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ค ำน ำ 

กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจ 
เฝ้าระวัง ติดตาม  รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ  ดังนั้น การพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนสภาวะอากาศ  ที่ถูกต้อง ร วดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
จึงมีความส้าคัญต่อการวางแผนบริหารจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ก้าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนากิจการ
ด้านอุตุนิยมวิทยามาแล้ว 3 ฉบับ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2547-2550 แผน
ยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา พ .ศ.2548-2551 (ฉบับปรับปรุง ) และแผนยุทธศาสตร์กรม
อุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2552-2555 โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ให้
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แต่
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2552-2555 ได้สิ้นสุดระยะเวลาการด้าเนินการแล้ว 
ในขณะทีก่ารพัฒนากิจการอุตุนิยมวิทยายังคงต้องด้าเนินการต่อไป    ดังนั้นเพ่ือความต่อเนื่องในการ
ด้าเนินงานและการพัฒนากิจการอุตุนิยมวิทยาให้เจริญก้าวหน้า   รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกา
ภิวัตน์ กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์   ด้าเนินการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2557-2560  โดยมีคณะท้างานท้าจัดแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกัน
ด้าเนินการจัดท้าแผน 

ในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2557-2560 คณะกรรมการฯ  ได้น้า
แนวนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 แผนยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ.2556-2561 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557-2560  มาประกอบการจัดท้าแผน และให้ 
ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของข้าราชการ ผู้บริหารทุกระดับ โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือระดมสมอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนของ
หน่วยงานในสังกัด การน้าข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ตลอดจนต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาร่วมด้วย 

กรมอุตุนิยมวิทยา จะน้าแผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2557-2560 เป็นเครื่องมือใน
การก้ากับ ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินการ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติราชการในระยะ 4 ปีขา้งหน้าต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ /สภำพปัญหำ 

 
1. บทน ำ 
         
           สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อ
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติต่างๆ ที่มีความถ่ีและความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้ง
วาตภัย ฝนตกหนัก อุทกภัย ภัยแล้ง น้้าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และ 
สึนามิ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากบ้างน้อยบ้างที่สร้างความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะอย่างมากมาย เช่น ในปี พ.ศ..2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยเป็น
บริเวณกว้างครอบคลุมพ้ืนที่ใน  65 จังหวัดทั่วประเทศ ความรุนแรงของมหาอุทกภัยดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม โดย
ธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติน้้าท่วมครั้งนี้ อยู่ที่ 1.44 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็น
มูลค่าความเสียหายสูงสุดล้าดับที่ 4 ของโลก ในปี พ.ศ.2555  ได้เกิดสภาวะภัยแล้งในพ้ืนที่หลาย
จังหวัดของประเทศ  และในปี พ.ศ.2556 ได้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างในพ้ืนที่ภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรัฐบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูเยียวยา และ
บูรณะทรัพย์สินที่เสียหาย เป็นจ้านวนมากในแต่ละปี   ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหล่านี้  หากมีการแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้าได้ยาวนานขึ้น และการเตรียมพร้อมรับมือที่ดี มีการบูรณาการข้อมูลและการบริหาร
จัดการที่ดีแล้ว จะสามารถป้องกันและบรรเทาความสูญเสียได้อย่างมาก   

 
ในอดีตที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตาม พยากรณ์อากาศ

และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือการเตรียมพร้อมป้องกัน
ภัยและเพ่ือการวางแผนและการบริหารจัดการได้ส้าเร็จในระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่สามารถสนองตอบ
ความต้องการและความคาดหวังที่ต้องการให้พยากรณ์อากาศและการเตือนภัยล่วงหน้าได้นานกว่า 7 
วัน ลงรายละเอียดได้ถึงระดับอ้าเภอ ต้าบล และระบุช่วงเวลาที่เกิดภัยได้อย่างถูกต้อง แม่นย้า  
รวมทั้งยังไม่สามารถท่ีจะพัฒนางานเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการวางแผน
และการบริหารจัดการ และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการได้ 
 
 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตระหนักถึงบทบาทภารกิจต่างๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยได้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูง
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจอากาศ อากาศการบิน 
และแผ่นดินไหว การพัฒนาระบบสื่อสารให้มีความรวดเร็ว มีความเสถียร ปลอดภัย การพัฒนาการ
พยากรณ์อากาศให้มีความถูกต้อง แม่นย้ามากยิ่งข้ึน การเพ่ิมช่องทางเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือความสะดวก
และการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน และบุคลากรของ
หน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยธรรมชาติ  ทั้งนี้ การพัฒนากิจการด้าน
อุตุนิยมวิทยายังคงต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนองตอบความต้องการและความคาดหวังของ
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ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมากข้ึนทั้งในด้านการจัดการภัยพิบัติ การวางแผนบริหารจัดการ
น้้า การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งการจะพัฒนางานให้บรรลุ
เป้าหมายได้ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล   และความร่วมมือจากบุคลากรในองค์ 
กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่จะร่วมเป็นเครือข่ายให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย  
 
2. สภำพปัญหำ 
 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท้าให้การพยากรณ์อากาศมีความยากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี วิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน
อุตุนิยมวิทยา ประกอบกับความต้องการและความคาดหวังจากกรมอุตุนิยมวิทยาของผู้รับบริการที่มี
มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความถูกต้อง รวดเร็ว  ความครบถ้วน รูปแบบ ช่องทาง  ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้
ด้าเนินการปรับปรุง แก้ไข ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาเอง รวมทั้งการประสานงานและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถด้าเนินการได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากสภาพปัญหามีความแตกต่างใน
แต่ละด้าน  ซ่ึงสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 2.1 ประเภทของภัยธรรมชาติ และความรุนแรง 
      ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น พายุหมุนเขตร้อน  สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่พายุเริ่มก่อตัว โดย
จะมีการตรวจ ติดตาม แนวโน้มการเคลื่อนตัวของพายุ ความรุนแรง  หากจะมีผลกระทบต่อประเทศ
ไทย จะสามารถแจ้งเตือนภัยไดล้่วงหน้าว่าจะมีผลกระทบต่อพ้ืนที่บริเวณใด และเมื่อใด ปริมาณฝนจะ
มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ล่วงหน้า เพ่ือการบริหารจัดการภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ เช่น  เตรียมการพร้อม
ป้องกันภัยและอพยพประชาชนได้ทันเวลา ทั้งนี้การพยากรณ์การเคลื่อนตัวของพายุ อาจมีความ
คลาดเคลื่อนได้บ้าง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้พยากรณ์    ส้าหรับภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น 
แผ่นดินไหว ยังไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ ว่าจะเกิดที่ไหน เมื่อใด ความรุนแรงระดับใด ปัจจุบันที่
ได้ด้าเนินการอยู่ เป็นการรายงานศูนย์กลางและขนาดของแผ่นดินไหว ภายหลังจากการเกิด
แผ่นดินไหวแล้ว ดังนั้น ความคลาดเคลื่อนของการรายงานจึงมีค่อนข้างน้อย 
 2.2  ความตื่นตัวของประชาชน 
      ปัจจุบันประชาชน เริ่มมีความตื่นตัวเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากยิ่งข้ึน เนื่องจากได้
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้ง และเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มคน
เหล่านี้จะมีการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะ
สามารถลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้ อย่างไรก็ตามก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่มีความตื่นตัว 
ไม่ให้ความส้าคัญ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว ประกอบกับช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวอากาศอาจ
ไม่ครอบคลุมถึง ดังนั้น การให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักแก่ประชาชน รวมทั้งการเพ่ิม
ช่องทางสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ยังเป็นสิ่งที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป    
 2.3 การบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐ  
       ในอดีตที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติมี
หลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานจะปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นน้้า ท้าหน้าที่ในการตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังสภาวะอากาศ พยากรณ์อากาศและแจ้งเตือน
สภาวะอากาศร้ายได้แก่ พายุหมุนเขตร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ภัยหนาว ภัยแล้ง พายุคลื่น
ซัดฝั่ง โดยจะส่งข้อมูลการพยากรณ์อากาศและประกาศลักษณะอากาศร้ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



 3 

น้าไปด้าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ท้าหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัย
ภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้าหน้าที่บริหารจัดการภัยและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน  กรมชลประทาน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้้า เป็นต้น  ซึ่งเป็นการด้าเนินงาน
ที่ต่างหน่วยต่างท้าตามศักยภาพของหน่วยงานเอง จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  แต่ในปัจจุบัน
รัฐบาลมีหน่วยงานกลางท้าหน้าที่ในการบริหารจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้้า ซึ่งเป็นการ
บริหารแบบ Single Command ซึ่งจะท้าให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ท้าให้ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและลดงบประมาณที่เก่ียวกับการช่วยเหลือ ฟื้นฟู   
 2.4 ความเชื่อถือและความเชื่อม่ันในบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา 
      ข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่เผยแพร่สู่ประชาชน เป็นภาษาราชการและ
และใช้ศัพท์ทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนไม่มีความเข้าใจ การรายงานข่าว ไม่กระตุ้นให้เกิด
ความสนใจที่จะรับรู้ อีกทั้งการพยากรณ์อากาศไม่ระบุพ้ืนที่เจาะจง แน่นอน ประชาชนจึงไม่มีความ
เชื่อถือในข่าวพยากรณ์อากาศเท่าที่ควร นอกจากนี้ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ยัง
ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกสาขาอาชีพ   ท้าให้ความเชื่อมั่นศรัทธาจาก
ประชาชนที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยาไม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับนักวิชาการหรือหน่วยงานอ่ืนให้ข่าว
พยากรณ์อากาศแก่สื่อมวลชนในลักษณะที่ตรงใจประชาชน ท้าให้ประชาชนหันไปให้ความสนใจกับ
ข่าวจากแหล่งอืน่มากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนยุทธศำสตร์ที่ผ่ำนมำ 

 
 
 เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 2552-2555 เน้นการปรับเปลี่ยนวิธีการท้างาน
เชิงรุกในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความตระหนักของประชาชนต่อภัยธรรมชาติ ลดการสูญเสียชีวิตและ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การพัฒนางานวิจัย และการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ ให้มีความ
ถูกต้อง แม่นย้า สูงขึ้น การร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งล้วนเป็นการพัฒนางานที่ท้าให้องค์การมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
สามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ถึงแม้จะเป็นยุทธศาสตร์
เชิงรุก แต่การด้าเนินงานยังคงเป็นการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ การพัฒนากระบวนการ
สร้างคุณค่า ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตเพ่ือให้สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้
ทุกกลุ่มเป้าหมายยังมีไม่มากนัก 
 ในช่วงระยะเวลาด้าเนินการของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555 ได้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรง
หลายครั้ง อาทิ เกิดพายุลมแรง ฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไห่ถาง นกเตน และนาลแก ท้าให้เกิด
มหาอุทกภัย ในปี 2554 ซึ่งถือเป็นภัยครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศ เหตุการณ์น้้าป่าไหลหลาก ดิน
โคลนถล่มที่ จ.อุตรดิตถ์ เป็นต้น  ทั้ง 2 เหตุการณ์ได้คร่าชีวิตประชาชนและสร้างความสูญเสียต่อ
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นมูลค่ามหาศาล รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจ้านวนมากเพ่ือ
ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู  ซึ่งเหตุการณ์และความสูญเสียที่เกิดขึ้นดังกล่าวสามารถบรรเทาและป้องกัน
ได้หากมีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ  โดยการให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า เพ่ือการวางแผนรับมือได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา  ในฐานะหน่วยงานต้นน้้าจะต้องเน้นการท้างาน
เชิงรุกมากยิ่งข้ึน เพ่ือสนับสนุนข้อมูลของสภาพอากาศและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ เพ่ือการประยุกต์ใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ได้ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต การพัฒนาระบบการให้บริการให้
ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และการสร้างความตะหนักรู้ ความเข้าใจภัยธรรมชาติให้
ประชาชนมีความตื่นตัว รับฟังและรับรู้ และน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
ตลอดจนการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเพิ่มคุณภาพชีวิต  
 
นโยบายส้าคัญ 
 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ก้าหนดนโยบายส้าคัญ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กบัประชาชน ดังนี้ 

1. น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. สร้างความตระหนักให้ประชาชนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
3. ปรับปรุงถ้อยค้าและภาษาท่ีใช้ในการพยากรณ์อากาศ ให้เข้าใจง่าย ไม่สับสน 
4. ประสาน บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
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2. การด้าเนินงาน 
 ในระยะ 4 -5 ที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาได้ด้าเนินการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ พอสรุป
ได้ดังนี ้
 2.1 การพัฒนาองค์กร 
 -   ปรับปรุงอาคารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้าน
อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย 
 2.2 การพัฒนาระบบงาน 
      -  พัฒนาระบบน้าเข้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น การจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศ
อัตโนมัติ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ เครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ พร้อมทั้งการบ้ารุงรักษาเครื่องมือ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
      -  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูลข่าวอากาศ 
      -  การเพ่ิมขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ 
 2.3 การพัฒนาระบบให้บริการ 
      -  การปรับปรุงระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1182 
      -  การให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS สังคมออนไลน์ 
                -  การปรับปรุงเว็บไซด์ 
 2.4 การพัฒนาบุคลากร 
       -  จัดฝึกอบรมบุคลากรให้หลักสูตรต่างๆ  
                -  จัดส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ 
                -  การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่างๆแก่บุคลากร 
                -  การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอุตุนิยมวิทยานานาชาติ  
 2.6 การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  
                -  ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
                -  กรมควบคุมมลพิษ 
                -  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
                -  China Earthquake Administration of the People’s Republic of China 
 -  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่  
                -  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
                -  สถาบันน้้าเพื่อความยั่งยืน (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  

2.7 การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
      -  จัดกิจกรรมปลูกป่า ที่เรือนจ้าชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี 
      -  จัดกิจกรรมอุตุนิยมวิทยาแบ่งปันเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ที่ จ.นนทบุรี 
      -  จัดกิจกรรมรักษ์โลกลดโลกร้อน เก็บขยะป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา 
                   มหาราชินี      
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 2.8 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงาน 

  การวัดความส้าเร็จของการด้าเนินงาน พิจารณาได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งส้านักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ด้าเนินการ
ส้ารวจ โดยมีผลส้ารวจดังนี้ 
           ปี 2552  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ 85.27 
           ปี 2553  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ 85.54 
           ปี 2554  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ 86.49 
           ปี 2555  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ 85.96 
 ส้าหรับตัวชี้วัดผลส้าเร็จในระดับผลผลิตของกรมอุตุนิยมวิทยา มีดังนี้ 
 ผลผลิต :  ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย  
                                    ปี 2552 จ้านวน    95,648           ครั้ง 
        ปี 2553 จ้านวน  106,543           ครั้ง 

               ปี 2554จ้านวน    131,147           ครั้ง 
                                    ปี 2555 จ้านวน   138,268           ครั้ง 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:  ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 
                                    ร้อยละ 75 
                               ผล: ปี 2552  ร้อยละ     77.90           
        ปี 2553  ร้อยละ     79.06         

               ปี 2554  ร้อยละ      79.04       
                                    ปี 2555  ร้อยละ      79.43      

ตัวชี้วัดเชิงเวลา    :  ระยะเวลาด้าเนินงานตลอดปีงบประมาณ  
       ผล : ระยะเวลาด้าเนินงานตลอดปีงบประมาณ เป็นเวลา 365 วัน/ปี 
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บทที่ 3 
นโยบำย และกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรอุตุนิยมวิทยำ 

 
 
 แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2557-2570  จัดท้าขึ้นโดยอาศัยพ้ืนฐาน แนวคิด 
เจตนารมณ์ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบาย
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556-2561 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
พ.ศ.2555-2559 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.
2546 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2557-2560 และแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค.ศ.  2012-2015     โดยสามารถสรุป นโยบาย และกรอบ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี ้
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
    หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 76 
                แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ มาตรา  77 
                แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 
                (รายละเอียดในภาคผนวก) 
2. นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
       รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ที่มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะน้าไปสู่
ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพ่ือ
ประโยชน์สุของประชาชนชาวไทยทุกคน ดังนี้  

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะด้าเนินการในปีแรก 
2. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
3. นโยบายเศรษฐกิจ 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
     โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่จะต้องน้ามาใช้เป็น

แนวทางในการก้าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบการด้าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปนั้น มี
ดังนี้ 
นโยบายที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 ข้อ 2.4  พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤตเพ่ือรับมือภัย
คุกคามด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมุ่งระดับสรรพก้าลังจากทุก
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ภาคส่วนให้สามารถด้าเนินงานร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟู
ความเสียหายของขาติที่เกิดจากภัยต่างๆ รวมถึงให้ความส้าคัญในการเตรียมพร้อมเพ่ือเผชิญกับ
ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่งคงของ
มนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และอุบัติภัย ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงของประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงในยุคโลกาภิวัฒน์ 
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการบริหารจัดการ
น้้าในระดับประเทศทั้งน้้าผิวดินและน้้าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค้านึงถึงศักยภาพของลุ่มน้้า 
จัดหาและจัดสรรน้้าให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาระบบน้้าในประเทศทั้ง 25 ลุ่มน้้า 
สนับสนุนเกษตรกรท้าแหล่งน้้าในไร่นา พร้อมการผันน้้าจากลุ่มน้้าอ่ืนๆ และการจัดสร้างระบบ
โครงข่ายน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือสนองความต้องการของภาค
เศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 
 ข้อ 5.7  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เพ่ิม
ขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพื้นที่ จัดท้ายุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและ
เร่งรัดการเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐาน
กับการรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาย ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้้าท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว 
และดินถล่ม สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพ่ิมขีดความสามารถในระดับ
ชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ ด้าเนินการศึกษาอย่าง
รอบคอบให้เรื่องของความจ้าเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะ เพ่ือป้องกันกรุงเทพฯ และภาค
กลางให้ปลอดภัยจาการเพ่ิมขึ้นของระดับน้้าทะเล และจากการละลายของน้้าแข็งขั้วโลกตามสภาวะ
โลกร้อนที่ก้าลังเกิดข้ึน 
 นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ข้อ 7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือกับประทศอ่ืนๆ อาเซียนภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ.2558 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความม่ันคง 
 นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ข้อ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท้าให้
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ทั้งการดูแลพ้ืนที่การปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ปกติ และการปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบวาระงานพิเศษ พร้องรับการเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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8.1.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิง
รุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์บริการครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และ
การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ที่สมบูรณ์แบบ 
มุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มี
การสร้างนวัตกรรมในการท้างานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาค
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ จึงจะต้องยึดเป็นกรอบแนวทางเพ่ือ
น้าไปใช้ในการก้าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
3. แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2554 โดยมีรายละเอียดเป้าประสงค์เชิงนโยบาย เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กลยุทธ์/วิธีด้าเนินการ 
ที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องน้ามาใช้เป็นกรอบแนวทาง คือ 
          
 นโยบายที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 ข้อ 2.4  พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
 เป้าประสงค์เชิงนโยบาย ประเทศมีระบบการเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติที่สามารถด้าเนินงานในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน แก้ไข บรรเทาและ
ฟ้ืนฟูความเสียหาย ที่เกิดจากภัยต่างๆ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
 ระบบการเตือนภัยและระบบบริหารจัดการวิกฤตการณ์ระดับชาติ สามารถด้าเนินการได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีแผนงานทรัพยากรและบุคคล พร้ อมเผชิญภัยคุกคามได้ทุก
สถานการณ์ตั้งแต่ระดับกระทรวง ภูมิภาคไปจนถึงระดับจังหวัด 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติได้ก้าหนดแนวทาง 
มาตรการ และแผนงาน/โครงการด้าเนินงานในแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม 
 กลยุทธ์/วิธีด้าเนินการ 
 เร่งเสริมสร้างจิตส้านึกความมั่งคงแก่ประชาชนไทยทุกวัย โดยเน้นตั้งแต่วัยเด็กเพ่ือให้เกิด
ความตระหนักและยึดถือปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต 
 พัฒนานโยบายและระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์จากภัยที่มีระดับความรุนแรงสูงและ
เกิดผลกระทบในวงกว้าง 
 
