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ค ำน ำ  

เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตำมแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2557 ซ่ึงนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ ได้แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 และประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ วันที่ 12 กันยำยน 2557  กรมอุตุนิยมวิทยำ จึงได้ด ำเนินกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 
2559 - 2562 กรมอุตุนิยมวิทยำ ซ่ึงเน้นกำรมีส่วนร่วมของข้ำรำชกำรในทุกระดับ ทั้งจำกส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค โดยกรมอุตุนิยมวิทยำได้ตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกรมอุตุนิยมวิทยำ ประกอบด้วย
ผู้บริหำรระดับสูงของกรมอุตุนิยมวิทยำ และคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกรมอุตุนิยมวิทยำ 
ประกอบด้วยผู้แทนจำกทุกส ำนักฯและศูนย์อุตุนิยมวิทยำ เพ่ือร่วมพิจำรณำด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรกรมอุตุนิยมวิทยำ ให้สอดคล้องกับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 -2559 และยุทธศำสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร ของกรมอุตุนิยมวิทยำ ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2562 ต่อไป 

 

       กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 สารบญั - 1 

 

 

   แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

                                         หน้า 

                ค ำน ำ   

       สำรบัญ                

ส่วนที่ 1 :  ภาพรวม : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา และบทบาท 

1.1 วิสัยทัศน์ 1 

1.2 พันธกิจ  1 

1.3 ค่ำนิยมองค์กำร 1 

1.4 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 2 

1.5 ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต 4 

1.6 วัตถุประสงค์ 4 

1.7 เป้ำหมำย/ควำมคำดหวัง 4 

1.8 องค์กรที่เก่ียวข้อง 5 

1.9 ภำรกิจหลักและโครงสร้ำงกรมอุตุนิยมวิทยำ 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรกรมอุตุนิยมวิทยำ  

5 

7 

1.10 ข้อวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและขีดสมรรถนะของกรมอุตุนิยมวิทยำ 8-10 

1.11 บทบำทของกรมอุตุนิยมวิทยำภำยใต้แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 11 

1.12 แผนภูมินโยบำยแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2557 12 

1.13 ยุทธศำสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 13 

1.14 แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยงแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 15 

1.15 ยุทธศำสตร์กรมอุตุนิยมวิทยำ 16 

1.16 เป้ำประสงค์ 16 

1.17 แผนที่ยุทธศำสตร์กรมอุตุนิยมวิทยำ 17 
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   แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หน้า 

         

 ส่วนที่ 2:  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 
              ตำมยุทธศำสตร์กรมอุตุนิยมวิทยำ 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1               18-21 

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2               22-23 

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3               24-25 

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4               26-28 

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5               29-31 

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

 

         ภาคผนวก 

      ค ำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยำ ที่ 363/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีกรมอุตุนิยมวิทยำ         

 ค ำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยำ ที่ 364/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีกรมอุตุนิยมวิทยำ 

ค ำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยำ ที่ 466/2558 
เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีกรมอุตุนิยมวิทยำ 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 กรมอุตุนิยมวิทยา 

ส่วนที่ 1 : 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมอตุุนิยมวิทยา 

1.  วิสัยทัศน ์
“เป็นองค์กรที่มุ่งม่ันพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศอย่างย่ังยืน” 
  
2.  พันธกิจ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพ้ืนที่ได้ถึง 
  ระดับต าบล 

2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพ่ือสนองตอบความ 
ต้องการของผู้รับบริการ 

3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา 
และแผ่นดินไหวเพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
 
 

3. ค่านิยมองค์การ :   ESIES 
 
• Expertise on Meteorology :   เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา 

• Standardization :  มาตรฐานสากล  

• Integration :  บูรณาการ  

• Early Warning :  เตือนภัย ทันเหตุการณ ์  

• Service Mind :  พึงพอใจด้วยจิตบริการ 
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4. เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 

4.1 ระดับกระทรวง 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

:  ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ที่มีคุณภาพ 
ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

 ตัวช้ีวัด  

:  ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 ในปี 2559 - 2562 

4.2 ระดับหน่วยงาน 

   กรมอุตุนิยมวิทยา  

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ที่มีคุณภาพ ทัน
เหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

ตัวช้ีวัด   

1) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2) ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 90 
3) ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 81 ในปี 2559 
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 นโยบาย/กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ/เป้าหมายการให้บริการ 
 

นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ                 
(ที่ก าหนดในแผนการ 
บริหารราชการแผ่นดิน) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และกรมอุตุนิยมวิทยา 

●นโยบายที่ 6. เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกจิของประเทศ 

▪ ประเด็นนโยบายย่อยท่ี 6.8 แก้ไขปัญหาน้ า 
ท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ า:  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดฝูนท้ังที ่
ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นท่ี และปัญหาขาด 
แคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาลและบางฤดูกาลซึ่งน า 
ความเสยีหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความ 
คิดเห็นเพื่อหาทางป้องกันไม่ใหเ้กดิน้ าท่วมรุนแรงดังเช่น 
เหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวิธีแก้ปัญหาน้ าท่วม 
เฉพาะพื้นท่ีให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะ 
ภัยแล้งจนเกดิการขาดแคลนน้ าเพือ่การเกษตรนั้นรัฐบาลจะเร่ง 
ด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมพื้นท่ีเพาะ 
ปลูกให้มากที่สดุ ซึ่งจะสามารถท าได้ในระยะเวลา 1 ปี 

▪ เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรับรู้ข้อมลูอุตุนิยมวิทยาและ
ตระหนักถึงผลกระทบจากภยัธรรมชาติ และมีความพร้อมรับมือ
กับภัยธรรมชาติในภาวะวิกฤติอย่างทันเหตุการณ ์

