลนิธิโครงการหลวง1

	 กลุ่มเป้าหมายของโครงการน้ีคือ	 เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงในมูลนิธิโครงการหลวง	 จำานวน	 39	 แห่ง

ครอบคลุมพื้นที่	6	จังหวัดภาคเหนือ	จำานวนประชากรกว่า	190,000	คน	ซึ่งการสร้างเครือข่าย	มีวัตถุประสงค์																				

เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาวางแผน	 ติดตามผลผลิต	 และกระบวนการตัดสินใจ																																																															

การเพาะปลูกพืชบนพ้ืนที่สูงในเง่ือนไขที่ดีกว่า	 อีกท้ังบุคลากรของ	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจะได้พัฒนา

ปรับปรงุผลผลติอตุนุยิมวทิยาให้ตรงกบัความต้องการ	ของเกษตรกรในชมุชนบนพ้ืนทีสู่ง	ซ่ึงมลัีกษณะภมิูประเทศ

เป็นภูเขาสูงชัน	และสภาพอากาศโดยทั่วไปหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี	
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	 โดยในเดือน	 สิงหาคม	 2562	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

เร่ืองอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านการเพาะปลูกพืชบนพื้นท่ีสูงในมูลนิธิโครงการหลวงให้กับนักวิชาการ	 เจ้าหน้าที่	 กลุ่มผู้นำาเกษตรกร																										

และยุวเกษตรกร	 ณ	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ	 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	 สถานีเกษตรหลวง																														

อินทนนท์	สถานีเกษตรหลวงปางดะ	และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ	รวม	138	คน	โดยได้รับเกียรติจาก																																																																																																																																			

พลโท	สาธิต	ศรีสุววรณ	รองผู้อำานวยการสำานักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่	 เป็นประธานเปิดโครงการ	

ซึ่งผู้ร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เสนอแนะ	 แสดงความคิดเห็น	 และได้ประเมินตอบแบบสอบถาม																							

ความพึงพอใจในการให้บริการ	สรุปผลความพึงพอใจได้ร้อยละ	98
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เครือข่ายด้านการบริการข้อมูลกับกลุ่มผู้ค้าถนน
คนเดินผ่านเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่2

	 กลุ ่มเป ้าหมายของโครงการนี้คือ	 ผู ้ประกอบการรายย ่อยบริเวณถนนคนเดินราชดำาเนิน																																												

และถนนคนเดินวัวลาย	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีร้านค้ามาจำาหน่ายสินค้ากว่า	 3,000	 ร้านค้า																																																					

ซึ่งการสร้างเครือข ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้กลุ ่มเป ้าหมายได้ประยุกต์ใช ้ข ้อมูลเรดาร ์ตรวจอากาศ																																																																																																																																												

และดาวเทียมมาวางแผนการค้าขายในระยะสั้นเพื่อลดความสูญเสียจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกตามฤดูกาล	

อีกทั้งบุคลากรของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ	 จะได้พัฒนาปรับปรุงผลผลิตอุตุนิยมวิทยา	 รวมถึงช่องทางการ

สื่อสาร	ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ค้าอย่างทันเหตุการณ์

	 ทั้งนี้	 เมื่อวันศุกร์ที่	 12	 กรกฎาคม	 2562	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์									

ความรู้เรื่องอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การประยุกต์ใช้เรดาร์ตรวจ

อากาศและดาวเทียม	 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าชุมชนกับตลาดนัดถนนคนเดิน	 อำาเภอเมือง															

จังหวัดเชียงใหม่	ณ	ห้องประชุมช้ัน	2	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ	ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเมืองเชียงใหม่																																																																																																																																								

กลุ่มผู้แทนผู้ประกอบการ	 จำานวน	 20	 คน	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายไพศาล	 สุรธรรมวิทย์	 เลขานุการนายก

เทศมนตรนีครเชยีงใหม่	เป็นประธานเปิดโครงการ	นอกจากนี	้คณะทำางานได้มกีารลงพืน้ทีถ่นนคนเดนิทัง้	2	แห่ง

ในการไปแนะนำาวธิกีารเข้าถงึข้อมลูเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนค้าขาย	ท้ังนีไ้ด้มี

การรบัฟังความคดิเห็น	ข้อเสนอแนะ	ความต้องการได้รบัข้อมลูผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	และมกีารสำารวจแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการให้บริการ	สรุปผลความพึงพอใจได้ร้อยละ	85
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เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วม	
อ�าเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา3

	 เนื่องจากการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่ของภาคใต้ฝั ่งตะวันออก	 (ศอ.)	 	 มีลักษณะ

เป็นลักษณะการให้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศโดยใช้ศัพท์วิชาการ	 และไม่ได้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที	่											

เป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยง	หรือกลุ่มอาชีพ	ทำาให้เกิดปัญหาเนื่องจากผู้รับบริการบางส่วน	ไม่เข้าใจในรูปแบบของข้อมูล

อุตุนิยมวิทยาและการพยากรณ์อากาศ	 ทำาให้ไม่สามารถนำาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ให้บริการในปัจจุบันไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	 ประกอบกับเจ้าหน้าที่ฯ	 และนักอุตุนิยมวิทยาของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก																				

ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบท	 การใช้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้การบริการที่มีอยู	่																																																																																																																								

ไม่สอดคล้อง	กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	

	 ศอ.	 เล็งเห็นความสำาคัญในเร่ืองนี้	 จึงมีโครงการ	 “จัดทำารูปแบบบริการอุตุนิยมวิทยาเฉพาะเจาะจง							

กลุ ่มเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม”	 ข้ึน	 โดยเริ่มที่เกษตรกรกลุ่มอาชีพทำานาข้าว	 ของอำาเภอรัตภูมิ	 จังหวัด

สงขลา	 เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก	 จัดทำารูปแบบบริการอุตุนิยมวิทยาให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย																																			

โดยทีก่ลุม่เป้าหมายจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการออกแบบรปูแบบ	ปรบัปรงุการให้บรกิาร	และประเมนิผลโครงการฯ
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เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วมชุมชน	
ต�าบลท่าหิน	อ�าเภอสทิงพระ	จังหวัดสงขลา4

	 กลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนที่ตั้งอยู ่ในที่ราบลุ่มริมทะเลสาบจังหวัดสงขลา	 มักจะประสบปัญหาภัย

ธรรมชาต	ิเช่น	อทุกภยั	วาตภยั	และภยัแล้ง	อาชพีของเกษตรกรส่วนใหญ่ทำาประมงพ้ืนบ้าน	ทำานาข้าว	เล้ียงสัตว์																					

และทำานำา้ตาลโตนด	ศนูย์อตุนุยิมวทิยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก	(ศอ.)	ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของชมุชนดงักล่าว	

และได้เข้าไปอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	 และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำ้าฝนที่ทางศูนย์ฯ			

ได้ทำาการติดตั้งให้พร้อมท้ังคำาแนะนำาในการตรวจวัด	 เพื่อเป็นข้อมูลในแจ้งเตือนภัยสภาวะอากาศผ่านทาง																																																																																																																																							

ช่องทางสื่อสาร	ไลน์	เป็นประจำาทุกวัน
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โครงการถ่ายทอดความรู้	สร้างเครือข่าย	5

	 ตามแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา	 4	 ปี	 (พ.ศ.	 2561-2564)	 ประเด็นยุทธศาสตร์																																				

ที่	 4	 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ให้มีความเข้มแข็งตาม										

และแผนยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัดของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก	 (ศต.)	 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย																																																						

ภาคประชาชนเครือข่ายอุตุอาสา	 ประจำาปี	 2562	 ศต.	 ได้ดำาเนินโครงการถ่ายทอดความรู้,	 สร้างเครือข่าย																																																																																														

และสร้างการรับรู ้ด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเครือข่าย	 การปรับปรุง																																																																

ฐานเครือข่าย	เพิ่มองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา	การประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	การเตือนภัย	การทบทวน

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 การดำาเนินกิจกรรมอุตุอาสา	 และการดำาเนินการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมในการดำาเนินการ																		