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ  
 เป้าประสงค์เชิงนโยบาย  
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 ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรับรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและตระหนักถึงผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและมีความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติในภาวะวิกฤติอย่างทันเหตุการณ์ 
 ตัวชี้วัด ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้าน
อุตุนิยมวิทยา 
 กลยุทธ์/วิธีด้าเนินการ 
 นโยบาย 1. พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพื้นท่ี 
 กลยุทธ์/วิธีการ พัฒนาขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย การบูรณา
การฐานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย 
 นโยบาย 2. จัดท้ายุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว  ส่งเสริมและเร่งรัดการเตือนภัยและ
การเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นฐานกับการรับมือความ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาย ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้้าท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว และดินถล่ม สร้าง
กลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพ่ิมขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็ง
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ ด้าเนินการศึกษาอย่างรอบคอบให้เรื่อง
ของความจ้าเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะ เพ่ือป้องกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้ปลอดภัย
จาการเพ่ิมขึ้นของระดับน้้าทะเล และจากการละลายของน้้าแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่ก้าลัง
เกิดข้ึน 
 กลยุทธ์/วิธีด้าเนินการ   

ปรับปรุงกลไกการเฝ้าระวังและเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติแก่ประชาชน 
 

นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ข้อ 7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
ไทยขยายความร่วมมือกับประเทศอาเซียนและองค์การอาเซียน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
การที่ไทยมีบทบาทน้าในองค์การอาเซียนในการผลักดันการด้าเนินการตามแผนแม่บทของ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์/วิธีด้าเนินการ 
ส่งเสริมความร่วมมือและการรวมตัวกันของอาเซียนทั้งในด้านความร่วมมือเชิงวิชาการ การ

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ การจัดกิจกรรม/การเป็นเจ้าภาพประชุมในสาขาต่างๆ 
รวมถึงการหารือในระดับสูง 

ส่งเสริมการท้างานร่วมกันที่สอดคล้องและไม่ซ้้าซ้อนระหว่างกลไกความร่วมมือในกรอบ
อาเซียน กรอบอนุภูมิภาคต่างๆ และกรอบความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค 
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นโยบายที่ 8  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
         เป้าประสงค์เชิงนโยบาย 
        1. ระบบการบริหารงานภาครับมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับ
ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน  
         เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
        หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
        ร้อยละความเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชนที่มีต่อภาครัฐเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10   
          2. บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพ ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ 
        เป้าหมาย /ตัวชี้วัด   
        บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม  สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
        ส่วนราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
        กลยุทธ์ /วิธีด้าเนินการ  
        พัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัย โดยเน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์และน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวางแผน การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดยค้านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
         พัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนรวม   
         ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐน้าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมทั้ง
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับด้าเนินงานมุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างประหยัด 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

         โดยกรมอุตุนิ ยมวิทยามีความเกี่ ยวข้องอยู่ ในยุทธศาสตร์ที่  6  ว่ าด้ วยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อย่อย 5.6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการ
รองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน ข้อย่อย 5.6.4 การ
เตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติธรรมชาติ 
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5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
        บทบัญญัติในภาพรวม จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระท้า
ภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่า ต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ้าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอ้านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ 

 
6. ยุทธศาสตร์ประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ประเทศก้าหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) 

2. การลดความเหลื่อมล้้า (Inclusive Growth) 
3. การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 

โดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีส่วนเกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็น การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  ข้อย่อย 22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ  
 
7.  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2557-2560 ประกอบ 3 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. สร้างรากฐานการพัฒนาประเทศด้วย ICT  
2. พัฒนาและส่งเสริมการน้้า ICT ไปใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย 

      โดยกรมอุตุนิยมวิทยามีความเกี่ยวข้องอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
และการเตือนภัยพิบัติที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชวีิต เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 
8. แผนยุทธศาสตร์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค.ศ. 2012-2015 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. Improving Service Quality and Service Delivery 
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     -  Enhandced capabilities of Members to deliver and improve access to 
high – quality weather,climate and water and related environmental 
predictions,imformation and services in response to users’needs and to enable their 
use in decision-making by all relevant societal sectors 
     -  Enhanced capablilties of Members to reduce risks and potential impacts 
of hazards caused by weather, climate and water and related environmental 
elements 
 
  2. Advancing Scientific Research and Application as well as Development and  
    Implementation of Technology 

4. Strengthening Capacity-building 
5. Building and Enhancing Partnerships and Cooperation 
6. Strengthening Good Governance 
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บทที่ 4 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงำนอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ.2557-2560 

 
1. ความเป็นมาและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 
1.1  อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร พ.ศ.2552 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา 
โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
แม่นย้า และทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐจากภัยธรรมชาติ โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์    
   ธรรมชาติ 
2. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล 
3. ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ โดย   
   ระบบและเทคนิคที่ทันสมัย 
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอ 
   โชน มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 
5. ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับ 
   ประชาชน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6. ปฏิบัติงานร่วมแบหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและ 
   แผ่นดินไหว 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือ   
   ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

1.2 การแบ่งส่วนราชการ 
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3. ส้านักบริหารกลาง 
4. ส้านักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 
5. ส้านักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
 
 
 
 



 15 

6. ส้านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
7. ส้านักพยากรณ์อากาศ 
8. ส้านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
9. ส้านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10. ส้านักอุตุนิยมวิทยาการบิน 
11. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
12. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
13. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
14. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
15. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 
 

ด้วยความตระหนักในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศ ประชาชน กรม
อุตุนิยมวิทยา   จึงได้ด้าเนินการพัฒนากิจการอุตุนิยมวิทยามาโดยล้าดับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้ง
การ การเพ่ิมเครือข่ายสถานีตรวจอากาศให้หนาแน่น ครอบคลุมพ้ืนที่ การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นระบบน้าเข้าข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน   การพัฒนา
ระบบสื่อสารให้สามารถรองรับการปริมาณข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวอากาศ และการให้บริการ
ที่รวดเร็ว การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศสมรรถนะสูง เพ่ือให้สามารถพยากรณ์อากาศให้มีความ
ถูกต้อง แม่นย้า ทันเหตุการณ์ การพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพสูง   ทั้งนี้เพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยา
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถลดผลกระทบ และความสูญเสียในชีวิต 
ทรัพย์สิน อันอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต  โดย
ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยาขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนางานมาจนถึงปัจจุบัน
รวม 4 ฉบับ 

 
2. เป้าหมายการให้บริการ 
2.1 เป้าหมายกระทรวง 
  ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามรถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

และการเตือนภัยพิบัติที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมั้งสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  
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3.การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis ) ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 
 
จุดแข็ง 
1 เป็นหน่วยงานหลักด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ของประเทศ ที่มีบุคลากรสั่งสมประสบการณ์ 

และองค์ความรู้ 
2. มีเครือข่ายการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน (WMO),(ICAO) 
3. มีฐานข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวที่มีมาตรฐาน   
4. เป็นศูนย์โทรคมนาคมด้านอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับจาก

นานาชาติ 
5. มีหน่วยสอบเทียบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานของ WMO ท้าให้เครื่องมือได้มาตรฐานและ

ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดมีความถูกต้องรวมทั้ งสามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแก่
หน่วยงานภายนอก 

6. เป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวที่มีมาตรฐาน 
 
จุดอ่อน 
1.ขาดการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2.โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการไม่เหมาะสม อัตราก้าลังไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องและไม่สนับสนุน
ภารกิจ 
3.เครือข่ายการตรวจอากาศไม่หนาแน่นเพียงพอ ส้าหรับบางภารกิจ เช่น การพยากรณ์อากาศเชิง
ตัวเลข การบริหารจัดการภัยพิบัติ 
4.ขาดการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ 
5.ขาดทักษะในการท้างานเป็นทีม 
6.ขาดการบูรณาการข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
7.ไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน 
8.ขาดแผนการบริหารความเสี่ยงทางด้านระบบสารสนเทศและสื่อสาร 
9.รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยามีเนื้อหาสาระด้านอุตุนิยมวิทยาไม่
เพียงพอ 
10.บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
11.มาตรฐานคู่มือการด้าเนินงาน (SOP) ยังมีไม่ครบทุกกระบวนงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
12.ขาดการบริหารงานวิชาการ/งานวิจัยในเชิงยุทธศาสตร์ 
13.ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดหาและบ้ารุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
14.ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ 
15.ขาดการประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนกลาง/ศูนย์และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 
16.การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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17.การพยากรณ์อากาศยังไม่มีรายละเอียดลงถึงระดับต้าบล 
18.การใช้งานของเครื่องมือบางชนิดไม่เต็มศักยภาพ 
19.ขาดช่องทางในการเผยแพร่ข่าวอุตุนิยมวิทยาในสภาวะวิกฤตตามเหตุการณ์จริง (Real Time)  
20.การบูรณาการข้อมูลบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่หลากหลายเป็นที่น่าสนใจของสาธารณชน 
21.การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวให้แก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
22.ขาดทักษะในการเขียนแผนงานโครงการ 
 
โอกาส 
1. รัฐบาลสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากภัยธรรมชาติมีความรุนแรง

มากขึ้น 
2. มีโอกาสในการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากมีความตื่นตัวเรื่องภัย

ธรรมชาติ 
    มากขึ้น 
3. มีโอกาสในการเผยแพร่ และสร้างพันธมิตรด้านงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยที่

ให้ความสนใจในองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยามากขึ้น 
4. มีโอกาสได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากการเป็นสมาชิกของ WMO และองค์กร

ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ท้าให้สามารถพัฒนากิจการ

อุตุนิยมวิทยาให้สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของสาธารณชน 
6. การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศใน

ระดับภูมิภาค 
7. มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว สู่ประชาชน 

เนื่องจากสื่อมวลชนให้ความสนใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติมากขึ้น 
8. ความต้องการข้อมูลและผลผลิตการพยากรณ์อากาศ   เชิงตัวเลข รายละเอียดสูงระยะยาว เพ่ือ

สนองตอบการบริหารจัดการน้้า การจัดการภัยพิบัติ 
9. การสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวในพ้ืนที่ประสบภัย 
10. การพัฒนาอุตุนิยมวิทยาเพื่อกิจการการบิน 
 