• ▪ ตัวชี้วัด  
ร้อยละของความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของประชาชนในการ
ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา 

 

1. พัฒนาขีดสามารถในการ
พยากรณ์อากาศ และการ

เตือนภัย บูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านอุตุนยิมวิทยา

และการเตือนภยั 

2. สร้างเครือข่ายและ
เสรมิสร้างองค์ความรู้ดา้น

อุตุนิยมวิทยาและภัย
ธรรมชาติแกป่ระชาชน 

 

 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  
▪ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน   
ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ     
อุตุนิยมวิทยา ที่มีคณุภาพ                   
ทันเหตุการณ์ ท้ังในภาวะปกติและ      
ภาวะวิกฤต ิ

 
 

เป้าหมายการให้บริการ 
กรมอุตุนิยมวิทยา         
▪ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน   
ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ     
อุตุนิยมวิทยา ที่มีคณุภาพ                   
ทันเหตุการณ์ ท้ังในภาวะปกติและ      
ภาวะวิกฤต ิ

•  
• ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  

• ▪ ร้อยละของความพึงพอใจและ 
• ความเชื่อมั่นของประชาชนในการให ้  

บริการดา้นอุตุนิยมวิทยา  
• ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ในปี  
• 2559-2562 
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5.  ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับทราบข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และ
ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จากภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจ าทุกวัน 
รายงานสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย และออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดลักษณะ
อากาศร้าย 

กิจกรรมที่ 1. ท าการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
          กิจกรรมที่ 2. จัดท าแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกค าพยากรณ์อากาศ     

         

ตัวช้ีวัดผลผลิต  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ                     

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 
       ร้อยละ 81 ในปี 2559 และร้อยละ 82 ในปี 2560-2562 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา :      ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ จ านวน 365 วัน 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน :    สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานภายใต้วงเงินที่ได้รับ  
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

6. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ ์ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ 
2.  เพ่ือพัฒนาระบบงานสนับสนุน ให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือพัฒนาการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว ให้ผู้รับบริการสามารถน าไป   

ประยุกต์ใช้ในกิจการแขนงต่าง ๆ ได้หลากหลายมากข้ึน 
4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา  และผลักดันให้เกิดการวิจัย  พัฒนา งานวิชาการ

มากขึ้น 
5. สร้างภูมิปัญญาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ร่วมมือกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศเพ่ือ

ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน 
 

7. เป้าหมาย/ความคาดหวัง 
1.   รักษาคุณภาพของการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติให้อยู่ในระดับ

มาตรฐานสากล 
2.   การพยากรณ์อากาศมีรายละเอียดสูงลงลึกถึงระดับอ าเภอ ต าบลและพยากรณ์ล่วงหน้าได้นานกว่า 

7 วัน 
3.   ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติศรัทธาและเชื่อถือในข่าวพยากรณ์อากาศและ

ประกาศเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถเข้าถึงสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาได้อย่างทั่วถึงและมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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8. องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นมีหลากหลาย ซึ่งประกอบไป
ด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง และประชาชนทั่วไป  โดยส่วนราชการและหน่วยงาน
เอกชนจะมีบทบาทในการน าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในกิจการต่าง ๆ เช่น  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ          
กรมชลประทาน บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ส าหรับ
สื่อมวลชนต่างๆ จะท าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์
อากาศ รายงานแผ่นดินไหว การเตือนภัยสภาพอากาศร้าย ท าให้ประชาชนรับรู้ และเตรียมพร้อมป้องกันภัยที่อาจ
เกิดข้ึนได้ทันเวลา 

9. ภารกิจหลักและโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พ.ศ.2552 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้
และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า และทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐจากภัยธรรมชาติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

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

     ระบบและเทคนิคท่ีทันสมัย 
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว           
    รังสีโอโซน มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 
5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับ 
    ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและ      

แผ่นดินไหว 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือ 
    ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 การแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3. ส านักบริหารกลาง 

   4.  ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
   5.  ส านักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
   6.  ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
   7.  ส านักพยากรณ์อากาศ 
   8.  ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
   9.  ส านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.  ส านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 
 11.  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 12.  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 13.  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 14.  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 15.  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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ผังโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านัก 
อุตุนิยมวิทยา 

การบิน 

 
ส านัก

เครื่องมือ 
อุตุนิยมวิทยา 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

ส านักบริหารกลาง กลุ่มตรวจสอบภายใน 

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร 
(CIO) 

รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ 
(CCO) 

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ 
(CKO) 

กลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร 

ส านัก 
พยากรณ ์
อากาศ 

ส านัก 
พัฒนา 
อุตุนิยม 
วิทยา 

ส านักตรวจและเฝ้าระวัง 
สภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตอนบน 

ส านัก
สื่อสาร 
และ 

เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 
ภาคเหนือ 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต ้
ฝั่งตะวันออก 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝ้ั่งตะวันตก 
 

 
ส านักเฝ้า 

ระวัง 
แผ่นดินไหว 

ส านัก 
อุตุนิยมวิทยา 

การบิน 
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10. ข้อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะของกรมอุตุนิยมวิทยา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
      (จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค/ภัยคุกคาม) 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1.  เป็นหน่วยงานหลักด้านอุตุนยิมวิทยาและแผ่นดินไหว 
ของประเทศ ที่มีบุคลากรสัง่สมประสบการณ์ และองค์
ความรู ้

2. มีเครือข่ายการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวตามมาตรฐาน (WMO),(ICAO) 

3. มีฐานข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดนิไหว
ที่มีมาตรฐาน   