ในกลุ่มเครือข่าย	

และสร้างการรับรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ งตะวันตก	
ประจ�าปี	2562	
ณ	โรงเรียนบ้านห้วยน�า้แก้ว	ต�าบลหน้าเขา	อ�าเภอเขาพนม	จังหวัดกระบี่	
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โครงก�รดำ�เนินง�นระบบบริห�ร
คุณภ�พ	ISO	9001:20154 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	(ศบ.)	ได้รับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพ	 ISO9001:2015	 ด้าน	 “บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	 และการบิน”	 ครอบคลุมทุกส่วนงาน																			

เมื่อวันที่	30	เมษายน	2562	ไปจนถึงวันที่	30	เมษายน	2565	โดยมีนโยบายคุณภาพ	“มุ่งมั่นพัฒนาและบริการ

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการบิน	 สู่คุณภาพมาตรฐานสากล	 เพ่ือความเช่ือมั่น	 พร้อมตอบสนองความต้องการ																	

และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการอย่างยั่งยืน”	บนหลักการและเหตุผลที่ว่า	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก-													

เฉียงเหนือตอนบน	รับผิดชอบงานทางด้านตรวจอากาศ	การพยากรณ์อากาศ	รวมทั้งการตรวจอากาศการบินและ

การพยากรณ์อากาศการบินตาม	WMO	และ	 ICAO	ได้กำาหนดให้	ประเทศสมาชิกที่ให้บริการด้านอากาศการบิน	

จะต้องมีระบบบริหารคุณภาพทางด้านอากาศการบิน	 เป็นที่ยอมรับและความมั่นใจของผู้ใช้บริการข่าวอากาศ											

ด้านการบิน	
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โครงก�รของกองเฝ้�ระวังแผ่นดินไหว5
1 โครงการจัดหาระบบจ�าลองการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

	 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว	 กรมอุตุนิยมวิทยาซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจเฝ้าระวัง	 แจ้งเหต	ุ								

และให้บริการข้อมูลด้านความสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวของประเทศ	 	 ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องด้านแผ่นดินไหวให้กับประชาชน	ดังนั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว																																																																																																																																								

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจึงได้จัดหา	 “ระบบจำาลองการส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหว”	 ซ่ึงแล้วเสร็จ																																				

ในเดือนสิงหาคม	 2562	 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เก่ียวกับภัยด้านแผ่นดินไหวให้กับนักเรียน	 นักศึกษา																											

ประชาชนทั่วไป	 เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถปฏิบัติตนให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างถูกวิธี	 หากอาศัยอยู่ใน

อาคาร	จากสถานการณ์จำาลองความสั่นสะเทือนระดับขนาดต่าง	ๆ	เพื่อให้ประชาชน	ผู้ศึกษาดูงาน	มีโอกาส

ทดลองและเปิดประสบการณ์จรงิถงึการสัน่ไหวทีเ่กดิขึน้จากแผ่นดินไหวระดบัความรนุแรงต่าง	ๆ 	ว่ามลีกัษณะ

อย่างไร	 และเพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจในการศึกษาดูงานให้กลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 กลุ่มสื่อสารมวลชน																																																																																																																																

หน่วยงานด้านภัยพิบัติ	 เยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 สามารถจดจำาและเข้าใจภัยแผ่นดินไหวได้ดีขึ้น																									

นำาประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดต่อในครอบครัวหรือชุมชนต่อไป
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2 โครงการจัดหาระบบสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดแผ่นดินไหว		

	 การคำานวณหาศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวต้องมีประสิทธิภาพ	 ความแม่นยำา	 ถูกต้อง																									

หรืองานศึกษาวิจัยทางด้านแผ่นดินไหวที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหว	ที่ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของ

ข้อมลูคลืน่แผ่นดนิไหว	อนัเกดิจากเครือ่งมอืตรวจวดัแผ่นดนิไหว	ทีป่ระกอบไปด้วยเซน็เซอร์วดัคลืน่ไหวสะเทอืน	

(seismic	sensor)		และเครื่องแปลงสัญญาณแผ่นดินไหวเป็นดิจิตอล	(digitizer)		เมื่อเครื่องวัดแผ่นดินไหว

ถูกติดตั้งและใช้งานไปเป็นระยะเวลายาวนานหลายปี	 ค่าสัญญาณที่วัดได้จะมีความผิดเพี้ยนไปจากค่าเดิม																																					

ของโรงงาน	เนื่องจากความเสื่อม	การขยาย	การหดตัว	การทำาปฏิกิริยากับนำ้าหรืออากาศ	ของตัวมวล,	สปริง	

และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวเซ็นเซอร์	 ทำาให้การคำานวณขนาดแผ่นดินไหวมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ตรง

ตามความเป็นจริง	ซึ่งจำาเป็นต้องมีการสอบเทียบ	(calibration)	 เครื่องวัดแผ่นดินไหวเพื่อให้ได้ค่าตอบสนอง

ของเครื่องวัดมีค่าตรงตามสภาพของเครื่อง	 ณ	 ปัจจุบัน	 	 ทำาให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น	 ซ่ึงแล้วเสร็จในป	ี																																																																																																																				

พ.ศ.2562	 โดยเป็นศูนย์กลางการสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจแผ่นดินไหวของประเทศไทย	 และหาค่าตอบ

สนองของเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหวท่ีมีค่าตรงตามความเป็นจริง	 สามารถนำาข้อมูลคล่ืนแผ่นดินไหว

จากสถานีตรวจแผ่นดินไหวท่ีสอบเทียบแล้วไปใช้ในการคำานวณศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวที่มี																																																																																																													

ความแม่นยำามากขึน้	มข้ีอมลูทีถ่กูต้อง	เชือ่ถือได้	ในการศกึษา	วจัิยด้านแผ่นดินไหว	และเป็นแหล่งเรยีนรู	้ศกึษา

ดูงานด้านมาตรฐานเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวอีกด้วย	รวมทั้งบุคลากรมีแหล่งเรียนรู้	ทดลอง	ปฏิบัติการ	ศึกษา	

วิจัย	ค้นคว้า	พัฒนา	ผลิตนวัตกรรมใหม่	ๆ	ในการตรวจแผ่นดินไหวได้ต่อไปในอนาคต
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ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี
งบประมาณ	พ.ศ.	2562
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เป้�หม�ยก�รให้บริก�รหน่วยง�น

	 ประชาชน	ภาครัฐ	และเอกชน	ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ	และการแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้อง	แม่นยำา	ทันเวลา	

ได้อย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศ�สตร์

	 1.	การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว

	 2.	การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการตรวจ	เฝ้าระวัง	การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติ		

	 				ล่วงหน้า

	 3.	การพัฒนา	ส่งเสริม	และบูรณาการงานวิชาการ	งานวิจัย	นวัตกรรม	รวมถึงความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

	 4.	การส่งเสรมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง	ๆ	ให้มีความเข้มแข็ง

	 5.	การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

	 การดำาเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ประกอบด้วย	5	ประเด็นยทุธศาสตร์														

มีตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย	จำานวนทั้งสิ้น	31	ตัวชี้วัด	จากการประเมินความสำาเร็จของการดำาเนินงานพบว่า

	 1.	สามารถดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ		

	 			และสังคม	จำานวน	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	100	ประกอบด้วย

	 	 (1)	 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ค่าเป้าหมายร้อยละ	75			

	 	 	 สามารถดำาเนินการได้ร้อยละ	77.41

	 	 (2)	 ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	

	 	 	 ค่าเป้าหมายร้อยละ	76	สามารถดำาเนินการได้ร้อยละ	99.09

	 	 (3)	 ร้อยละความสำาเร็จของการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ	ถูกต้องตามเกณฑ์และ		

	 	 	 มาตรฐานการปฏิบัติงาน	ค่าเป้าหมายร้อยละ	76	สามารถดำาเนินการได้ร้อยละ	90.02
	 2.	ผลจากการนำาแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ของกรมอุตุนิยมวิทยา