 
อุปสรรค/ภัยคุกคาม 
 
1. สภาพอากาศของโลกแปรปรวน ท้าให้กระบวนการพยากรณ์อากาศ ให้แม่นย้ามีความสลับซับซ้อน

มากขึ้น 
2. การที่หน่วยงานและนักวิชาการอ่ืนให้ข่าวด้านอุตุนิยมวิทยาซ้้าซ้อนกับกรมอุตุนิยมวิทยา ท้าให้

สื่อมวลชน และประชาชนเกิดความสับสนในข่าวพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย  
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในพ้ืนที่ต่างๆช้ารุดและ/หรือสูญหายเนื่องจากภัยธรรมชาติและ/หรือ

ถูกโจรกรรม ท้าให้ข้อมูลขาดหายไม่ต่อเนื่องและสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดหาใหม่ 
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4. ในพ้ืนที่อันตราย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ท้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดความ
ต่อเนื่อง 

5. นโยบายการควบคุมอัตราก้าลังภาครัฐ  ท้าให้ไม่สามารถขยายภารกิจตามความต้องการของ
ผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึน 

6. ระบบโครงข่ายสื่อสารถูกคุกคาม ท้าให้ข้อมูลขาดความม่ันคงปลอดภัย 
7. ภัยธรรมชาติ ท้าให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมขัดข้อง เป็นอุปสรรคในการแจ้งเตือนสภาวะอากาศ

ร้ายที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์  
8. สถาบันการศึกษาภายในประเทศไม่มีหลักสูตรสาขาวิชาอุตุนิยมวิทยา ท้าให้เป็นอุปสรรคในพัฒนา

องค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากร 
9. ประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความคาดหวังในบริการของกรมอุตุนิยมวิทยาสูงขึ้นทั้ง
ในแง่ของปริมาณ ความถูกต้องแม่นย้า และทันเหตุการณ์ ท้าให้กรมอุตุนิยมวิทยาจ้าเป็นต้องพัฒนา  
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและรูปแบบของการน้าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. พ้ืนที่จัดตั้งสถานีไม่ถาวร มีการปรับเปลี่ยนไปตามการพัฒนาของเขตพ้ืนที่นั้น ๆ 
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ผัง SWOT 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1 เป็นหน่วยงานหลักด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
ของประเทศ ที่มีบุคลากรสั่งสมประสบการณ์ และ
องค์ความรู้ 

2. มีเครือข่ายการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวตามมาตรฐาน (WMO),(ICAO) 

3. มีฐานข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวที่มีมาตรฐาน   

4. เป็นศูนย์โทรคมนาคมด้านอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ 

5. มีหน่วยสอบเทียบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาตาม
มาตรฐานของ WMO ท้าให้เครื่องมือได้มาตรฐาน
และข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดมีความถูกต้องรวมทั้ง
สามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแก่หน่วยงาน
ภายนอก 

6. เป็นศูนย์บริการข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหวที่มีมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขาดการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การ 
    ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการไม่ เหมาะสม 
อัตราก้าลัง 
    ไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องและไม่สนับสนุนภารกิจ     
3. เครือข่ายการตรวจอากาศไม่หนาแน่นเพียงพอ 
ส้าหรับ 
    บางภารกิจ เช่น การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข 
การ 
    บริหารจัดการภัยพิบัติ 
4. ขาดการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์  
5. ขาดทักษะในการท้างานเป็นทีม  
6. ขาดการบูรณาการข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างเป็น 
     ระบบ 
7 .  ไม่ มี ร ะบบการติ ดตามและประ เมินผลการ
ด้าเนินงาน  
8. ขาดแผนการบริหารความเสี่ยงทางด้านระบบ
สารสนเทศ  
    และสื่อสาร  
9. รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรม 
    อุตุนิยมวิทยามีเนื้อหาสาระด้านอุตุนิยมวิทยาไม่
เพียงพอ 
1 0 .  บุ ค ล า ก ร ส่ ว น ใ ห ญ่ ข า ด ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ  
11. มาตรฐานคู่มือการด้าเนินงาน (SOP) ยังมีไม่ครบ
ทุก 
      กระบวนงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ 
      ปฏิบัติงาน 
12. ขาดการบริหารงานวิชาการ/งานวิจัยในเชิง
ยุทธศาสตร์ 
13. ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดหา และ 
      บ้ า รุ ง รั กษา เค รื่ อ งมื อ อุ ตุ นิ ยม วิ ท ย า  แล ะ
แผ่นดินไหว 
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14. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ 
15. ขาดการประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       ระหว่างส่วนกลาง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 
16. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย 
      ของระบบสารสนเทศยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
17. การพยากรณ์อากาศยังไม่มีรายละเอียดลงถึง 
      ระดับต้าบล 
18. การใช้งานของเครื่องมือบางชนิด ไม่เต็มศักยภาพ 
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จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ขาดช่องทางในการเผยแพร่ข่าวอุตุนิยมวิทยาใน 
      สภาวะวิกฤตตามเหตุการณ์จริง (Real Time)  
20. การบูรณาการข้อมูลบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ 
       หลากหลายเป็นที่น่าสนใจของสาธารณชน 
21. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และ 
      แผ่นดินไหว ให้แก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
22. ขาดทักษะในการเขียนแผนงานโครงการ 
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โอกำส  (Opportunities) อุปสรรค/ภัยคุกคำม ( Threats ) 

1. รัฐบาลสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น 

2. มีโอกาสในการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เนื่องจากมีความตื่นตัวเรื่องภัยธรรมชาติ 

    มากขึ้น 
3. มีโอกาสในการเผยแพร่ และสร้างพันธมิตรด้าน

งานวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยที่ให้
ความสนใจในองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยามากขึ้น 

4.  มี โอกาสได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้  และ
เทคโนโลยีจากการเป็นสมาชิกของ WMO และ
องค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ  

5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้า
มากขึ้น ท้าให้สามารถพัฒนากิจการอุตุนิยมวิทยาให้
สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของ
สาธารณชน 

6. การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน เป็นการสร้างโอกาสใน
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับ
ภูมิภาค 

7. มีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้าน
อุตุนิ ยมวิทยา  และแผ่นดิน ไหว  สู่ ประชาชน 
เนื่องจากสื่อมวลชนให้ความสนใจเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติมากขึ้น 

8. ความต้องการข้อมูลและผลผลิตการพยากรณ์อากาศ   
เชิงตัวเลข รายละเอียดสูงระยะยาว เพ่ือสนองตอบ
การบริหารจัดการน้้า การจัดการภัยพิบัติ 

9. การสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวใน
พ้ืนที่ประสบภัย 

10. การพัฒนาอุตุนิยมวิทยาเพื่อกิจการการบิน 
 

1. สภาพอากาศของโลกแปรปรวน ท้าให้กระบวนการ
พยากรณ์อากาศ ให้แม่นย้ามีความสลับซับซ้อน
มากขึ้น 

2. การที่หน่วยงานและนักวิชาการอ่ืนให้ข่าวด้าน
อุตุนิยมวิทยาซ้้าซ้อนกับกรมอุตุนิยมวิทยา ท้าให้
สื่อมวลชน และประชาชนเกิดความสับสนในข่าว
พยากรณ์อากาศและการเตือนภัย  

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพ้ืนที่ต่างๆช้ารุด
และ/หรือสูญหายเนื่องจากภัยธรรมชาติและ/หรือ
ถูกโจรกรรม ท้าให้ข้อมูลขาดหายไม่ต่อเนื่องและ
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดหาใหม่ 

4. ในพ้ืนที่อันตราย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ท้าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดความ
ต่อเนื่อง 

5. นโยบายการควบคุมอัตราก้าลังภาครัฐ  ท้าให้ไม่
สามารถขยายภารกิจตามความต้องการของ
ผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึน 

6. ระบบโครงข่ายสื่อสารถูกคุกคาม ท้าให้ข้อมูลขาด
ความมั่นคงปลอดภัย 

7. ภัยธรรมชาติ ท้าให้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ขัดข้อง เป็นอุปสรรคในการแจ้งเตือนสภาวะอากาศ
ร้ายที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์  

8. สถาบันการศึกษาภายในประเทศไม่มีหลักสูตร
สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยา ท้าให้เป็นอุปสรรคใน
พัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากร 

9. ประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องมีความ 
      คาดหวังในบริการของกรมอุตุนิยมวิทยาสูงขึ้น  
      ทั้งในแง่ของปริมาณความถูกต้องแม่นย้า และ 
      ทันเหตุการณ ์ท้าให้กรมอุตุนิยมวิทยาจ้าเป็นต้อง 
      พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและรูปแบบ 
      ของการน้าเสนอ 
10. พ้ืนที่จัดตั้งสถานีไม่ถาวร มีการปรับเปลี่ยนไปตาม 
      การพัฒนาของเขตพ้ืนที่นั้น ๆ 
 



 23 

4.วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

วิสัยทัศน์  
   

“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” 

  

พันธกิจ    
1. เพ่ิมขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นท่ีได้ถึง 

  ระดับต้าบล 
2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความ 

ต้องการของผู้รับบริการ 
3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้ งองค์ความรู้ด้ าน

อุตุนิยมวิทยา 
และแผ่นดินไหวเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

 
วัตถุประสงค์ 

1.  พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ความ    

    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

2.  เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในการบริหารจัดการน้้า การจัดการภัยพิบัติและการ
ตัดสินใจ   ของผู้บริหารระดับสูงทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

3.  เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวในภูมิภาค
อาเซียน 

4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวที่เข้มแข็ง 
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          เป้ำหมำย / ควำมคำดหวัง 

      ประชำชน 

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาและภัยธรรมชาติ และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความพึง
พอใจในในบริการที่ได้รับ สามารถน้าข้อมูลไปใช้ในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย ลด
ผลกระทบที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งการวางแผนประกอบกิจการด้านต่างๆ    
ได้ตามความต้องการ 

 

         หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน สื่อมวลชน 

สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ข่าวพยากรณ์อากาศและ
ประกาศเตือนภัย ได้สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ เช่น บริหารจัดการทรัพยากรน้้า การจัดการภัยพิบัติ วางแผนเตรียมการ
อพยพประชาชน การวางแผนด้านการบิน เป็นต้น โดยสื่อมวลชนจะช่วยในการ
เผยแพร่ข่าว พยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยไปสู่สาธารณชน โดยเฉพาะใน
ภาวะวิกฤต ซึ่งจะท้าให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติได้ทันเหตุการณ์ 

 

 5.ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

   ตามแผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2557-5260 มี 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ เรียงตามล้าดับความส้าคัญได้ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศของกรมอุตุนิยมวิทยำ  
                             ส ำหรับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำกำรและ 

                                                            เทคโนโลยี 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
                                       (Climate  Change) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรเพิ่มประสิทธิผลของงำนอุตุนิยมวิทยำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 :  กำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศของกรมอุตุนิยมวิทยำส ำหรับสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 

    เป้าประสงค ์ มีข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนอุตุนิยมวิทยำอย่ำงมีคุณภำพ ที่สำมำรถสนับสนุนภำรกิจกำร
จัดกำรภัยธรรมชำติ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรเกษตร กำรคมนำคม อุตสำหกรรมและกำร
ท่องเที่ยว 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ   เป้ำหมำย ปี 2557 – 2560 

 

1. ร้อยละของสถานีตรวจวัดข้อมูลที่พร้อมใช้งาน (ตอ.+ 5 ศูนย์+
พน.+ฝผ.+กบ.+คม.+สท.) 