4. เป็นศูนย์โทรคมนาคมด้านอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 

5. มีหน่วยสอบเทียบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐาน
ของ WMO ท าให้เครื่องมือได้มาตรฐานและข้อมูลทีไ่ด้
จากการตรวจวัดมีความถูกต้องรวมทั้งสามารถให้บริการ
สอบเทียบเครื่องมือแก่หน่วยงานภายนอก 

6. เป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวที่มีมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขาดการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสูก่าร 
    ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2. โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการไม่เหมาะสม อัตราก าลัง 
    ไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องและไม่สนับสนุนภารกิจ     
3. เครือข่ายการตรวจอากาศไม่หนาแน่นเพียงพอ ส าหรับ 
    บางภารกิจ เช่น การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข การ 
    บริหารจัดการภัยพิบัติ 
4. ขาดการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์  
5. ขาดทักษะในการท างานเป็นทมี  
6. ขาดการบูรณาการข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างเปน็ 
     ระบบ 
7. ไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
8. ขาดแผนการบริหารความเสี่ยงทางด้านระบบสารสนเทศ  
    และส่ือสาร  
9. รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรม 
    อุตุนิยมวิทยามีเนื้อหาสาระด้านอุตุนิยมวิทยาไม่เพียงพอ 
10. บคุลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  
11. มาตรฐานคู่มือการด าเนินงาน (SOP) ยังมีไม่ครบทุก 
      กระบวนงาน สง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ 
      ปฏิบัติงาน 
12. ขาดการบรหิารงานวิชาการ/งานวิจัยในเชิงยุทธศาสตร์ 
13. ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงดา้นการจัดหา และ 
      บ ารุงรักษาเครือ่งมืออุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว 
14. ขาดการประชาสัมพันธเ์ชงิยุทธศาสตร ์
15. ขาดการประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
       ระหว่างส่วนกลาง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 
16. การปฏิบัตงิานตามมาตรฐานความปลอดภัย 
      ของระบบสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
17. การพยากรณอ์ากาศยังไม่มีรายละเอียดลงถึง 
      ระดับต าบล 
18. การใช้งานของเครื่องมือบางชนิด ไม่เต็มศักยภาพ 
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จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ขาดช่องทางในการเผยแพร่ขา่วอุตุนิยมวิทยาใน 
      สภาวะวิกฤตตามเหตุการณจ์ริง (Real Time)  
20. การบูรณาการข้อมูลบนสื่ออเิล็กทรอนกิส์ยังไม่ 
      หลากหลายเป็นที่น่าสนใจของสาธารณชน 
21. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและ 
      แผ่นดินไหว ให้แกป่ระชาชนยังไม่เพียงพอ 
22. ขาดทักษะในการเขียนแผนงานโครงการ 
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โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค/ภัยคุกคาม ( Threats ) 

1. รัฐบาลสนับสนุนการปฏิบัตงิานของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพิ่มข้ึน เนื่องจากภัยธรรมชาติมคีวามรุนแรงมากข้ึน 

2.  มีโอกาสในการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เนื่องจากมีความตื่นตัวเรื่องภัยธรรมชาติ 

    มากข้ึน 
3.  มีโอกาสในการเผยแพร่ และสร้างพันธมิตรด้านงานวิจัย

กับสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานวิจยัที่ให้ความสนใจ
ในองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยามากขึ้น 

4.  มีโอกาสได้รับการสนับสนนุองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
จากการเป็นสมาชิกของ WMO และองค์กรระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ  

5.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เจริญก้าวหนา้
มากข้ึน ท าให้สามารถพัฒนากิจการอุตุนิยมวิทยาให้
สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของ
สาธารณชน 

6.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างโอกาสในการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค 

7.  มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยา และแผน่ดินไหว สู่ประชาชน เนื่องจาก
สื่อมวลชนให้ความสนใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติมากข้ึน 

8.  ความต้องการข้อมูลและผลผลิตการพยากรณ์อากาศ   
เชิงตัวเลข รายละเอียดสงูระยะยาว เพื่อสนองตอบการ
บริหารจัดการน้ า การจัดการภัยพิบัติ 

9.  การสนับสนุนดา้นอุตนุิยมวทิยาและแผ่นดนิไหวในพืน้ที่
ประสบภัย 

10. การพัฒนาอุตุนิยมวทิยาเพือ่กิจการการบิน 
 

1.  สภาพอากาศของโลกแปรปรวน ท าให้กระบวนการ
พยากรณ์อากาศ ให้แม่นย ามีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน 

2.  การที่หน่วยงานและนักวชิาการอื่นให้ข่าวด้าน
อุตุนิยมวิทยาซ้ าซ้อนกับกรมอุตุนิยมวิทยา ท าให้
สื่อมวลชน และประชาชนเกิดความสับสนในข่าว
พยากรณ์อากาศและการเตือนภยั  

3.  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่ตา่งๆช ารุดและ/
หรือสูญหายเนื่องจากภัยธรรมชาติและ/หรือถูก
โจรกรรม ท าให้ข้อมูลขาดหายไม่ต่อเนื่องและ
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดหาใหม่ 

4.  ในพื้นที่อันตราย ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ท าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดความ
ต่อเนื่อง 

5.  นโยบายการควบคุมอัตราก าลังภาครัฐ  ท าให้ไม่
สามารถขยายภารกิจตามความต้องการของ
ผู้รับบริการที่เพิ่มข้ึน 

6.  ระบบโครงข่ายสื่อสารถูกคุกคาม ท าให้ข้อมูลขาด
ความมั่นคงปลอดภัย 

7.  ภัยธรรมชาติ ท าให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้อง 
เป็นอุปสรรคในการแจ้งเตือนสภาวะอากาศร้ายที่
รวดเร็วและทันเหตุการณ์  