	 			โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรวม	31	ตัวชี้วัด	พบว่า	มีตัวชี้วัดที่การดำาเนินงานบรรลุเป้าหมาย		 	

													ที่กำาหนดไว้	จำานวน	28	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	90.2	โดยมีตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำาเนินงาน

	 			บรรลุเป่าหมาย	จำานวน	3	ตัวชี้วัด	หรือคิดเป็นร้อยละ	9.68	ของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

	 			ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	



ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มร่วมมือ
ระหว่�งประเทศ



ผลการด�าเนินงานด้านต่างประเทศ	ปีงบประมาณ	2562				

	 ในปีงบประมาณ	2562	กรมอุตุนิยมวิทยาได้ดำาเนินการจัดส่งข้าราชการ	เดินทางไปประชุม/	ฝึกอบรม/

ศึกษา/ดูงาน	ณ	ต่างประเทศ	จำานวน	69	รายการ	รวมจำานวน	103	คน	ดังนี้	

การจัดส่งข้าราชการเดินทางไปประชุม	/	ฝึกอบรม/
ศึกษา	/	ดูงาน	ณ	ต่างประเทศ	1
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กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีส�าคัญในช่วง
ปีงบประมาณ	25622

2.1 คว�มร่วมมือกับองค์ก�รอุตุนิยมวิทย�โลก (WMO) ในก�รพัฒน�ด้�นอุตุนิยมวิทย�และอุทกวิทย�

     และระบบก�รเตือนภัยพิบัติ  

	 2.1.1			กรมอุตุนิยมวิทยา	เข้าร่วมดำาเนินการโครงการ	Flash	Flood	Guidance	System	(FFGS)	

for	 Southeast	 Asia	 ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	 (WMO)	 ซึ่งได้มีการประชุมวางแผนดำาเนินโครงการ				

ครั้งแรก	 ในปี	 2560	ณ	 กรุงฮานอย	 เวียดนาม	 โดยขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นดำาเนินโครงการ	 ระหว่าง

ปีงบประมาณ	 2562	 กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดส่งผู้แทนจำานวน	 2	 ราย	 เข้าร่วมประชุมพิจารณาวางแผน									

ดำาเนินโครงการ	 ครั้งที่	 2	 พร้อมด้วยการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในการดำาเนินโครงการร่วม

กับหน่วยงาน	Hydrological	Research	Center	(HRC)	ของสหรัฐอเมริกา	ซึ่งได้รับมอบหมายจาก	WMO													

ให้พฒันา	Flash	Flood	Guidance	System	สำาหรับภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	ณ	กรุงฮานอย	เวยีดนาม	

ระหว่างวันที่	8-12	เมษายน	2562
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	 2.1.2			กรมอุตุนิยมวิทยาให้การต้อนรับผู้แทนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	(WMO)	ได้แก่		

	 Dr.	 Chung	 Kyu	 Park,	 Director,	 Regional	 Office	 for	 Asia	 &	 the	 S.W.	 Pacific																																				

และ	Mr.	Jochen	Luther,	Scientific	Officer,	Multi-Hazard	Early	Warning	Services	Division/

WDS	ในวันที่	30	สิงหาคม	2562	เข้าเยี่ยมคารวะ	ดร.	ภูเวียง	ประคำามินทร์	อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	

และร่วมประชุมหารอืเกีย่วกบัการทีก่รมอตุนุยิมวทิยาจะรบัเป็นเจ้าภาพร่วมกบั	WMO	ในการจดัประชมุ

เชิงปฏิบัติการด้านระบบการเตือนสหภัยพิบัติ	 2	 รายการ	 ในระดับชาติและระดับภูมิภาค	 (National	

Workshop	on	MHEWS	และ	Regional	Workshop	on	MHEWS)	ณ	กรุงเทพฯ	ในปลายปี	2562	

พร้อมกันนี้ผู้แทน	WMO	 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการแถลงข่าวพายุโซนร้อน	 “โพดุล”	 ขณะกำาลัง					

เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดสกลนคร	ณ	กองพยากรณ์อากาศ	และเข้าศึกษาดูงานด้านแผ่นดินไหว	

ณ	กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

	 2.1.3	 กรมอุตุนิยมวิทยาเข ้าร ่วมดำาเนินการโครงการสาธิตการพยากรณ์																

อากาศรุนแรง	 (SWFDP)	 ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	 (WMO)	 ต้ังแต่ปี	 2554	 -	 ปัจจุบัน								

จำานวน	 2	 โครงการย่อย	 คือ	 1).	 SWFDP	 for	 Bay	 of	 Bengal	 ครอบคลุม	 9	 ประเทศ															

ได้แก่	บังคลาเทศ	ภูฏาน	อินเดีย	มัลดีฟส์	 เมียนมาร์	 เนปาล	ปากีสถาน	ศรีลังกา	และ	 ไทย	

และ	2).	SWFDP	 for	Southeast	Asia	ครอบคลุมสมาชิก	5	ประเทศ	 ได้แก่	กัมพูชา	ลาว	

ฟิลิปปินส์	ไทย	และ	เวียดนาม	วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการพยากรณ์และเตือนภัยเหตุการณ์

ทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในประเทศที่กำาลังพัฒนา	 (DCs)	 ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด	

(LDCs)	 และประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ	 (SIDSs)	 ในส่วนต่างๆ	 ของโลก	 โดยการนำาข้อมูลและ

ผลผลิต	 NWP,	 Ensemble	 Products,	 Satellite	 และ	 Radar	 ทีมีคุณค่าสูง	 ที่ศูนย์ต่าง	 ๆ											

ที่ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการให้บริการ	มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ในปีงบประมาณ	2562	

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ร่วมดำาเนิน	
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	 โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	 และส่งข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการย่อย	 ดังกล่าว													

5	 ราย	ณ	ประเทศศรีลังกา	 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และเป็นเจ้าภาพร่วมกับ	WMO	

ดำาเนินการจัดประชุม	WMO	 SWFDP-SeA	 Regional	 Sub-project	Management	 Team	 (RSMT)													

Meeting		ณ	กรมอุตุนิยมวิทยา	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	24	–	27	กันยายน	2562	โดยมีสมาชิก	RSMT		

จาก	5	ประเทศ	ที่เข้าร่วมโครงการ	ได้แก่	กัมพูชา	ลาว	ฟิลิปปินส์	ไทย	และ	เวียดนาม	รวมทั้งผู้แทน	WMO	

และผู้แทนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาระดับโลก	และระดับภูมิภาค	เข้าร่วมประชุม	20	คน	

2.2 คว�มร่วมมือภ�ยใต้กรอบคณะกรรมก�รไต้ฝุ่น (ESCAP/WMO Typhoon Committee) 

	 2.2.1	กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาสาธารณรัฐเกาหลี	ดำาเนินโครงการ	

Typhoon	Operation	 System	 (TOS)	 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการหนึ่งภายใต้กรอบงานคณะกรรมการไต้ฝุ่น	

โดยกรมอุตุนิยมวิทยาสาธารณรัฐเกาหลี	ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจำานวน	4	ราย	มาดำาเนินการติดตั้งระบบ	TOS	

ให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่	11-12	ตุลาคม	2561	เพื่อใข้เป็นแพตฟอร์มแบบองค์รวมสำาหรับการ

ดำาเนนิงานเกีย่วกบัพายไุต้ฝุน่	ทีร่วมการวเิคราะห์	พยากรณ์	และสถิติ	ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการนำามาประยกุต์

ใช้ในการพยากรณ์อากาศของกรมอตุนุยิมวทิยาไทย	โดยได้รบัสนบัทนุสนนุดำาเนนิโครงการจากกองทนุคณะ

กรรมการไต้ฝุ่น	(TCTF)	
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	 2.2.2	 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมมือกับคณะกรรมการไต้ฝุ ่น	 (UNESCAP/WMO	 Typhoon																	

Committee)	 	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ	 13th	 Integrated	Workshop	

of	Typhoon	Committee	ในหัวข้อ	“Technological	innovation	for	typhoon	related	forecasting	

and	disaster	risk	reduction”	ระหว่างวันที่	5	–	9	พฤศจิกายน	2561	ณ	โรงแรมฮอลิเดล์อินน์	จังหวัด