2. จ้านวนสถานีตรวจวัดข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน 

    (ตอ.+ 5 ศูนย์+พน.+ฝผ.+กบ.+คม.+สท.) 

3. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
   และแผ่นดินไหว (สท.+ทุกส้านัก/ศูนย์ฯ) 

4. ร้อยละของข้อมูลตรวจวัดมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
   ทันเวลา (ตอ.+ 5 ศูนย+์พน.+ฝผ.+กบ.+คม.+สท.) 
5. ความส้าเร็จในการจัดท้าแผนการบริการสารสนเทศ   
   อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว  (PMQA หมวด3) 
 

 

ร้อยละ 

 

ส ถ า นี /
เครื่อง 

ระดับ 

 

ร้อยละ 

 

 

2557 2558 2559 2560 

80 

 

45 

85 

 

50 

90 

 

250 

95 

 

 
5 

 

 
5 

  

 
  กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุ ง เครือข่ ายตรวจวัดข้อมูล  การสื่ อสารข้อมูล  และ

แผ่นดินไหว  พร้อมทั้งบ้ารุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัด ให้
พร้อมใช้งาน 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศของกรมอุตุนิยมวิทยาส้าหรับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการและสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  :  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี  

 

    เป้าประสงค ์ หน่วยงำนมีควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี เทียบเคียงได้ใน 

ระดับภูมิภำคเอเชีย 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้ำหมำย ปี 2557 – 2560 
 

1. ร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ด้านอุตุนิยมวิทยาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

     ของ WMO (พน.) 
2. จ้านวนกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ (พน.) 
3. จ้านวนของผลงานวิจัยและพัฒนาที่น้าไปใช้

ประโยชน์ (พน.) 
4. ร้อยละของจ้านวนบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา

การบินที่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับ
สากล (กบ.+5 ศูนย)์ 

 
ร้อยละ 
 
 
กิจกรรม 
  
 เรื่อง 
 
    ร้อยละ 

2557 2558 2559 2560 
60 
 
 
5 
 
2 
 

40 

62 
 
 
5 
 
2 
 

60 

64 
 
 
5 
 
2 
 

80 

66 
 
 
5 
 
2 
 

90 

 

กลยุทธ์ที่ 1 แสวงหำควำมร่วมมือและหุ้นส่วนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพของอุตุนิยมวิทยำกำรบิน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  :  กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) 
 

   เป้าประสงค ์ ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน สำมำรถเข้ำถึง ประยุกต์ใช้ ตระหนักรู้  
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย ปี 2557 – 2560 

2557 2558 2559 2560 
1. ระบบคลังข้อมูลภูมิอากาศ (พน.+สท.) 
2. ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลภูมิอากาศ 
   (พน.+สท.) 
3. ระบบสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลภูมิอากาศ 
   (Climate Portal) (พน.+สท.) 
4. จ้านวนผลผลิตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
   ภูมิอากาศที่น้ามาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ 
   ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ (พน.) 
5. ระดับความส้าเร็จในการให้ความรู้  
   ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  (พน.) 
 

ระบบ 
ระบบ 

 
ระบบ 

 
ชิ้นงาน 

 
 
 

ระดับ 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
5 

1 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
5 

 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
5 

กลยุทธ์ที่ 1                 สนับสนุนการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล 
   ภูมิอากาศ และ Climate Change  

กลยุทธ์ที่ 2                 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการพัฒนาผลผลิตที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 3                 ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการคาดการณ์การ 
                               เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ 
กลยุทธ์ที่ 4                 ส่งเสริมการใช้ผลผลิตแบบจ้าลองด้านภูมิอากาศ และการ            
                              เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 5           ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน           
                               การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  :  กำรเพิ่มประสิทธิผลของงำนอุตุนิยมวิทยำ 

 

   เป้ำประสงค์ ประชำชนในทุกพื้นที่สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำได้อย่ำง
สะดวก ทั่วถึงและทันเหตุกำรณ์ 

 

 
 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบประมวลและแสดงผลข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนในพื้นท่ี 
กลยุทธ์ที่ 3            ผลักดันสถานีอุตุนิยมวิทยาให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลในระดับพ้ืนที่ 

              กลยุทธ์ที่ 4            ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ห น่ ว ย
นับ 

เป้ำหมำย ปี 2557 – 2560 

 
1. ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของ 
   ประชาชนในการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา 
   (พอ.+พน.) 
2. ร้อยละความถูกต้อง แม่นย้าของการพยากรณ์อากาศ 
   (พอ.+5 ศูนย)์ 
3. จ้านวนเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
    (พอ.) 
4. ร้อยละของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดที่ได้รับการ 
    ฝึกอบรมเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศในพ้ืนที่       
   (สอ.+พอ.+ตอ.+5 ศูนย)์ 
5. ระดับความส้าเร็จในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์   
   ประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา (บก.+3ชช.) 

 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 
 

คน 
 

ร้อยละ 

2557 2558 2559 2560 
75 
 
 

84 
 

50 
 

100 

77 
 
 

86 
 

50 

 

79 
 
 

88 
 

50 
 

85 
 
 

90 
 

50 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  :  กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 

 

เป้ำประสงค์  องค์กรมีสมรรถนะสูงในกำรบริหำรจัดกำรและสำมำรถให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ 

 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส้าหรับการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ผลักดันกลไกลการตรวจสอบภายในให้ขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ที่ 6  สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้ำหมำย ปี 2557 – 2560 
 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร   
    จัดการ (บก.+สท.+ 3 ชช.) 
2. ร้อยละความส้าเร็จของการพัฒนาบุคลากร  
   (สอ.+บก.) 
3. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาระบบงานสนับสนุน 
    และฐานข้อมูล (บก.+สท.) 
 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ระดับ 

 
 

2557 2558 2559 2560 
80 
 

80 
 
5 
 
 

80 
 

80 
 
5 
 
 

80 
 

80 
 
 
 
 

80 
 

80 
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บทที่ 5 

กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล  
  
1. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้ จะต้องสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจในรายละเอียดของ
แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการที่เกี่ยวข้อง แนวทาง วิธีการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เกิดการ
ยอมรับ  เพื่อร่วมกันด้าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ 
  

การผลักดันแผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล นั้น จะต้องมีการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ   ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา  จะต้องจัดท้า
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ก้าหนดแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่จะต้อง
ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ที่สนับสนุน หรือสร้างคุณค่าให้กับผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมาย
การให้บริการของกรมฯ 
        
          แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  มีดังต่อไป 

1. จัดท้าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา โดยคณะกรรมการ
พิจารณาจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ เป็นผู้บูรณาการแผน มีการก้าหนดค่าเป้าหมาย และ
ก้าหนดตัวชี้วัดร่วมกัน 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่ระดับส้านัก/ศูนย์ฯ เพ่ือแปลงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

3. จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการด้าเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. ก้าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารโครงการ  
5. ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และปรับแผนปฏิบัติการให้ เหมาะสมกับ

สถานการณ์ ความต้องการของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

 
2. การติดตามและประเมินผล 
 แผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2557-2560  ที่จัดท้าขึ้นส้าหรับใช้เป็นกรอบ 
แนวทาง ในการพัฒนากิจการอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้า  จะต้องด้าเนินการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติเป็นประจ้าทุกปี เพ่ือให้องค์กรมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เหมาะสม  ต้องมี
การติดตามความก้าวหน้า ผลส้าเร็จ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก้าหนดไว้     เพ่ือจะได้ทราบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ปัญหา/อุปสรรค ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดระยะเวลาการ
ด้าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   และน้าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือการปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยผู้รับผิดชอบหลักหรือผู้จัดการโครงการ เป็นผู้ท้าหน้าที่ติดตามและรายงานผลการด้าเนินงานตาม
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ระยะเวลาที่ก้าหนด เช่น ทุก 15 วัน รายเดือน รายไตรมาส  และกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านัก
บริหารกลาง เป็นผู้ท้าหน้าที่เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล วิเคราะห์ ความส้าเร็จของแผนงาน /
โครงการ/กิจกรรม และจัดท้ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต้นสังกัดทราบต่อไป  
 ในการติดตามประเมินผล ได้ก้าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งระดับแผนงาน/โครงการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมายการให้บริการ และเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
 

1. ประเมินความส้าเร็จตามเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ 
2. ประเมินความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3. ประเมินความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
4. ประเมินความส้าเร็จตามเป้าหมายการให้บริการ 
5. ประเมินความส้าเร็จตามเป้าหมายผลผลิต 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยในแผนยุทธศำสตร์ 
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ก้าหนดตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลการด้าเนินงานของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของกรมอุตุนิยมวิทยาส้าหรับสังคม เศรษฐกิจ  
                              และสิ่งแวดล้อม ประกอบตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
                              ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
           5 ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิผลของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด  
โดยรายละเอียดตัวชี้วัด ปรากฎอยู่ในบทที่ 4 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 การประเมินความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อ
จัดหาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งจัดหาใหม่และทดแทนของเดิม การประเมินผล พิจารณา
จากความส้าเร็จในการติดตั้งเครื่องมือฯ แล้วเสร็จตามสัญญา และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์  
โดยการติดตามความส้าเร็จตามงวดงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญา  
 ตัวชี้วัด          “ ร้อยละของความส้าเร็จในการด้าเนินงาน” 
 