8.  สถาบันการศึกษาภายในประเทศไม่มีหลักสูตร
สาขาวชิาอุตุนยิมวิทยา ท าให้เปน็อุปสรรคในพัฒนา
องค์ความรูแ้ละการพัฒนาบุคลากร 

9.  ประชาชนและหน่วยงานตา่งๆที่เก่ียวข้องมีความ 
     คาดหวังในบริการของกรมอุตุนิยมวิทยาสูงขึ้น  
     ทั้งในแง่ของปริมาณความถกูต้องแม่นย า และ 
     ทันเหตุการณ์ ท าให้กรมอุตุนิยมวิทยาจ าเปน็ต้อง 
     พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและรปูแบบ 
     ของการน าเสนอ 
10. พื้นที่จัดตั้งสถานีไม่ถาวร มีการปรับเปลี่ยนไปตาม 
      การพัฒนาของเขตพื้นที่นัน้ ๆ 
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บทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาภายใต้แผนบริหารราชการแผ่นดิน         
  

รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 

 แผนบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา  

นโยบายที่ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเด็นนโยบายย่อย ที่ 6.8 แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ า:   

แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหาขาดแคลนน้ าใน 
บางพ้ืนที่และบางฤดูกาลและบางฤดูกาลซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกรโดยระดมความคิดเห็น    
เพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวิธีแก้ปัญหาน้ าท่วม 
เฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรนั้น 
รัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมพ้ืนที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถ 
ท าได้ในระยะเวลา 1 ปี 

เป้าหมายเชิงนโยบาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรับรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และตระหนักถึงผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและมีความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติในภาวะวิกฤติอย่างทันเหตุการณ์ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1. การน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา  

การเตือนภัยพิบัติ 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 

และการเตือนภัยพิบัติ 
3. การให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติแก่ประชาชน 
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แผนภูมิการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2557 

ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับกรมอุตุนิยมวทิยา 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

-     แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (12 กันยายน 2557) 

-     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (12 กันยายน 2557) 
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ประเด็นนโยบายย่อย ที่ 6.8  
การแก้ปัญหาน้ าท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ า โดยแก้ ปญัหาน้ าทว่มใน    
ฤดูฝนท้ังที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นท่ีและปญัหาขาด       
แคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาลและบางฤดูกาลซึ่งน าความเสียหาย    
และทุกข์ร้อนมาให้แกเ่กษตรกรโดยระดมความคดิเห็นเพื่อหาทางป้องกัน  ไ   
ไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตกุารณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวธิี 
แก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพื้นท่ีให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล สว่น     
ภาวะภัยแล้งจนเกดิการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเรง่
ด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้   กระจายครอบคลมุพื้นท่ีเพาะ    
ปลูกให้มากที่สดุ ซึ่งจะสามารถท าได้ในระยะเวลา 1 ปี 

 
  
 

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน   ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ที่มีคุณภาพ                   
ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

ตัวชี้วัด  ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา 
 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
1.  การน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการด้านอุตนุิยมวิทยาและการเตือนภัย 
2.  พัฒนาขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยบูรณาการฐานข้อมลูด้าน  
     อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภยั 
3.  สร้างเครือข่ายและเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านอตุุนิยมวิทยาและภยัธรรมชาติแก่ประชาชน 

 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลรัฐบาลรัฐบาล   
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ยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธภิาพ ICT เพ่ือบริหารจัดการอุตุนิยมวิทยา 

และการเตือนภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าประสงค์ 
ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

และการเตือนภัยท่ีถูกต้อง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1. การน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและการ

เตือนภัยพิบัติ 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ การบูรณาการฐานข้อมูลด้าน

อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติ 
3. การให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติแก่

ประชาชน 
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แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายที่ 6 

ประเด็นนโยบาย ที่ 6.8 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งบประมาณ ที่ 5 

แผนงาน 5.4 

เป้าหมายให้บริการกระทรวง 

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต 

กิจกรรม ที่ 2 

การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

การแก้ปัญหาน้ าท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ า 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

การจัดการภัยพิบัติ 
 

ประชาชนรวมท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ  
รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  

ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

ท าการตรวจอากาศ และตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

กิจกรรม ที่ 1 

จัดท าแผนที่อากาศ และวิเคราะห ์เพ่ือออกค าพยากรณ์อากาศ 

1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาส าหรับสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 2. การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 3. 
การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. การ
เพิ่มประสิทธิผลของงานอุตุนิยมวิทยา 5. การบริหารจัดการองค์กร 
 
 

ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม 

ประชาชน รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติทีถู่กต้อง ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติเพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ังสามารถใชข้อ้มูล
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิโดยรวม 
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ยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวทิยา  

• กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาส าหรับสังคม เศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
                             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การเพิ่มประสิทธิผลของงานอุตุนิยมวิทยา 
                             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5     การบริหารจัดการองค์กร  
 

 
 

1. หน่วยงานมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
2. ประชาชน รวมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศรายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือน

ภัยธรรมชาติที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ประเดน็ยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวทิยา  

12. เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 
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มิติด้าน 
การพัฒนา
องค์การ 

มิติด้าน 
ประสิทธิภาพ 

  

มิติด้าน 
คุณภาพ 

การใหบ้รกิาร 

มิตดิ้าน 
ประสิทธิผล 

มีข้อมูลสารสนเทศที่
สอดคล้องความต้องการ

และกลุ่มเป้าหมาย 

การพัฒนาขอ้มูลสารสนเทศด้าน
อุตุนิยมวิทยาส าหรับสังคม เศรษฐกิจและ

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านวิชาการและเทคโนโลย ี

การบริหารจัดการองค์กร 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรมุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพ่ือสนับสนนุการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 
ประเดน็ 