เชียงใหม่	 วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำาเนินงานระหว่างคณะทำางานต่างๆ	 ภายใต้																																																																																																																																		

คณะกรรมการไต้ฝุ่น	 ติดตามความก้าวหน้าและทบทวนกิจกรรมของแผนปฏิบัติการในรอบปีท่ีผ่านมา

ของคณะทำางานต่าง	 ๆ	 รวมถึงจัดทำาแผนปฏิบัติการสำาหรับปีถัดไป	 เพื่อผลักดันและพัฒนากิจกรรม																											

ในด้านอุตุนิยมวิทยา	 อุทกวิทยา	 การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ	 การวิจัยและการฝึกอบรม	 ตลอดจน																																																											

งานด้านอุตุนิยมวิทยาอ่ืน	 ๆ	 ภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่นให้ประสบผลสำาเร็จ	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น																																																																																						

88	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู ้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการไต ้ฝุ ่น	 13	 ประเทศ	 ได ้แก	่																																																																																																				

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	 (เกาหลีเหนือ)	 เขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง	ญีปุ่น่	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	เขตบรหิารพเิศษมาเก๊า	มาเลเซยี	ฟิลปิปินส์	สาธารณรฐั

เกาหล	ี(เกาหลใีต้)	สงิคโปร์	ไทย	สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม	และสหรัฐอเมริกา	พร้อมด้วยผู้แทนองค์การ

อุตุนิยมวิทยาโลก	(World	Meteorological	Organization:	WMO)	และผู้แทนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งสหประชาชาติสำาหรับเอเชียและแปซิฟิก	(UNESCAP)
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	 2.2.3	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ ่น	 ดำาเนินโครงการจัดทำา	 Radar																		

Composite	Map	ตั้งแต่ปี	2556	–	ปัจจุบัน	ภายใต้กรอบงานคณะกรรมการไต้ฝุ่น	เพื่อส่งเสริมการติดตาม

สภาพอากาศและพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 ในปีงบประมาณ	 2562	 ได้มีการดำาเนินการควบคุม

คณุภาพข้อมลูเรดาร์ในการทำา	Radar	Composite	Map	และทำา	secondary	calibration	ตามเทคนคิของ

กรมอตุนุยิมวทิยาญีปุ่น่	พร้อมท้ังได้ทำาการทดลองแบ่งปันข้อมลู	Radar	Composite	Map	ทีแ่ต่ละประเทศ

จัดทำาขึ้น	ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาไทย	กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น	และกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซีย

	 2.2.4	 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมมือกับคณะกรรมการไต้ฝุ ่น	 (UNESCAP/WMO	 Typhoon																												

Committee)	ดำาเนินโครงการ	Project	for	 Implementation	of	Synergized	Standard	Operating	

Procedures	for	Coastal	Multi-Hazards	Early	Warning	System,	Phase	two	(SSOP-II)	ในการนี้กรม

อุตุนิยมวิทยาได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม	Consultation	Workshop	on	SSOP-II	“Preparing	synergized	

standard				operating	procedures		for	multi-hazards	early	warning	systems”	สำาหรับประเทศไทย	

ระหว่างวันที่	 	 8	 -	 9	 กรกฏาคม	 	 2562	ณ	 โรงแรมวินเซอร์สวีท	 กรุงเทพฯ	 มีผู้เข้าร่วมประชุม	 35	 คน																																																																																																																																		

จาก	13	หน่วยงานในประเทศไทย	พร้อมด้วยผู้แทน	WMO,	UNESCAP	และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ที่เชิญเข้าร่วมประชุม	วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำาคู่มือปฏิบัติงาน	(SSOP)	สำาหรับระบบเตือนภัยประเภทต่าง	ๆ						

ในประเทศไทยและเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	 ในการลดความสับสนเกี่ยวกับข่าวเตือนภัย

และเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือนภัยต่างๆ		
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2.3 ร่วมมือภ�ยใต้กรอบง�นคณะอนุกรรมก�รอ�เซียนว่�ด้วยอุตุนิยมวิทย�และธรณีฟิสิกส์ (ASCMG ) 

และองค์ก�รอุตุนิยมวิทย�โลก (WMO)

	 2.3.1	 	 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาสิงคโปร์	 ซ่ึงเป็น	 ASEAN	 Specialize																								

Meteorological	Center	(ASMC)	จดัประชุม	ASEAN	Climate	Outlook	Forum		ครัง้ที	่12	(ASEANCOF-12)		

แบบ	Online	Correspondence	ในวันที่	28		พฤษภาคม	2562	ภายใต้กรอบคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วย

อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์	(ASEAN	Sub-committee	on	Meteorology	and	Geophysics		:	ASCMG)	

โดยมีมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ปฏิบัติงานด้านภูมิอากาศเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาผลการออก	

คำาพยากรณ์หรือคำาคาดหมายลักษณะภูมิอากาศ	 (climate	 outlook)	 ของภูมิภาคในรอบ	 6	 เดือนที่ผ่านมา	

และร่วมกนัพจิารณาออกคำาพยากรณ์หรอืการคาดหมายลกัษณะภูมิอากาศของภมูภิาคอาเซยีน	สำาหรบั	6	เดอืน										

ถัดไป	 ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาในฐานะเจ้าภาพ	 มีบทบาทสำาคัญในการออกหนังสือเขิญกรมอุตุนิยมวิทยาใน

ประเทศอาเซียนเข้าร่วมประชุม	จัดทำาแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล	จัดทำา	Draft	Climate	Outlook	ดำาเนิน																	

การจัดประชมุ	จดัทำารายงานสรปุผลการประชมุ	และสรุปผลการออกคำาคาดหมายลกัษณะภมูอิากาศ	(Climate	

Outlook)	 สำาหรับ	 6	 เดือนถัดไป	 ตามที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน	 ซ่ึงเป็นการส่งเสริม																																																																																																																				

ความร่วมมอืระหว่างประเทศอาเซยีนในการพัฒนาการคาดหมายลักษณะภมูอิากาศของภมูภิาค	รวมทัง้ส่งเสรมิ

กิจกรรมและบทบาทที่ประเทศไทยทำาหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี	2562
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2.4 คว�มร่วมมือภ�ยใต้ภ�ยกรอบง�นองค์ก�รคว�มร่วมมือด้�นอวก�ศในภูมิภ�คเอเชีย

แปซิฟิก (APSCO) และกรมอุตุนิยมวิทย�จีน (CMA)

2.5 คว�มร่วมมือด้�นแผ่นดินไหวและสึน�มิ กับ สำ�นักง�นแผ่นดินไหวจังหวัดกว�งตุ้ง (GEA) 

	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือด้านอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก													

(APSCO)	 และกรมอุตุนิยมวิทยาจีน	 (CMA)	 ดำาเนินโครงการติดตั้งระบบเครื่องมือรับสัญญาณ

ดาวเทียม	FY2	แก่ประเทศไทย	โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจาก	APSCO	และ	กรมอุตุนิยมวิทยาจีน	(CMA)																						

รวม	 6	 คน	 เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือทำาการสำารวจสถานที่ติดต้ังระบบเคร่ืองมือรับสัญญาณ

ดาวเทียม	ณ	กรมอุตุนิยมวิทยา	ระหว่างวันที่	17	–	19	กันยายน	2562	เพื่อวางแผนดำาเนินการมอบ																							

และติดตั้งระบบเครื่องมือดังกล่าวให้แก่ประเทศไทย	 (กรมอุตุนิยมวิทยา)	 ต่อไป	 	 ทั้งนี้ผ่าน																																																																																																																							

การประสานงานของสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สดช.)																													