ตัวช้ีวัดควำมก้ำวหน้ำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 การประเมินความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการ
ด้าเนินงานแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการ  เพ่ือเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบเป็นรายเดือน 
 ตัวชี้วัด         “ ร้อยละของความส้าเร็จในการด้าเนินงาน” 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำร 
 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ก้าหนดตัวชี้วัดผลผลิต คือ ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว 
และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  และก้าหนดเป้าหมายการให้บริการของกรมฯ คือ ประชาชน รวมทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ โดยจะมีการติดตามประเมินผล
ทุก 1 ปี ซึ่งหน่วยงานกลางเป็นผู้ประเมิน 
 ตัวชี้วัด         “ ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้าน
อุตุนิยมวิทยา”  
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิต 
 การประเมินผลส้าเร็จตามเป้าหมายผลผลิต จะประเมินผลใน 3 มิติ คือ เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพและเชิงเวลา โดยจะมีการติดตามประเมินผลการด้าเนินการเป็นรายเดือน 
 ตัวชี้วัด  เชิงปริมาณ    :    ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ ซึ่งมีเปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในแต่ละปี   
 ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ   :  ข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความ
ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
 ตัวชี้วัด  เชิงเวลา       :    ระยะเวลาด้าเนินงานตลอดปีงบประมาณ    365 วัน 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มท่ี 1

แผนยุทธศาสตร ์กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2557-2560

           วิสัยทัศน์ :  เป็นองค์กรทีมุ่ง่มัน่พัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
            พันธกิจ : 1. เพิม่ขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพืน้ที่ได้ถึงระดับต าบล

2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวทิยาและแผ่นดินไหวเพือ่สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
3. ส่งเสริมงานวจิยัและวชิาการด้านอุตุนิยมวทิยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวทิยาและแผ่นดินไหวเพือ่ลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

หน่วย : ล้านบาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด กลยุทธห์ลัก/ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ(ล้านบาท) ผู้รบั

เชิงยุทธศาสตร์ 2557 2558 2559 2560 วิธดี าเนินการ 2557 2558 2559 2560 รวม ผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1  : มีข้อมูลและสารสนเทศ 1. ร้อยละของสถานี 80 85 90 95 1.ปรับปรุงเครือข่าย 1. โครงการพัฒนาเครื่องมือตรวจ
การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ของกรมอุตุนิยมวทิยา ตรวจวดัข้อมูลที่พร้อม ตรวจวดัข้อมูล อากาศ
ของกรมอุตุนิยมวทิยาส าหรับ อยา่งมีคุณภาพ ใช้งาน การส่ือสารข้อมูล  1.1 ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจลมชั้นบน 6.7200      38.0800    -            -           44.8000    คม.
สังคม เศรษฐกิจ และ ที่สามารถสนับสนุน และแผ่นดินไหว   4 เคร่ือง ที่สถานีอุตุนิยมวทิยา
ส่ิงแวดล้อม ภารกิจการจดัการ 2. จ านวนสถานีตรวจ 40 50 250 พร้อมทั้งบ ารุงรักษาและ กรุงเทพ(บางนา) ศูนยอ์ุตุนิยมวทิยา

ภัยธรรมชาติ การบริหาร วดัข้อมูลที่เพิม่ขึ้น พัฒนาเคร่ืองมือตรวจวดั ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
จดัการน้ า การเกษตร ให้พร้อมใช้งาน สถานีอุตุนิยมวทิยาประจวบ
การคมนาคม คีรีขันธ ์ศูนยอ์ุตุนิยมวทิยาภาค
อุตสาหกรรมและการ ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี

 1.2 ติดต้ังเคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ 107.5470   139.0476   -            -           246.5946   

แบบ Dual Polarization
 พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์
 2 เคร่ือง ที่ จ.สกลนคร และนราธวิาส
งบประมาณทั้งส้ิน 
308.9946 ล้านบาท
ผูกพันปี 2556-2558
1.3 ติดต้ังเคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ 46.8000     265.2000   -            -           312.0000   คม.
แบบ Dopplerพร้อมอุปกรณ์และ ศบ.
หอเรดาร์ 2 เคร่ือง ที่ดอนเมืองและ ตอ.
ศูนยอ์ุตุนิยมวทิยาภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น

แผนงานโครงการ ตามแผนยทุธศาสตร์ ปี 2557 - 2560 หนา้ 1



แบบฟอร์มท่ี 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด กลยุทธห์ลัก/ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ(ล้านบาท) ผู้รบั
เชิงยุทธศาสตร์ 2557 2558 2559 2560 วิธดี าเนินการ 2557 2558 2559 2560 รวม ผิดชอบ

1.4 ติดต้ังเคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ -           156.00      312.00        312.00      780.00      คม.
แบบ Dual Polarization พร้อม ศอ.
อุปกรณ์และหอเรดาร์ ศน.
ที่ จ.เชียงราย อุบลราชธานี สุราษฎร์
ธานี ตรัง น่าน หัวหิน
(โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
เคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศเพือ่ติดตาม
และเตือนสภาวะอากาศร้าย)
1.5 จดัหาเคร่ืองมือตรวจอากาศ 110.00      220.00        220.0000   550.00      คม.
อัตโนมัติ(AWS) 1 อ าเภอ 1 สถานี
1.6 ติดต้ังเคร่ืองเรดาร์ตรวจอากาศ -           31.2000    124.8000    -           156.0000   ศน.
แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์
และหอเรดาร์  1 เคร่ือง ที่ จ.เชียงราย
1.7 พัฒนาเทคนิคตรวจวดัโอโซน -           2.5000      -            -           2.5000      ตอ.
ในบรรยากาศด้วยด๊อปสันสเปคโตร
โฟโตมิเตอร์ระบบอัตโนมัติ
1.8 พัฒนาเครือข่ายตรวจวดัรังสี -           -           8.00           -           8.00         ตอ.
ดวงอาทิตย ์ระยะที่ 2
1.9 ติดต้ังเคร่ืองวดัอุณหภูมิดิน -           40.00        40.00         -           80.00        ตอ.
แบบอัตโนมัติจ านวน 40 แห่ง
1.10 ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจอากาศ -           7.50         7.50           6.00         21.00        ตอ.
อัตโนมัติ 14 แห่ง
(ที่ สมุทรสงคราม, นครนายก,
สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา,
เกาะเต่า, อุทัยธาน,ี อ านาจเจริญ,
บึงกาฬ, สิงห์บุรี, สระบุรี,
ยโสธร, อ่างทอง, สมุทรสาคร
และนนทบุรี
1.11 ติดต้ังกล้องธโีอโดไลท์ -           18.00        15.00         -           33.00        ตอ.
แบบบันทึกค่าอัตโนมัติ
จ านวน 11 เคร่ือง (ทดแทนที่
อุดรธาน,ี นครราชสีมา, 
พิษณุโลก, ประจวบคีรีขันธ,์ 
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แบบฟอร์มท่ี 1
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จนัทบุรี, ศต., ศน., ศล., ศอ., 
กรุงเทพฯ(บางนา) และ
สุราษฎร์ธานี
2.โครงการพัฒนาการพยากรณอ์ากาศ
เพ่ือการบินในอนาคต
 2.1 ติดต้ังเคร่ืองวดัลมเฉือน 35.7112     -           -            -           35.7112    กบ.
แนวขึ้น-ลงของเคร่ืองบินและ
เคร่ืองมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ
(Wind Profiler) ส าหรับ
สนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด
งบประมาณทั้งส้ิน 
142.8450 ล้านบาท
ผูกพันปี 2553-2557
2.2 ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจอากาศ 5.9100      33.4900    -            -           39.4000    ศต.
อัตโนมัติ(AWOS) 2 เคร่ือง ศบ.
ที่ท่าอากาศยานระนอง และ
ท่าอากาศยานเลย
2.3 ปรับปรุงเคร่ืองมือตรวจ 32.9438     -           -            -           32.9438    ศบ.
อากาศอัตโนมัติ(AWOS) เป็น
เคร่ืองมือตรวจอากาศระบบวนิด์เชียร์
(LLWAS) ที่ท่าอากาศยาน
อุดรธานี 1 ระบบ
งบประมาณทั้งส้ิน 
74.1938 ล้านบาท
ผูกพันปี 2555-2557
2.4 ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจอากาศ 22.5000     127.5000   -            -           150.0000   ศน.ศล.
อัตโนมัติระบบวนิด์เชียร์(LLWAS)
2 ระบบ ที่ท่าอากาศยาน
อุบลราชธานีและท่าอากาศยาน
เชียงราย
 2.5 ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจอากาศ 59.1510     -           -            -           59.1510    ศอ.
อัตโนมัติ ระบบวนิด์เชียร์(LLWAS)
ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่  1 ระบบ
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งบประมาณทั้งส้ิน 
74.1510 ล้านบาท
ผูกพันปี 2556-2557
 2.6 ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจอากาศ 31.1108     -           -            -           31.1108    ศอ.
อัตโนมัติ(AWOS) 2 เคร่ือง 
 ที่ท่าอากาศยาน จ.นราธวิาสและ
ท่าอากาศยานหัวหิน
2.7 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ -           112.00      196.00        252.00      560.00      คม.
เคร่ืองมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ศน.
ด้านอุตุนิยมวทิยาการบิน ศอ.

ศบ.