ยุทธศาสตร ์

 

การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผูร้ับบริการมีความเช่ือถอื
น าไปใช้ประโยชน ์

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึง ตระหนักรู้ ผลผลิตด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเพื่อการประยกุต์ใช้ในด้าน
ต่างๆ  และวางแผนลดผลกระทบจากภยั

ธรรมชาติ 

เพิ่มประสิทธิผลของงาน
อุตุนิยมวิทยา 

มีระบบประมวลผล
และแสดงผลข้อมูลที่

มีประสิทธิภาพ 

การพยากรณ์อากาศและการ
เตือนภัยธรรมชาต ิมีความ  

ถูกต้อง และนา่เช่ือถือ 

หน่วยงานมีความกา้วหนา้
ทางด้านวิชาการและ

เทคโนโลยี 

  
 

มีระบบบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

มีข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศและผลผลติ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจและเช่ือมั่นต่อผลผลิตด้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

หน่วยงานมีขีดความสามารถ
ได้มาตรฐานตามข้อก าหนด

ของ WMO 

เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพงาน
ด้านวิชาการและเทคโนโลยีให้ได้

มาตรฐาน 
 

มีระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ข้อมูลที่มีประสิทธภิาพ 

พัฒนาระบบตรวจวัด สื่อสาร พยากรณ์อากาศ 
ภูมิอากาศ แผ่นดินไหว ให้ได้มาตรฐานและ

ทันสมัย 

มีระบบจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น
และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิอากาศ (Climate Portal) 

องค์กรมีสมรรถนะสูงในการ
บริหารจัดการและให้บริการ

อย่างมืออาชีพ 

เพิ่มศักยภาพของระบบงาน
สนับสนุนและมีกลไกการ

ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส่ 

การบริหารทรัพยากร และพัฒนา
บุคคลมีประสิทธิภาพ 

มีศูนย์บริการข้อมูล     
ในพื้นที่ 

 

หน่วยงาน ผูร้ับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ

บริการตรงกับความ
ต้องการ รวดเร็ว และทั่วถึง 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวทิยา (Strategy Map) 
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ส่วนที่ 2 : 
     เป้าหมายการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 

        ตามยุทธศาสตรก์รมอุตุนิยมวิทยา   
   

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น   
 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

เป้าหมายป ี

2559 2560 2561 2562 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและการ

เตือนภัยผ่าน Mobile Device 
ร้อยละ - 85 90 95 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและการ
เตือนภัยผ่าน www.tmd.go.th 

ร้อยละ - - 85 90 

3. จ านวนครั้งท่ีผู้รับบริการ / ธุรกิจ กิจการน าข้อมูลสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ 

จ านวน 60 60 60 60 

4. ร้อยละของข้อมูลตรวจวดัมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 95 95 95 95 

5. จ านวนชุดข้อมูล dataset ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาค
ธุรกิจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

จ านวน 2 2 2 2 

6. ร้อยละของความส าเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้อง     
ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 98 98 98 98 

7. ร้อยละของสถานตีรวจวดัแผ่นดินไหวท่ีมีความพร้อมในการใช้งาน ร้อยละ 98 98 98 98 

เป้าประสงค์ 1) มีข้อมูลสารสนเทศท่ีสอดคล้องความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย 
2) ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อการวางแผนการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) มีระบบตรวจและควบคุมคุณภาพข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาระบบตรวจวัด สื่อสาร พยากรณ์อากาศ ภูมิอากาศ แผ่นดินไหว ให้ได้

มาตรฐานและทันสมัย 

การพฒันาขอ้มลูสารสนเทศของกรมอตุนิุยมวิทยาส าหรบัสงัคม 

เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
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กลยุทธ์ที่ 1 :  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศของกรมอุตุนิยมวิทยาส าหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 2 :  ส่งเสริมการให้บริการและสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 :  ปรับปรุงเครือข่ายการตรวจวัดข้อมูลการสื่อสารข้อมูลและแผ่นดินไหวพร้อมทั้งบ ารุงรักษาและพัฒนา

ระบบสื่อสารและเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาให้พร้อมใช้งาน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. แผนการพัฒนาเครื่องมือตรวจอากาศ 

1.1 ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี, สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน,  สถานีอุตุนิยมวิทยาสุ
ราษฎร์ธานี, สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย, สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน), สถานี
อุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน, สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง และสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา (หาดใหญ่) 

1.2 จัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ทีส่ถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน, 
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน (ทุ่งช้าง) อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน, สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี) อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1.3 จัดหาเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบ AWOS ที่ท่าอากาศยานตรัง, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์, ท่า
อากาศยานน่าน, ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด, ท่าอากาศยานแม่สอด, ท่าอากาศยานพิษณุโลก, ท่า
อากาศยานนครราชสีมา, ท่าอากาศยานแพร่ และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ 

1.4 จัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band Radar 1 คัน 
1.5 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสีนามิ 1 ระบบ 
1.6 จัดหาระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล ระยะ 2 
1.7 จัดหาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวัง ติดตาม และการพยากรณ์อากาศ 
1.8 จัดหาเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน 
1.9 ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิดินแบบอัตโนมัติ จ านวน 40 แห่ง 
1.10 ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 14 แห่ง ที่สมุทรสงคราม, นครนายก,สมุทรปราการ,

ฉะเชิงเทรา, เกาะเต่า,อุทัยธานี,อ านาจเจริญ,บึงกาฬ,สิงห์บุรี,สระบุรี,ยโสธร,อ่างทอง,สมุทรสาคร
และนนทบุรี 