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 2.5.1	 กรมอุตุนิยมวิทยามีความร่วมมือด้านแผ่นดินไหวและสึนามิกับสำานักบริหาร																				

แผ่นดินไหวจีน	(China	Earthquake	Administration	:	CEA)	โดยได้ร่วมลงนามความร่วมมือ	MOU														

ร่วมกัน	ตั้งแต่ในปี	พ.ศ.2553		และยังคงมีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน

								ในปีงบประมาณ	2562	นายณัฐวุฒิ	แดนดี	ผู้อำานวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว	พร้อมด้วย

คณะเจ้าหน้าท่ีจากกองเฝ้าระวังแผ่นดนิไหว	รวม	5	ราย	เดินทางไปฝึกอบรมเรือ่ง	“Seismic	Network	

Technology”	ณ	เมืองกวางโจว	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	5	–	11	พฤศจิกายน	2561	

ตามคำาเชิญของสำานกังานแผ่นดนิไหวจงัหวดักวางตุง้	(GEA)	ภายใต้สงักดัสำานกับรหิารแผ่นดนิไหวจีน	

(CEA)	โอกาสนีไ้ด้ร่วมประชมุปรึกษาหารอืความร่วมมอืระหว่างสำานกังานแผ่นดนิไหวจงัหวดักวางตุง้	

(GEA)	เมือ่วนัที	่7	พฤศจกิายน	2561	เกีย่วกบัการตดิตัง้สถานตีรวจแผ่นดนิไหวและตรวจการเคลือ่นตวั

ของเปลอืกโลก	ณ	สำานกังานแผ่นดนิไหวจงัหวดักวางตุ้ง	ซ่ึงสองฝ่ายได้ตกลงจัดต้ังความร่วมมอืกนั	ดังน้ี	
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	 1.GEA	และ	TMD	จะร่วมกันปรับปรุงสถานีแผ่นดินไหวแบบอะนาล็อกเดิมจำานวน	2	

สถานี	 ท่ีมีหลุมสำาหรับวางเซนเซอร์อยู่แล้วคือ	 สถานีอุตุนิยมวิทยาเขื่อนภูมิพล	 จ.ตาก	 (TAK)									

และสถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรปากช่อง	(PAKCHONG)	ให้เป็นระบบดิจิทัล	โดยจะใช้เครื่องวัด

แผ่นดนิไหวแบบ	Broadband	ควบคูก่บัเครือ่งวัดอตัราเร่ง	Strong	motion	พร้อมตดิตัง้สถานี

ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกความละเอียดสูงแบบ	GNSS	(Global	Navigation	

Satellite	System)	ในบริเวณทั้ง	2	สถานี	

	 2.GEA	 และ	 TMD	 จะร่วมกันปรับปรุงสถานีแผ่นดินไหว	 2	 สถานี	 โดยใช้เครื่องวัด																																																																																																																			

แผ่นดินไหวแบบ	 Broadband	 และ	 Strong	 motion	 พร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัด																											

การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก	 แบบ	 GNSS	 พร้อมกันด้วยที่เป็นสถานีในเครือข่ายสถานี

ตรวจแผ่นดินไหวเดิมของกรมอุตุฯที่ไม่ได้ใช้งาน	 (อุปกรณ์เสีย)	 เป็นเวลานาน	 ซึ่งประกอบไป

ด้วยสถานีตรวจแผ่นดินไหว	 อ.เมือง	 จ.สงขลา	 (SKLT)	 และสถานีตรวจแผ่นดินไหว	 อ.เมือง	

จ.เชียงใหม่	 (CMMT)	 ซึ่งมีแท่นวาง	 sensor	 และ	 housing	 พร้อมใช้งานแล้ว	 พร้อมท้ัง																																			

สร้างเสาสัญญาณ	GNSS	ในบริเวณทั้งสองสถานีด้วย	

	 3.GEA	จะสนับสนุนอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายให้กรมอุตุนิยมวิทยา	ดังนี้

	 			-	เครื่องวัดแผ่นดินไหวแบบ	Broadband	จำานวน	4	ชุด

	 			-	เครื่องวัดอัตราเร่งของพื้นดิน	Strong	motion	จำานวน	4	ชุด

	 			-	เครื่องแปลงสัญญาณและ	data	logger	พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	จำานวน	4	ชุด

	 			-	เครื่องตรวจการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแบบ	GNSS	พร้อมอุปกรณ์	ควบ	

	 					จำานวน	4	ชุด
	 			-	แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้า	ทุกสถานี	

	 			-	เปลี่ยนฝาหลุมสถานี	TAK	และ	PAKCHONG	ให้เป็น	สแตนเลส		

	 			-	GEA	จะติดตั้งจ่ายค่าติดตั้ง,ค่าจ้างในการติดตั้งระบบ	และฝึกอบรมให้กับ	 	

	 					กรมอุตุฯ

	 4.ข้อมูลจาก	 4	 สถานีดังกล่าว	 ทั้งการตรวจแผ่นดินไหวและการเคลื่อนตัว																					

ของเปลอืกโลกความละเอยีดสงู	จะส่งข้อมลูจากสถานแีบบ	real-time	มาทีก่รมอตุุนยิมวทิยา	

โดยตรง
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 2.6 คว�มร่วมมืออื่นๆ 

	 1.	 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมมือกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิก

แห่งสหประชาชาติ	 (ESCAP)	 ในการเข้าร่วมอภิปรายในเวทีเสวนา	 ภายใต้หัวข้อ	 “ความก้าวหน้า

และปัญหาเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าสำาหรับนำ้าท่วมและภัยแล้ง”	โดยเน้นเรื่องการติดตาม														

การเตือนภัย	และการพยากรณ์เหตุการณ์	นำ้าท่วมและภัยแล้ง	ที่เกิดขึ้นในปี	2561/2562	ทั่วภูมิภาค	

เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2562	ในระหว่างการประชุม	Expert	Dialogue	on	Scaling	up	Regional	

Cooperation	in	Multi	Hazard	Early	Warning	Systems	in	Asia-Pacific	with	a	focus	on	Flood	

and	Drought	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	26	–	29	สิงหาคม	2562	ณ	ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ	

กรุงเทพฯ	ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์	Disaster	Resilience	ของคณะกรรมการเศรษฐกิจ

และสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ	(ESCAP)

	 2.	กรมอตุนุยิมวทิยาให้การต้อนรับคณะนกัศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา	(Graduate	students)	

จากมหาวิทยาลัย	 Ewha	Womans	 University	 ประเทศเกาหลีใต้	 สัมภาษณ์กรมอุตุนิยมวิทยา								

เพื่อขอข้อมูลด้านพยากรณ์อากาศ	 เมื่อวันที่	 13	 สิงหาคม	 2562	 ซึ่งการสัมภาษณ์นี้เป็นหนึ่งใน

กิจกรรมของกลุ่ม	SEEKER:	S	-’Youth	Finding	A	Path	Across	the	World	‘	ของมหาวิทยาลัยฯ																					

มุ่งเน้นศึกษาเรียนรู้ภัยพิบัติต่างๆ	สภาพอากาศ	เช่น	พายุหมุนเขตร้อน	ฝนหนัก	ฟ้าผ่า	และนำ้าท่วม	
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ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�ร
ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตฯ
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ก�รบริห�รงบประม�ณ

ส่วนที่
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	 กรมอุตุนิยมวิทยา	ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ทั้งสิ้น	1,819.89	ล้านบาท	

ลดลง	จากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	คิดเป็นร้อยละ	3.29	(หน่วย	:	ล้านบาท)

	 เรียงลำาดับจากงบประมาณที่ได้รับมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด	ดังนี้

	 กรมอุตุนิยมวิทยาเบิกจ่ายงบประมาณ	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 2562	 เป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน											

1,336.29	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 73.43	 ของงบประมาณที่ได้รับ	 ในภาพรวมการเบิกจ่าย	 ลดลง					

จากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	คิดเป็นร้อยละ	19.51

งบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562

งบประม�ณจำ�แนกต�มหมวดร�ยจ่�ย

ผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ
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ผลก�รตรวจสอบภ�ยใน

	 กลุ่มตรวจสอบภายใน	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 ได้ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำาปี	 2562									

ซึง่การดำาเนนิงานเป็นไปตามหลกัการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	กรมบญัชกีลาง	กระทรวงการคลัง	