3.โครงการTelemetering
 3.1 ติดต้ังระบบตรวจวดัปริมาณ 19.6530     -           -            -           19.6530    ศอ.
น้ าฝนอัตโนมัติ (39 สถานี) 1 ระบบ
 3.2 ติดต้ังสถานีตรวจวดัฝน -           20.6000    -            -           20.6000    ศอ.
อัตโนมัติ 50 สถานี ที่ลุ่มน้ าเทพา 
นาทว ีและรัตภูมิ
 3.3 ปรับปรุงสถานีตรวจวดัฝน -           25.0000    -            -           25.0000    พน.
อัตโนมัติ ในพืน้ที่กรุงเทพ
และปริมณฑล 40 สถานี
3.4 จา้งเหมาซ่อมและบ ารุงรักษา 73.00        75.00        78.00         80.00        306.00      พน.
ระบบตรวจวดัรับ-ส่งข้อมูล
อุตุนิยมวทิยาอุทกอัตโนมัติ
(โทรมาตรระยะที่ 1-3 และ
สถานีฝน 930 สถานี)
 4. โครงการจัดตัง้สถานีอุตุนิยมวิทยา
4.1 ยา้ยสถานีอุตุนิยมวทิยา -           3.1302      7.9151        -           11.0453    ศอ.
พัทลุง
4.2 ยา้ยสถานีอุตุนิยมวทิยา -           13.0087    -            -           13.0087    ตอ.
นครนายก
4.3 ยา้ยสถานีอุตุนิยมวทิยา -           7.8746      -            -           7.8746      ตอ.
ฉะเชิงเทรา
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4.4 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           12.0380    -            -           12.0380    ตอ.
สมุทรสงคราม
4.5 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           3.9350      11.0677      -           15.0027    ศอ.
เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
4.6 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           -           11.1517      -           11.1517    ตอ.
อุทัยธานี
4.7 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           14.0067    -            -           14.0067    ศล.
อ านาจเจริญ
4.8 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           15.0000    -            -           15.0000    ศบ.
บึงกาฬ
4.9 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           -           12.0380      -           12.0380    ตอ.
สิงห์บุรี
4.10 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           -           12.0380      -           12.0380    ตอ.
สระบุรี
4.11 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           -           -            11.1462    11.1462    ตอ.
ยโสธร
4.12 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           -           -            11.1517    11.1517    ตอ.
อ่างทอง
4.13 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           -           -            12.0380    12.0380    ตอ.
สมุทรสาคร
4.14 จดัต้ังสถานีอุตุนิยมวทิยา -           -           -            11.1517    11.1517    ตอ.
นนทบุรี
5.โครงการพัฒนาการตรวจวัด
แผ่นดินไหวเพ่ือการป้องกัน
และบรรเทาภัยพิบัติ
 5.1 ติดต้ังระบบตรวจ -           164.50      188.00        117.50      470.00      ฝผ.
แผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลและ
แจง้เตือนภัยด่วนต่อพืน้ที่
เส่ียงภัยสึนามิ
6.แผนการบ ารงุรกัษาเครื่องมือและอุปกรณ์
6.1 การบ ารุงรักษาพร้อม -           37.8000    -            -           37.8000    ศอ.
ซ่อมแซมเคร่ืองมือให้พร้อม
ใช้งาน
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3. ระดับความส าเร็จในการ 5 5 -  -   2.พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 7. โครงการระบบเชือ่มโยง -           225.50      -            -           225.50      พอ.
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ของกรมอุตุนิยมวทิยา เพ่ือผลิตข้อมูลดาวเทียมส าหรบั
อุตุนิยมวทิยาและแผ่น ส าหรับแต่ละกลุ่ม การประมาณค่าฝนและพยากรณ์
ดินไหว เป้าหมาย
4.ระดับความส าเร็จในการ 5 5 5 5
จดัท าแผนการบริการ 8. โครงการระบบประมวลผล -           20.00        -            -           20.00        พอ.
สารสนเทศอุตุนิยมวทิยา เส้นทางเดินพายุหมุนเขตรอ้น
และแผ่นดินไหว 9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบรกิาร
  9.1 ติดต้ัง Web Server และ -           2.00         -            -           2.00         ศอ.
Data Base ศล.
 9.2 พัฒนาระบบคลังข้อมูล -           50.00        46.00         -           96.00        สท.
อุตุนิยมวทิยา(TMD - Data
 Warehouse)

5.ร้อยละของข้อมูลตรวจวดั 95 95 95 95 3.พัฒนาระบบตรวจสอบ 10.โครงการพัฒนาความมัน่คงของระบบสารสนเทศ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และควบคุมคุณภาพ  10.1.การพัฒนาระบบควบคุม -           -           -            15.00        15.00        สท.
ทันเวลา ข้อมูลสารสนเทศให้มี การเข้าถึงสารสนเทศของกรมฯ

ประสิทธภิาพ เชิงอ้างอิงสิทธริะดับบุคคล
 10.2 จา้งที่ปรึกษาเพือ่จดัท านโยบาย -           5.00         -            -           5.00         สท.
และมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร
10.3 ระบบการรักษาความมั่นคง -           -           20.00         -           20.00        สท.
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
11. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ -           0.2182      0.1765        0.1765      0.5712      ตอ.
การตรวจวัดและการรายงาน
สารประกอบอุตุนิยมวิทยา

4.ส่งเสริมการให้บริการ 12.โครงการพัฒนาการพยากรณอ์ากาศ
และสนับสนุนการ เพ่ือการบินในอนาคต
บูรณาการข้อมูลกับ 12.1 จดัหาระบบให้บริการข่าว -           88.50        295.00        206.50      590.00      กบ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อากาศการบิน
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13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบรกิาร
13.1 จดัท าฐานข้อมูลเคร่ือข่าย -           0.3500      -            -           0.3500      สท.
ความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2  :
การพัฒนาขีดความสามารถ หน่วยงานมีความก้าวหน้า 1.ร้อยละของผลการ 60 62 64 66 1.ส่งเสริมการด าเนินงาน 1.แผนการประเมินความก้าวหน้า
ทางด้านวชิาการและ ทางด้านวชิาการและ ประเมินการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การประเมิน ทางวิชาการตามแนวทางของ
เทคโน โลยี เทคโนโลย ีเทียบเคียงได้ ด้านอุตุนิยมวทิยาที่ ของWMO  RA II WMO RA II(Asia) 

ในระดับภูมิภาคเอเชีย สอดคล้องกับตัวชี้วดั  1.1 การจดัท าแผนการประเมินผล -           -           -            -           พน.
ของ WMO ตามแนวทางของWMO RA II(Asia) (วท.)

Operating Plan 2012-2015
 1.2 การจดัท าแผนการ -           -           -            -           พน
ก าหนดแนวทางการพัฒนา (วท.)
ตาม WMO RA II(Asia )
Operating Plan 2012-2015

2.จ านวนกิจกรรมภายใต้ 5 5 5 5 2.แสวงหาความร่วมมือ 2.โครงการรว่มมือทางวิชาการ
แผนงานความร่วมมือ และหุน้ส่วนทั้งในประเทศ และงานวิจัย
ระหวา่งประเทศ และต่างประเทศ 2.1 การร่วมมือทางวชิาการ 0.20          0.20         0.20           0.20         0.80         พน.

และวจิยักับมหาวทิยาลัย

2.2 ความร่วมมือภายใต้ N/A N/A N/A N/A N/A พน
คณะกรรมการไต้ฝุ่น (วท.)
  - จดัท าRadar Composite
Map
 - โครงการUFRM ระบบ
เตือนอุทกภัย จ.สงขลา
 - เจา้ภาพจดัประชุม
Typhoon Committee
คร้ังที่ 46 ปี 2557
2.3 โครงการ South East N/A N/A N/A N/A N/A พน
Asia Climate Modeling (วท.)
Using PRECIS/RCMs
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(SEACAMP)
2.4. โครงการ Regional N/A N/A N/A N/A N/A พน
Technical Assistance on (วท.)
supporting and Asia
Pacific Regional Climate
Projects Consortium
and Data Facility
2.5 ความร่วมมือทางวชิาการ -           0.1400      0.2900        0.3200      0.7500     พอ.
กับประเทศไต้หวนั

3.จ านวนของผลงานวจิยั 2 2 2 2 3.ส่งเสริมและผลักดัน 3.โครงการศึกษา วิจัย
และพัฒนาที่น าไป งานวจิยัและพัฒนา 3.1 ศึกษาวจิยัระบบ 2.6545      -           -            -           2.6545     พน.
ใช้ประโยชน์ การพยากรณ์น้ า และการ (วร.)

เตือนอุทกภัยในลุ่มน้ าน่าน
ตอนบน
3.2 ศึกษาสหสัมพันธ์ -           0.6399      1.0985        -           1.7384     ศอ.
ระหวา่งความผันแปรของมรสุม
กับการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล จ.สงขลา
3.3 การวจิยัความสัมพันธ์ -           0.50         0.50           0.50         1.50         พน.
ระหวา่งการระบาดของแมลง (กษ)
ศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจกับ
สภาพลมฟ้าอากาศ
3.4.วเิคราะห์ความเป็นเอกพันธ์ -           -           -            -           -          พน.
ของข้อมูลอุตุนิยมวทิยารายวนัของ (วร.)
ประเทศไทย

4.ร้อยละของจ านวน 40 60 80 90 4.ยกระดับคุณภาพของ 4.โครงการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรด้านอุตุนิยมวทิยา อุตุนิยมวทิยาการบิน 4.1 การฝึกอบรมเพือ่เตรียมความ 0.2000      0.2000      -            -           0.4000     กบ.
การบินที่ผ่านการประเมิน พร้อมการประเมินสมรรถนะ
มาตรฐานในระดับสากล บุคลากรด้านอุตุนิยมวทิยาการบิน

5.โครงการพัฒนาระบบการบรหิารงาน
ด้านการบิน
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5. จ านวนหน่วยงานที่ผ่าน -  -  5 -   5.1. พัฒนาระบบการบริหารงาน -           0.6400      0.3600        -           1.0000     ศอ.
การประเมินตามเกณฑ์ ด้านอุตุนิยมวทิยาการบิน ศล.
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ ISO 

9001 : 2008

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3  : ประชาชน หน่วยงาน 1.ระบบคลังข้อมูลภูมิ 1 1.สนับสนุนการน าเทค 1. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ ภาครัฐ ภาคเอกชน อากาศ โนโลยมีาใช้ในการบริหาร ประมวลผลข้อมูลภูมิอากาศ
อากาศ (Climate Change) สามารถเข้าถึง ประยกุต์ จดัการข้อมูลภูมิอากาศ 1.1 จดัหาเทคโนโลยขีั้นสูงเพือ่ -           50.00        120.00        30.00        200.00     พน.