1.11 ติดตั้งกล้องธีโอโดไลท์แบบบันทึกค่าอัตโนมัติจ านวน 11 เครื่อง ทดแทนที่อุดรธานี,นครราชสีมา,
พิษณุโลก,ประจวบคีรีขันธ์,จันทบุรี,ศต.,ศน.,ศล.,ศอ.,กรุงเทพฯ(บางนา)และ สุราษฎร์ธานี 

2. แผนการพัฒนาการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินในอนาคต 
2.1 ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 16 เครื่องที่ท่าอากาศยานระนอง เลย นราธิวาส      

หัวหิน นครพนม สกลนคร ชุมพร แม่สอด น่าน ตรัง ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ แพร่ พิษณุโลก นครราชสีมา
และเพชรบูรณ์ 

2.2 ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ขอนแก่น 
เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 

2.3 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบตรวจวินด์เชียร์เพื่อบริหาร
จัดการและกระจายข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินสู่ผู้ใช้บริการ 
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2.4 โครงการจัดหาระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยา ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 

2.5 ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า (Warning System) ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต 
3. โครงการ Telemetering  

ปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติในทั่วประเทศ จ านวน 979 สถานี 
4. แผนการจัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยา 

4.1 ย้ายสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง 
4.2 ย้ายสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก 
4.3 ย้ายสถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา 
4.4 จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี 
4.5 จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาอ านาจเจริญ 
4.6 จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ 
4.7 จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาสิงห์บุรี 
4.8 จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาสระบุรี 
4.9 จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร 
4.10 จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างทอง 
4.11 จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสาคร 
4.12 จัดตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยานนทบุรี 

5. แผนการพัฒนาการตรวจวัดแผ่นดินไหวเพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
5.1 ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ 
5.2 ระบบตรวจแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลเพ่ือการแจ้งเตือนภัยสึนามิ 
5.3 ระบบการแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวส าหรับการขนส่งสาธารณระบบราง 

6. แผนการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
6.1 การบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 
6.2 การบ ารุงรักษาพร้อมซ่อมแซมระบบตรวจแผ่นดินไหวและสึนามิ 

7. โครงการระบบเชื่อมโยงเพื่อผลิตข้อมูลดาวเทียมส าหรับการประมาณค่าฝนและพยากรณ์ 
8. โครงการระบบประมวลผลเส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน 
9. แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบริการ 

9.1 ติดตั้ง Web server และ Data base  
9.2 พัฒนาระบบคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว  

10. แผนการพัฒนาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
10.1 การพัฒนาระบบควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศของกรมฯ เชิงอ้างอิงสิทธิระดับบุคคล 
10.2 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท านโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การสื่อสาร 
10.3 ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

11. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดและการรายงานสารประกอบอุตุนิยมวิทยา 
12. โครงการพัฒนาระบบให้บริการข่าวอากาศเพื่อการบิน 

จัดหาระบบให้บริการข่าวอากาศการบิน 
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13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบริการ 
จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ 

เจ้าภาพหลัก 
  ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 

  ส านักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 

  ส านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 

  ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

  ส านักพยากรณ์อากาศ 

  ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

  ส านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
 

 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายปี 

2559 2560 2561 2562 

1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ WMO 

ร้อยละ 64 66 68 70 

2. จ านวนกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จ านวน 5 5 5 5 

3. จ านวนของผลงานวิจัยและพัฒนาที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 2 2 2 2 

4. ร้อยละของจ านวนบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานในระดับสากล 

ร้อยละ 50 70 90 100 

5. จ านวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ ISO 
9001:2008 

จ านวน 5 5 5 5 

 
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของ WMO RA II 
กลยุทธ์ที่ 2: แสวงหาความร่วมมือและหุ้นส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. แผนการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการตามแนวทางของ WMO RA II (Asia) 

1.1 การจัดท าแผนการประเมินผลตามแนวทางของ WMO RA II (Asia) Operating Plan 2012-2015 
1.2 การจัดท าแผนการก าหนดแนวทางการพัฒนาตาม WMO RA II (Asia) Operating Plan 2012-

2015  
 

เป้าประสงค์ 1) หน่วยงานมีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 
2) ผู้รับบริการมีความเชื่อถือน าไปใช้ประโยชน์ 
3) เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการและเทคโนโลยี ให้ได้

มาตรฐาน 
4) หน่วยงานมีขีดความสามารถได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ WMO 

 

การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการเทคโนโลยี 
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2. แผนการร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย 
2.1 การร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

- การศึกษาวิจัย Magnitude Calibration เครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา 
- การศึกษาวิจัย Shear Wave Velocity ในระดับตื้นและระดับลึกของสถานีเครือข่ายตรวจวัด

แผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา 
- การศึกษาวิจัย Noise Monitoring and Analysis ของเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรม

อุตุนิยมวิทยา 
2.2 ความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการไต้ฝุ่น 

  - จัดท า Rader Composite Map 
  - โครงการ UFRM ระบบเตือนอุทกภัย จังหวัดสงขลา   

2.3 โครงการ South East Asia Climate Modeling Using PRECIS/RCMs (SEACAMP) 
2.4 โครงการ Regional Technical Assistance on supporting and Asia Pacific Regional  

                   Climate Projects Consortium and Data Facility 
2.5 ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น: การประยุกต์ใช้ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Himawari-8) 
2.6 ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานตรวจวัดแผ่นดินไหวของประเทศไทย 

- โครงการจัดท าฐานข้อมูลรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย 
- โครงการศึกษาและส ารวจรอยเลื่อน อุตรดิตฐ์ 