ผลการดำาเนนิงานรอบระยะเวลา	12	เดอืน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	สรุปผลการตรวจสอบทีส่ำาคญั	ดงันี้

 1. ง�นบริก�รให้คว�มเชื่อมั่น (Assurance Services) 

การปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง	กลุ่มนิติการ	สำานักงาน	เลขานุการกรม
การปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ																																																																																																																

ภาครัฐ	พ.ศ.	2560	กลุ่มบริหารพัสดุ	สำานักงานเลขานุการกรม	

การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค

รัฐ	พ.ศ.	2560	กลุ่มบริหารพัสดุ	สำานักงานเลขานุการกรม	และกองพัฒนาุตุนิยมวิทยา

ตรวจสอบผลการดำาเนินงานโครงการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงเพื่อตรวจเฝ้าระวัง	แผ่น

ดินไหวและสึนามิ	กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน	ตรวจสอบรายงานทางการเงิน	และการตรวจสอบ

สารสนเทศ	กลุ่มการเงินและบัญชี	สำานักงานเลขานุการกรม

การเงิน	บัญชี	พัสดุ	และงบประมาณ		ตรวจสอบรายงานทางการเงิน	และตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	และ

สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์	ชัยภูมิ	นครพนม	มหาสารคาม	เลย	สกลนคร	หนองคาย	

หนองบัวลำาภู	และอุดรธานี

 2. ง�นบริก�รให้คำ�ปรึกษ� (Consulting Services) 

	 ให้คำาแนะนำา	 ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับระเบียบการเงิน	 บัญชี	 พัสดุ	 การบริหารความเสี่ยง																										

ระบบการควบคุมภายในและอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด

 3. ก�รประเมินผลก�รควบคุมภ�ยใน

	 สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง	ๆ	ในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา

 4. ก�รปฏิบัติง�นที่ได้รับมอบหม�ย 

	 ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการกรมอุตุนิยมวิทยา

 5. ก�รปฏิบัติง�นอื่น ๆ 

	 จัดทำาแผนการตรวจสอบประจำาปี	 ติดตามผลการตรวจสอบ	 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน													

การประเมินตนเอง	การทบทวนกฎบัตร	เป็นต้น
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ประมวลภ�พกิจกรรม

ส่วนที่
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กรมอุตุนิยมวิทย�ร่วมพิธีเปิด“ศูนย์พัฒน�
ก�รสื่อส�รด้�นภัยพิบัติ”สถ�นีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 5	 พฤศจิกายน	 2561	 ว่าท่ีร้อยตรี	 ธนสิทธิ์	 เอี่ยมอนันชัย	 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา											

ฝ่ายบริหาร	 และคณะร่วมงานพิธีเปิด	 “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ”	 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 โดยมี																									

พลเอก	ฉัตรชัย	 สาริกัลป์ยะ	 รองนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท	

และการทำาหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติต่อหน่อยงานภายใน	 ส.ส.ท.และประชาสัมพันธ์บทบาท

ของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ	 ต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศและในระดับสากล	

ภายในงานมีการ	 เสวนา	 เรื่อง	 ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติในทศวรรษใหม่	 “บทบาท	 ความคาดหวัง																																																																																																																													

และปณิธานการสื่อสารเพื่อสังคมปลอดภัย”	ณ	ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล	1	ชั้น	2	อาคารศูนย์การเรียนรู้	สำานักงาน	

ส.ส.ท.	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ
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กรมอุตุนิยมวิทย�ร่วมพิธีเปิด“ศูนย์พัฒน�
ก�รสื่อส�รด้�นภัยพิบัติ”สถ�นีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ผู้บริห�รกรมอุตุนิยมวิทย�จับต�สถ�นก�รณ์แผ่นดินไหว
ท�งตอนใต้ของเก�ะสุม�ตร�	อินโดนีเซีย	อย่�งใกล้ชิด

	 เมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2561	 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ตรวจพบว่า	 เกิดแผ่นดินไหวเมื่อเวลา	 04.46	 น.																								

มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ	 ท่ี	 Southern	 Sumatra,	 Indonesia	 ที่ละติจูด	 0.50	 องศาใต้	 ลองจิจูด	 99.18																																																																																																																									

องศาตะวันออก	ขนาด	4.8	ความลึก	69	กิโลเมตร	มีรายงานการเกิดคลื่นสึนามิที่บริเวณช่องแคบซุนดรา	(Sun-

dra)	 ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรา	 คาดว่าเกิดจากแผ่นดินถล่มใต้ทะเล	 และไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย																																								

ซึ่งในการน้ี	 คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา	 นำาโดย	 ดร.ภูเวียง	 	 ประคำามินทร์	 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา																																																																																																																																				

ฝ่ายปฏิบัติการ	 รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	 ว่าที่	 ร.ต.ธนะสิทธิ์	 	 เอี่ยมอนันชัย	 รองอธิบดีกรม

อุตุนิยมวิทยา	 ฝ่ายบริหาร	 	 นายนัฐวุฒิ	 	 แดนดี	 ผู้อำานวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว	 นายสราวุธ	 	 สมทรัพย์	

เลขานุการกรม	 และเจ้าหน้าที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 ได้เฝ้าจับตาและติดตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชิด	 เพื่อรายงานให้ประชาชนทราบความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหว	 โดยหากมีรายละเอียด																																													

เพิ่มเติม	กรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป
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กรมอุตุนิยมวิทย�แถลงข่�ว	พ�ยุ	“ป�บึก”	(PABUK)

	 ดร.ภูเวียง	 ประคำามินทร์	 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	 แถลงข่าวเร่ือง	 พายุ	 “ปาบึก”(PABUK)	 เม่ือวันพุธ

ที่	2	มกราคม	2562	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้อง	สตูดิโอ	กองพยากรณ์อากาศ	ชั้น	12	อาคาร	50	ปี	อุตุนิยมวิทยา											

กรมอุตุนิยมวิทยา	 โดยกล่าวว่าพายุดีเปรสช่ัน	 บริเวณปลายแหลมญวน	 พัฒนาตัวเองเป็นพายุโซร้อน	 “ปาบึก”													

มคีวามเรว็ลมใกลศ้นูยก์ลางประมาณ	65	กโิลเมตรต่อชัว่โมง	เคล่ือนตัวทางทศิตะวนัตกด้วยความเร็ว	10	กโิลเมตร

ต่อชั่วโมง	 คาดการว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 กับ	 จังหวัดชุมพร	 วันที่	 4	 มกราคม	 2562														

โดยภาคใต้จะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันท่ี	 3	 –	 5	 มกราคม	 2562	 บริเวณทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูง	 3	 –	 5	 เมตร																																																																																																																																							

ส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูง	2	–	3	เมตร	ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันที่	2	–	5	มกราคม	2562	

หลงัจากน้ันไดใ้หส้มัภาษณผ์ูส้ือ่ขา่วและตอบขอ้ซกัถามถงึผลกระทบจาก	พาย	ุ“ปาบกึ”	โดยอธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยา

ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศ	ข่าวและประกาศเตือนภัย	ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา	www.tmd.go.th	

หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ	1182	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

กรมอุตุนิยมวิทย�	จัดสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร
จัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�ร	กรมอุตุนิยมวิทย�	(พ.ศ.2563-2565)
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กรมอุตุนิยมวิทย�	จัดสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร
จัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�ร	กรมอุตุนิยมวิทย�	(พ.ศ.2563-2565)

	 เม่ือวันเสาร์ท่ี	 5	 มกราคม	 2562	 เวลา	 10.00	 น.	 ดร.ภูเวียง	 ประคำามินทร์	 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา													

เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 จัดทำาแผนปฏิบัติการ	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 (พ.ศ.2563-2565)																	

ณ	ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์	ชั้น	13	อาคาร	50	ปี	อุตุนิยมวิทยา	กรมอุตุนิยมวิทยา	โดยมี	นายสราวุธ		สมทรัพย์	

เลขานุการกรม	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 หลังจากนั้น	 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้บรรยายพิเศษเร่ือง	 “ทิศทางการ																																																																																																																																													

ดำ า เ นินงานตามยุทธศาสตร ์ชา ติสู ่ การปฏิบั ติอย ่ างยั่ ง ยืน ) 	 ซ่ึ งการจัดทำาแผนปฏิบั ติการฯ	 ค ร้ังนี	้																																																																						

เพื่อให้กรมอุตุนิยมวิทยามีทิศทางการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงเป็นเป้าหมายพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน	 ตามหลักธรรมา	 ภิบาลและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ	 ที่จะก่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำาเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด	 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหาร																						

กรมอุตุนิยมวิทยาและผู้แทนจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา	จำานวน	33	คน
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อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย�ร่วมอภิปร�ยก�รพย�กรณ์
สภ�พอ�ก�ศฯ	ในมหกรรมง�นวิจัยแห่งช�ติ	2562

	 ดร.ภูเวียง	 	 ประคำามินทร์	 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	 เป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาหัวข้อเรื่อง	

“เทคโนโลยี	เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ	:	การเตือนภัย	การป้องกัน	หลักเกณฑ์ปฏิบัติและการฟื้นฟู

รักษา	(Physical-Space	Technology	for	Natural	Resources	Security	:	Warning	Prevention	Reregula-

tion	and	Rehabilitation)	 โดยร่วมอภิปรายในหัวข้อย่อย	“การพยากรณ์สภาพอากาศ	ระบบการแจ้งเตือนภัย																																																																																																																																				

และการป้องกัน”	 ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	 2562	 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญจาก

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย	 อาทิ	 ศาสตราจารย์	 ดร.เป็นหนึ่ง	 วานิชชัย	 หัวหน้าภาควิชา

วิศวกรรมโยธา	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(AIT)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อานนท์	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	ผู้อำานวย

การสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	 ดร.รอยล	 	 จิตรดอน	ประธานคณะ

กรรมการปฏิรูปประเทศ	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ	 ดร.วัชระ	 	 ฉัตรวิริยะ	 นายกสมาคม

สมองกลฝังตัวไท	 ผู้เช่ียวชาญด้าน	 Big	 Data	 ดำาเนินรายการโดย	 รองศาสตราจารย์	 ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์	 	 ขันเงิน																																																																																																																																												

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เมื่อวันอังคารที	่																									

9	เมษายน	2562	เวลา	09.00-12.00	น.	ณ	ห้อง	World	Ballroom	ชั้น	23	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลเวิลด์	

กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย�เป็นผู้แทนไทยเข้�ร่วม
ก�รประชุมคณะกรรมก�รไต้ฝุ่น
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อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย�ร่วมอภิปร�ยก�รพย�กรณ์
สภ�พอ�ก�ศฯ	ในมหกรรมง�นวิจัยแห่งช�ติ	2562

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทย�เป็นผู้แทนไทยเข้�ร่วม
ก�รประชุมคณะกรรมก�รไต้ฝุ่น

	 ดร.	ภเูวยีง	ประคำามนิทร์	อธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยา	หวัหน้าคณะผู้แทนไทย	นำาคณะผู้แทนกรมอตุุนยิมวทิยา

และกรมชลประทาน	เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการไต้ฝุ่น	สมัยที	่51	ณ	นครกว่างโจว	สาธารณรัฐประชาชนจนี	

ระหว่างวันที่	26	กุมภาพันธ์	–	1	มีนาคม	2562	ที่ผ่านมา

	 การประชมุคณะกรรมการไต้ฝุน่จดัขึน้เป็นประจำาทกุปีโดยเชญิประเทศสมาชกิคณะกรรมการไต้ฝุน่	จำานวน	

14	 ประเทศ	 และผู้สังเกตการณ์จากองค์การระหว่างประเทศต่างๆ	 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน

ดำาเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ	ที่จะดำาเนินการในรอบปีถัดไปของคณะทำางานภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น	

ได้แก่	คณะทำางานอุตุนิยมวิทยา	คณะทำางานอุทกวิทยา	คณะทำางานการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ	และกลุ่มฝึกอบรม

และประสานงานวิจัย	 การพิจารณาถอดถอนรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศสมาชิก	

การรายงานจำานวนพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นในปีผ่านมา	 การนำาเสนอผลงานวิชาการ	 และเรื่องอื่นๆ	 สำาหรับ				

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	104	คน

	 ทั้งนี้	ดร.	สุกันยาณี	ยะวิญชาญ	ผู้อำานวยการกองพยากรณ์อากาศ	กรมอุตุนิยมวิทยา	ได้นำาเสนอผลงาน

วิชาการของประเทศไทย	 เรื่อง	 “บทเรียนพายุหมุนโซนร้อนขึ้นฝั่งในประเทศไทยปี	 2562”	 (Lesson	Learn	on	

Tropical	 Storm	 Landfall	 in	 Thailand	 2019)	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมฯ	 ได้พิจารณาอนุมัติให้ถอดถอนรายชื่อ

พายุหมุนเขตร้อนที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศสมาชิกในปี	2561	จำานวน	2	ชื่อ	ได้แก่	มังคุด	(MANGKHUT)									

ตั้งชื่อโดยประเทศไทย	และ	 รุมเบีย	 (RUMBIA)	 ตั้งชื่อโดยประเทศมาเลเซีย	 ซึ่งทั้งสองประเทศจะได้เสนอรายชื่อ

พายใุหม่เพือ่ทดแทนชือ่พายทุีถ่กูถอดถอนให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการไต้ฝุน่	สมยัที	่52	(ปี	2563)	พจิารณาคดัเลอืก							

ต่อไป
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กรมอุตุนิยมวิทย�และสำ�นักง�นปรม�ณูเพ่ือสันติ
ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	30	พฤษภาคม	2562	เวลา	09.30	น.	กรมอุตุนิยมวิทยา	นำาโดย	ดร.ภูเวียง	ประคำามินทร์		

อธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยา	พร้อมด้วยผูบ้รหิาร	ข้าราชการกรมอตุุนยิมวทิยา	ร่วมพิธลีงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื

ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการปฏิบัติงาน	กับสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	

นำาโดย	นางสาววิไลวรรณ		ต้นจ้อย	เลขาธิการสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ณ	ห้องประชุมใหญ่	สำานักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ

	 สำานกังานปรมาณเูพือ่สนัตเิป็นเจ้าภาพพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูล

แผ่นดินไหวและข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อการปฏิบัติงาน	 ระหว่าง	 กรมอุตุนิยมวิทยา	 กับสำานักงานปรมาณูเพื่อ

สันติ	นำาโดย	ดร.ภูเวียง		ประคำามินทร์	อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	นางสาววิไลวรรณ		ตันจ้อย	เลขาธิการสำานักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ	 เป็นผู้ลงนาม	โดยมี	ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์	 	 เอี่ยมอนันชัย	รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร																								

และ	 นางรัชดา	 	 เหมปฐวี	 รองเลขาธิการสำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 ร่วมลงนามเป็นพยาน	 พิธีลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือฉบับนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และเง่ือนไขสำาหรับความร่วมมือ																										

ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อการปฏิบัติงานของทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา																																																																						

และสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 โดยสนับสนุนข้อมูลแผ่นดินไหวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยานำาไปใช้ประโยชน์ในการ

กำากับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ	 ประสานงานองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ																																																								

ต่างประเทศ	 เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ด้านการเตือนภัยสึนามิ	 แผ่นดินไหว	 และงานอุตุนิยมวิทยาอื่นๆ	 ในการนี้																																																																																																	

ดร.ภูเวียง	 	 ประคำามินทร์	 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	 บรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำาหรับ																																																															

ช่วยตดัสินใจกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัส”ี	ซึง่พธิลีงนามจดัขึน้เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่30	พฤษภาคม	2562	

เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชุมใหญ่	สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพมหานคร

กรมอุตุนิยมวิทย�แถลงข่�ว	เรื่อง	พ�ยุระดับ	3	
(โซนร้อน)	“โพดุล”
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กรมอุตุนิยมวิทย�และสำ�นักง�นปรม�ณูเพ่ือสันติ
ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ

กรมอุตุนิยมวิทย�แถลงข่�ว	เรื่อง	พ�ยุระดับ	3	
(โซนร้อน)	“โพดุล”

	 เมื่อวันพุธที่	28	สิงหาคม	2562	เวลา	14.00	น.	นางสาวกรรวี	สิทธิชีวภาค	รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	

ฝ่ายปฏิบัติการ	 แถลงข่าว	 เรื่อง	 พายุระดับ	 3	 (โซนร้อน)	 	 “โพดุล”	ณ	 ศูนย์ปฏิบัติการกองพยากรณ์อากาศ																									

ชั้น	11	อาคาร	50	อุตุนิยมวิทยา		โดยกล่าวว่า	พายุระดับ	3	 (โซนร้อน)	โพดุล	ได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้ว														

โดยมจีดุศนูย์กลางอยูท่ี่ละตจิดู	17.1	องศาเหนือ	ลองจจูิด	116.7	องศาตะวนัออก	มคีวามเรว็ลมสูงสดุใกล้ศนูย์กลาง	

74	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	พายุกำาลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ	35	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	มีแนว

โน้มจะเคลื่อนผ่านเกาไหหลำาลงสู่อ่าวตังเกี๋ย	และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนวันที่	30	สิงหาคม	2562	

โดยมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศประเทศไทยในช่วงวันท่ี	 29	 สิงหาคม	 –	 1	 กันยายน	 2562	 ทำาให้ฝนเพ่ิมขึ้น														

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลงแรง	 บริเวณภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคตะวันออก												

และภาคใต้ฝั่งตะวันตก	 โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน	 หลังจากนั้นภาคเหนือและ																																																																																																																								

ภาคอื่น	 ๆ	 จะมีผลกระทบในระยะต่อไป	 ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและ																																	

ฝนที่ตกสะสม	ซึ่งอาจทำาให้เกิดนำ้าท่วมฉับพลัน	นำ้าป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางนำ้าไหล

ในช่วงวันที่	 29	 สิงหาคม	 –	 1	 กันยายน	 2562	 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน	 ภาคใต้	 และ												

อ่าวไทยจะมีกำาลังแรง	ทำาให้ภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง	ส่วนคลื่นลมบริเวณ

ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำาลังแรง	 โดยบริเวณดังกล่าวมีคล่ืนสูง	 2	 –	 3	 เมตร	 และบริเวณท่ีมีฝนฟ้า

คะนองคลื่นสูงมากกว่า	3	เมตร		
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กรมอุตุนิยมวิทย�	ติดต�มและเฝ้�ระวัง	
พ�ยุ	ระดับ	3	(โซนร้อน)	“ค�จิกิ”

	 เมื่อวันอังคารที่	 3	กันยายน	2562	 	 เวลา	09.00	น.	ณ	ศูนย์บัญชาการพยากรณ์อากาศ	ชั้น	11	อาคาร												

50	 ปี	 อุตุนิยมวิทยา	 ดร.ภูเวียง	 ประคำามินทร์	 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา													

และเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง	 ร่วมประชุม	 video	 Conference	 กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฯ	 และสถานีอุตุนิยมวิทยา																					

ส่วนภูมิภาค	เพื่อติดตามสถานการณ์พายุระดับ	3	(โซนร้อน)	“คาจิกิ”	พร้อมติดตามข้อมูลความขัดเจนและแนวทาง

การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งขณะนี้พายุระดับ	3	คาจิกิ	มีศูนย์กลางห่างประมาณ	80	กิโลเมตร	ทางด้าน

ตะวันออกเฉียงเหนือ	ของเมืองเซกอง	ประเทศลาวตอนใต้	กำาลังเคลื่อนตัวทางทิศใต้ค่อนทางตะวันตก	อย่างช้า	ๆ	

ลักษณะ	เช่นนี้ทำาให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง	โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียง

เหนอืและภาคตะวนัออก	ขอให้ประชาชนระวงัอนัตรายจากฝนทีต่กหนกัและฝนทีต่กสะสม	ซึง่อาจทำาให้เกิดนำา้ท่วม

ฉับพลันและนำ้าป่าไหลหลากได้	 สำาหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศเวียดนาม	 และประเทศลาว	 ควรตรวจสอบสภาพ

อากาศก่อนเดินทาง

กรมอุตุนิยมวิทย�	จัดกิจกรรมแสดงมุทิต�จิตข้�ร�ชก�ร
และลูกจ้�งประจำ�เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	ปี	2562
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กรมอุตุนิยมวิทย�	ติดต�มและเฝ้�ระวัง	
พ�ยุ	ระดับ	3	(โซนร้อน)	“ค�จิกิ”

กรมอุตุนิยมวิทย�	จัดกิจกรรมแสดงมุทิต�จิตข้�ร�ชก�ร
และลูกจ้�งประจำ�เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	ปี	2562

	 เม่ือวนัจนัทร์ที	่30	กนัยายน	2562	เวลา	09.00	น.	กรมอตุนุยิมวทิยาจดักจิกรรมแสดงมทุติาจติข้าราชการ

และลูกจ้างประจำาที่เกษียณอายุราชการ	 ปี	 2562	 และมอบเกียรติบัตรข้าราชการและลูกจ้างประจำาดีเด่นของ								

กรมอุตุนิยมวิทยา	 โดยมี	 นางสาวกรรวี	 	 สิทธิชีวภาค	 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการ	 เป็นประธาน													

และนายสราวุธ	 สมทรัพย์	 เลขานุการกรม	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	 นี้	 มีข้าราชการ

เกษียณจำานวน	13	 ท่าน	และลูกจ้างประจำา	จำานวน	10	ท่าน	รวมทั้งสิ้น	23	ท่าน	ณ	ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์																																																																																																																							

ชั้น	 13	 อาคาร	 50	 ปี	 อุตุนิยมวิทยา	 การจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำาเกษียณ

อายุราชการ	 ปี	 2562	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจแก่ผู้เกษียณอายุ	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.2562																																																		

ยกย่อง	ชมเชย	ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำาดีเด่นกรมอุตุนิยมวิทยา	ประจำาปี	พ.ศ.	 2562	และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ	

ตระหนักในเกียรติคุณของผู้เกษียณอายุราชการ	 และลูกจ้างประจำาดีเด่นกรมอุตุนิยมวิทยา	 สามารถนำาไปใช้เป็น

แบบอย่างในการปฏิบัติราชการต่อไป





คณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษา

	 	 นางสาวสุกันยาณี		ยะวิญชาญ	 รองอธิบดี	ฝ่ายวิชาการ

กองบรรณาธิการ

	 	 นางสาววรินทร์พร		นีลดานุวงศ์		 สำานักงานเลขานุการกรม

	 	 นายศิริชัย		วิโรจนานุรักษ์		 สำานักงานเลขานุการกรม

	 	 นางสาวสุรางคนา		จงสวัสดิ์	 กองพยากรณ์อากาศ

	 	 นางสาวฤทัยกาญจน์		บัวเผียน	 กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

	 	 นายอนุชา		ศรีเริงหล้า	 	 กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

	 	 นางปวภัทร		ภัณฑิราวุฒิ	 	 กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

	 	 นายเดโช		บุญประโลม	 	 กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

	 	 นางสาวณิชาดา		กาญจนปถวีกุล	 กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

	 	 นายโสภณ		ชัยลา	 	 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

	 	 นางเบญจวรรณ		กมลเลิศ		 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

	 	 นางณิชการต์		หลวงจันทร์	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

	 	 นางบุศรินทร์		เทอดินนิค	 	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

	 	 นางสาวชวนพิศ		เงินฉลาด	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

	 	 นายชนเทพ		เรืองฤทธิ์	 	 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

	 	 นายเอกสิทธิ์		ช่างเหล็ก	 	 สำานักงานเลขานุการกรม

	 	 นางสาวปุญชริสมิ์		ราศรี	 	 สำานักงานเลขานุการกรม

	 	 นายจักรี		ธนามี	 	 	 สำานักงานเลขานุการกรม
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