3. แผนการศึกษาวิจัย 
3.1 ศึกษาวิจัยระบบการพยากรณ์น้ าและการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ าน่านตอนบน 
3.2 การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการระบาดของแมลงศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจกับสภาพลมฟ้าอากาศ 
3.3 วิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์ของข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายวันของประเทศไทย 

4. แผนการพัฒนาบุคลากร 
การฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 

5. แผนการพัฒนาระบบการบริหารงานด้านการบิน  
พัฒนาระบบการบริหารงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ ISO 9001:2008                           

เจ้าภาพหลัก 
 ส านักพยากรณ์อากาศ 
 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
 ส านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 

 

   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

เป้าหมายป ี

2559 2560 2561 2562 
1. จ านวนผลผลติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่น ามา

เผยแพร่และประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
จ านวน 2 2 2 2 

2. จ านวนหน่วยงาน/ผูร้ับบริการที่ใช้ประโยชนผ์ลผลติเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จ านวน - - 30 35 

3. ระดับความส าเร็จในการให้ความรูค้วามเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

ระดับ 5 5 5 5 

4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการผลผลติด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

5. ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้รับบริการข้อมลูสารสนเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ร้อยละ 85 85 85 85 

6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาผลผลติด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จ านวน - - 5 5 

7. ระดับความส าเร็จในการศึกษาและวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับภูมิภาคจากชุดข้อมูล CMIP5 

ระดับ - - 5 - 

8. ร้อยละของผลผลิตจากความร่วมมอืด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ร้อยละ - - 10 20 

9. ระดับความส าเร็จของการควบคุมคุณภาพข้อมลูภมูิอากาศ ระดับ - 5 5 - 

10. ระดับความส าเร็จของการจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้นและเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศภมูิอากาศ (Climate Portal) 

ระดับ - 5 5 - 

เป้าประสงค์ 1) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง ตระหนักรู้ ผลผลิตด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆและวางแผนลด
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อผลผลิตด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

3) มีข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศและผลผลิตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

4) มีระบบจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศ
(Climate Portal) 

 

      การเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการใช้ผลผลิตแบบจ าลองภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 2: ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนาผลผลิตที่เกี่ยวกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่   
               เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ

หน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5: สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. แผนการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลภูมิอากาศ 

1.1 จัดหาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลภูมิอากาศ 
และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระบบคลังข้อมูลภูมิอากาศระบบควบคุมคุณภาพ
ข้อมูลภูมิอากาศและระบบ Climate Change Portal) 

1.2 จัดท าสถานการณ์จ าลองภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาค 
1.3 โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับท้องถิ่นจากชุดข้อมูล CMIP5 
1.4 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการการบูรณาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับระบบข้อมูล

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเชิงพ้ืนที่ (ISMIS) 
1.5 โครงการบูรณาการข้อมูล (ISMIS) 
1.6 โครงการจัดท าระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการบริหาร (ISMIS) 
1.7 โครงการบริหารจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

2. แผนการพัฒนาบุคลากร 
2.1 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านแบบจ าลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค 
2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านแบบจ าลองภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
3.1 โครงการสร้างเครือข่ายผู้รับบริการผลการคาดการณ์จากแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
3.2 โครงการปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์การให้บริการข้อมูลภูมิอากาศ 
3.3 โครงการส ารวจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแก่

ผู้ใช้บริการ 
3.4 โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศร่วมกับส่วนภูมิภาค 
3.5 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.6 โครงการจัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับภัยแล้งจากตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา 

เจ้าภาพหลัก  
 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

 
หน่วย
นับ 

เป้าหมายป ี

2559 2560 2561 2562 

1. ร้อยละของระดับความเช่ือมั่นของการประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ร้อยละ 90 90 90 90 

2. ร้อยละความถูกต้อง แม่นย าของการพยากรณ์อากาศ ร้อยละ 79 80 80 80 

3. ร้อยละของความถูกต้อง แม่นย าของข่าวพยากรณ์อากาศระยะปาน
กลาง (7 วัน) 

ร้อยละ 68 68 68 68 

4. ร้อยละความถูกต้องของการเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อเหตุการณ ์ ร้อยละ 100 100 100 100 

5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว 

ร้อยละ 85 85 85 85 

6. ร้อยละของข่าว METAR ที่รายงานทันเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 5 
นาที 

ร้อยละ 99 99 99 99 

7. ระดับความส าเร็จในการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือและกจิกรรม
ลูกค้าสมัพันธ์ 

ระดับ 5 5 5 5 

8. ระดับการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน ระดับ 3 3 4 5 

9. ร้อยละสถานีท่ีได้รับการถ่ายทอดข่าวพยากรณ์อากาศในพื้นที ่ ร้อยละ 25 50 75 100 

10. ร้อยละหน่วยบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ในพื้นที่ ร้อยละ n/a n/a n/a n/a 

11. ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการพัฒนาทักษะการให้บริการ ร้อยละ 25 50 75 100 

12. ระดับความส าเร็จของการจัดท าขอ้มูลผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ระดับ 5 5 5 5 

เป้าประสงค์ 1) การพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 

2) หน่วยงาน และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการตรงกับความ
ต้องการ รวดเร็วและทั่วถึง 

3) มีระบบแสดงผลข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีประสิทธิภาพ 
4) มีศูนย์บริการข้อมูลในพื้นที่  

 

การเพิ่มประสิทธิผลของงานอุตุนิยมวิทยา 
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กลยุทธ์ที่ 1 :  พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2 :  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 :  ส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการด้วยระบบเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
กลยุทธ์ที่ 4 :  พัฒนาการให้บริการเชิงรุกด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและข่าวพยากรณ์อากาศ

ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 :  ผลักดันสถานีอุตุนิยมวิทยาให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลในระดับพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 6 :  ขยายเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนในพื้นที่ 
กลยุทธ์ที่ 7 :  เพ่ิมช่องทาง รูปแบบ วิธีการให้บริการข้อมูลในพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 8 :  มีศูนย์ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศเพื่อการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 

1.1 โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2) 
1.2 โครงการการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผ่านดาวเทียมเพ่ือเผยแพร่ 

การพยากรณ์อากาศเตือนภัยธรรมชาติและแผ่นดินไหว 

2. แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบริการ 
2.1 พัฒนาระบบให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเชิงบริการ (TMD Portal and e-service) 
2.2 จัดตั้งศูนย์ส ารองระบบสารสนเทศกรมอุตุนิยมวิทยา 
2.3 โครงการจัดหาระบบเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ด้านสื่อสาร 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ เพื่อใช้ส าหรับการประมาณค่าปริมาณน้ าฝนด้วย
เรดาร์ตรวจอากาศ 

4. โครงการขยายเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ 
5. แผนการพัฒนาบุคลากร 

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพยากรณ์อากาศในพ้ืนที่ 
6. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก,ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

7. แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา 
7.1 การเผยแพร่ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
7.2 การถ่ายทอดความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสู่เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
7.3 การเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ประชานชนในพื้นที่ 

 
เจ้าภาพหลัก 

 ส านักบริหารกลาง 

 ส านักพยากรณ์อากาศ 

 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 ส านักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
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 ส านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 

 ส านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 

                   

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายปี 

2559 2560 2561 2562 

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการ ร้อยละ 85 85 85 85 

2. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

ระดับ 5 5 5 5 

3. ระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เพ่ิมข้ึน ทั้งความเร็ว 
ปริมาณงาน งบประมาณท่ีลดลง และสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้บนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ - 5 - - 

4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานสนับสนุนและ
ฐานข้อมูล 

ระดับ 5 5 5 5 

5. ระดับความส าเร็จในการศึกษา วิเคราะห์ และก าหนด
ขอบเขตของงานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร 

ระดับ - - - 5 

6. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80 80 80 80 

7. ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 
 

ระดับ 5 5 5 5 

8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ 5 n/a n/a n/a 

กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 :  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ 

1) องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมือ
อาชีพ 

2) เพ่ิมศักยภาพของระบบงานสนับสนุนและมีกลไกการตรวจสอบเพื่อ
ความโปร่งใส 

3) การบริหารทรัพยากรและพัฒนาบุคคลมีประสิทธิภาพ 
4) มีระบบบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                        การบริหารจัดการองค์กร 
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กลยุทธ์ที่ 4 :  ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 :  ผลักดันกลไกการตรวจสอบภายในให้ขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ที่ 6 :  ส่งเสริมการจัดการความรู้ 
กลยุทธ์ที่ 7 :  พัฒนาการประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติราชการ 

1.1 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์หน่วยงาน  

2. แผนการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
2.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
2.2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3. แผนสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
4. โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข Happy Work Place 
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 
6. แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยาระยะ 4 ปี 
7. แผนการพัฒนาบุคลากร 

7.1 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง 
7.2 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7.3 การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน 
7.4 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตยุคใหม่กับ IPV6 
7.5 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
7.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการคิดเชิงระบบ 
7.7 โครงการการปฏิบัติการเรื่องการประสานงานเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
7.8 โครงการเปิดรับนักเรียนอุตุนิยมวิทยารุ่นที่ 27  
7.9 เทคนิคการสร้างสื่อและน าเสนอผลงาน 
7.10 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา 
7.11 โครงการส่งเสริมความรู้ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 
7.12 โครงการเผยแพร่ความรู้ส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
7.13 โครงการพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน และดูงานนอกสถานที่ 
7.14 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู่โลกอาเซียน 

8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรโครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์
ส านักงานและอุปกรณ์ประกอบ 

9. โครงการจัดหายานพาหนะและขนส่ง 
10. โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
11. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

11.1 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาตอนบน 
11.2 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 
11.3 ก่อสร้างอาคารที่ท าการ  
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เจ้าภาพหลัก 

 สถาบันอุตุนิยมวิทยา 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ส านักบริหารกลาง 

 ส านักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 

 ส านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 



 

           

         ภาคผนวก 

 
ค ำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยำ ที่ 363/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีกรมอุตุนิยมวิทยำ         

 ค ำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยำ ที่ 364/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีกรมอุตุนิยมวิทยำ 

ค ำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยำ ที่ 466/2558 
เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีกรมอุตุนิยมวิทยำ 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

คําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา 
ที่  363 / 2558 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา 
----------------------- 

ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีคําสั่งที่ 115/2555 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ไว้แล้วน้ัน  เพ่ือความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จึงให้ยกเลิกคําสั่งดังกล่าว และให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ 
ดังน้ี 

องค์ประกอบ 
 1. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 3. รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานกรรมการ 
 4. รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
 5. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรรมการ 
 6. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อากาศ กรรมการ 
 7. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา กรรมการ  
 8. ผู้อํานวยการสํานักพยากรณ์อากาศ กรรมการ 
 9. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรรมการ 
 10. ผู้อํานวยการสํานักอุตุนิยมวิทยาการบิน กรรมการ 
 11. ผู้อํานวยการสํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรรมการ 
 12. ผู้อํานวยการสํานักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ กรรมการ 
 13. ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
 14. ผู้อํานวยการสํานักเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา กรรมการ 
 15. ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง กรรมการ 
 16. ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรรมการ 
 17. ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรรมการ 
 18. ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรรมการ 
 19. ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรรมการ 