ใช้ ตระหนักรู้ ข้อมูล 2.ระบบควบคุมคุณภาพ 1  และ Climate Change เพิม่ประสิทธภิาพการจดัเก็บ (ภก.)
สารสนเทศด้านการ ข้อมูลภูมิอากาศ  ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูล
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิ ภูมิอากาศคาดการณ์การเปล่ียนแปลง
อากาศ 3. ระบบสืบค้น และเข้าถึง 1 ภูมิอากาศ

ข้อมูลภูมิอากาศ
(Climate Portal) 

4.จ านวนผลผลิตเกี่ยวกับ 2 2 2 2 2.ส่งเสริมและผลักดัน 1.2 จดัท าสถานการณ์จ าลอง -           9.00         -            -           9.00         พน.
การเปล่ียนแปลงสภาพ ให้มีการพัฒนาผลผลิต ภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศที่น ามาเผยแพร่ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ ภูมิอากาศระดับภูมิภาค
และประยกุต์ใช้ การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเพิม่ขึ้น
3.ส่งเสริมและให้ความ 2.โครงการพัฒนาบุคลากร
ร่วมมือในการศึกษาวจิยั 2.1เพิม่ศักยภาพบุคลากรด้าน -           -           1.9390        1.5000      3.4390     พน.
การคาดการณ์การเปล่ียน แบบจ าลองภูมิอากาศและ
แปลงสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
กับมหาวทิยาลัยและ
หน่วยงานต่างๆ

4.ส่งเสริมการใช้ผลผลิต 3.โครงการสรา้งเครอืข่าย -           -           1.7560        2.0000      3.7560     พน.
แบบจ าลองด้านภูมิอากาศ ผู้รบับรกิารผลการคาดการณ์
 และการเปล่ียนแปลง จากแบบจ าลองการเปลี่ยน
ภูมิอากาศ แปลงภูมิอากาศ
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5.ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5.ประชาสัมพันธเ์ชิงรุก 4. โครงการสรา้งความตระหนักรู้ -           0.1000      0.1000        0.1000      0.3000      พน.
ในการให้ความรู้ความเข้าใจ เพือ่เสริมสร้างความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เร่ืองการเปล่ียนแปลง ความเข้าใจด้านการ รว่มกับส่วนภูมิภาค
ภูมิอากาศ เปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4  : ประชาชนในทุกพืน้ที่ 1.ร้อยละของความพึงพอใจ 75 77 79 85 1.พัฒนาระบบประมวล 1.โครงการพ่ิมประสิทธภิาพการพยากรณอ์ากาศ
การเพิม่ประสิทธผิลของ สามารถเข้าถึงและใช้ และความเชื่อมั่นของ และแสดงผลข้อมูล เพ่ือการบรหิารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน

งานอุตุนิยมวทิยา ประโยชน์ข้อมูล ประชาชนในการให้บริการ 1.1 โครงการเพิม่ขีดความ -           90.00        120.00        90.00        300.00     พอ.
อุตุนิยมวทิยาได้อยา่ง ของกรมอุตุนิยมวทิยา สามารถการพยากรณ์อากาศ พน.
สะดวก ทั่วถึงและ ด้วยแบบจ าลองรายละเอียดสูง
ทันเหตุการณ์ 2.ร้อยละความถูกต้อง 84 86 88 90 2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

แม่นย าของการพยากรณ์ อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบรกิาร
อากาศ 2.1 พัฒนาระบบให้บริการ -           15.00        -            -           15.00       สท.

สารสนเทศอุตุนิยมวทิยาเชิงบริการ
 (TMD Portal and e-service)
2.2 จดัต้ังศูนยส์ ารองระบบสารสนเทศ -           -           30.00         52.00        82.00        สท.
กรมอุตุนิยมวทิยา
3. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพเครื่อง 197.00      -            -           197.00      คม.
เรดารต์รวจอากาศ เพ่ือใช้ส าหรบั
การประมาณค่าปรมิาณน้ าฝน
ด้วยเรดารต์รวจอากาศ 

3.จ านวนเครือข่ายอุตุนิยม 50 50 50 50 2.ขยายเครือข่ายอุตุนิยม 4.โครงการพัฒนาเครอืข่ายกรม พอ.
วทิยาภาคประชาชน วทิยาภาคประชาชน อุตุนิยมวิทยา
ที่เพิม่ขึ้น ในพืน้ที่ 4.1 โครงการขยายเครือข่าย N/A N/A N/A N/A N/A

อุตุนิยมวทิยา

4.ร้อยละของสถานีอุตุนิยม 100 -  -  -   3.ผลักดันสถานีอุตุนิยม 5.โครงการพัฒนาบุคลากร
วทิยาจงัหวดัที่ได้รับการ วทิยาให้เป็นศูนยบ์ริการ 1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 0.9420      -           -            -           0.9420      สอ.
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ ข้อมูลในระดับพืน้ที่  การพยากรณ์อากาศในพืน้ที่
พยากรณ์อากาศในพืน้ที่
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**จ านวนศูนยก์ารเรียนรู้ 3 6.โครงการจัดตัง้ศูนย์การเรยีนรู้
อุตุนิยมวทิยาในพืน้ที่ ด้านอุตุนิยมวิทยา

 - จดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ด้านอุตุ -           9.3500      12.0000      -           21.3500    ศอ.
นิยมวทิยาที่ศูนยอ์ุตุนิยมวทิยา ศล.
ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ,ศูนยอ์ุตุนิยม- ศต.
วทิยาภาคตะวนัออกเฉียง
เหนือตอนล่าง และศูนย์
อุตุนิยมวทิยาภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก

5.ระดับความส าเร็จในการ -  5 -  -   4.ส่งเสริมการประชา 7.โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ -           3.0000      -            -           -          บก.(ปส.)
จดัท าแผนยทุธศาสตร์  สัมพันธเ์ชิงกลยทุธ์ การประชาสัมพันธก์รมอุตุนิยมวิทยา
ประชาสัมพันธข์อง ระยะ 4 ปี
กรมอุตุนิยมวทิยา 8.โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านอุตุนิยมวิทยา
8.1 การเผยแพร่ความรู้ 0.10          0.10         0.10           0.10         0.40         ศน.
ด้านอุตุนิยมวทิยาส าหรับครู
ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
8.2 การถ่ายทอดความรู้ 0.3490      -           -            -           0.3490     ศต.
ด้านอุตุนิยมวทิยาสู่เยาวชน
และประชาชนในพืน้ที่เส่ียงภัย
8.3 การเสริมสร้างความรู้ -           0.7960      0.7960        0.7960      2.3880     ตอ.
ด้านอุตุนิยมวทิยาแก่ประชาชน
ในพืน้ที่

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5  : องค์กรมีสมรรถนะสูง 1.ร้อยละความพึงพอใจ 80 80 80 80 1.พัฒนาระบบการบริหาร 1. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์
การบริหารจดัการภายใน ในการบริหารจดัการ ของบุคลากรต่อการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากร การบรหิารทรพัยากรบุคคล
องค์กร และ สามารถให้บริการ จดัการ บุคคล และแผนปฏิบัติราชการ

อยา่งมืออาชีพ 1.1. โครงการจดัท าแผนกลยทุธ์ 0.50          0.50         0.50           0.50         2.00         บก.
การบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)
และแผนปฏิบัติราชการ
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2. โครงการพัฒนาการบรหิาร
จัดการทรพัยากรบุคคล
2.1. โครงการพัฒนาการบริหาร 1.00          1.00         1.00           1.00         4.00         บก.
จดัการทรัพยากรบุคคล (บค.)

3. โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนสรา้งความก้าวหน้า
ในสายงาน
3.1. โครงการพัฒนาบุคลากร 0.50          0.50         0.50           0.50         2.00         บก.
ตามแผนสร้างความก้าวหน้า (บค.)
ในสายงาน (สอ.)

4.โครงการพัฒนาบุคลากร
4.1 การฝึกอบรมหลักสูตร -           1.4844      0.6740        -           2.1584     สอ.
นักบริหารระดับกลาง
4.2 การพัฒนาศักยภาพ 0.20          0.20         0.20           0.20         0.80         สท.
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สอ.
สารสนเทศและการส่ือสาร

2.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 5.โครงการเสรมิสรา้งองค์กรแห่ง
การบริหารจดัการอยา่ง ความสุข Happy Work Place
ยัง่ยนื 5.1.โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่ง 1.10          1.10         1.10           1.10         4.40         บก.

ความสุข Happy Work Place (บค.)

6.โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม
จรยิธรรมของบุคลากร
6.1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 1.00          1.00         1.00           1.00         4.00         บก.
จริยธรรมของบุคลากร (บค.)

3.ผลักดันกลไกลการ 7.โครงการพัฒนาบุคลากร
ตรวจสอบภายใน 7.1 เพิม่ศักยภาพบุคลากรด้าน 0.2250      0.2250      0.2250        0.2250      0.9000     ตส.
ให้ขับเคล่ือน การตรวจสอบภายใน
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2.ร้อยละความส าเร็จของ 80 80 80 80 4.สร้างความเข้มแข็ง 7.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1.4000      -           -            -           1.4000     สอ.
การพัฒนาบุคลากร ให้กับสถาบันอุตุนิยม ของบุคลากรกรมอุตุนิยมวทิยา

วทิยา เพือ่รองรับประชาคมอาเชียน
7.3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 0.0180      0.0330      0.0330        0.0360      0.1200     พน.

(วร.)
7.4 พัฒนาองค์ความรู้ด้าน -           4.00         1.00           1.00         6.00         สท.
เทคโนโลยสีารสนเทศ สอ.
8. โครงการพัฒนาการเรยีน
การสอนด้านอุตุนิยมวิทยา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8.1. โครงการพัฒนาการเรียน -           4.00         1.00           1.00         6.00         สอ.
การสอนด้านอุตุนิยมวทิยา สท.
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

3.ระดับความส าเร็จในการ 5    5 5 -   5.ส่งเสริมการใช้เทคโน 9. โครงการพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบงานสนับสนุน โลยสี าหรับการบริหาร สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
และฐานข้อมูล จดัการ บรหิารจัดการองค์กร

โครงการปรบัปรงุคอม
พิวเตอรส์ านักงานและ
อุปกรณป์ระกอบ
9.1.โครงการพัฒนาระบบ -           25.00        50.00         -           75.00        บก.
สารสนเทศเพือ่สนับสนุนการ สท.
บริหารจดัการองค์กร
โครงการปรับปรุงคอม -           20.00        -            -           20.00       สท.
พิวเตอร์ส านักงานและ
อุปกรณ์ประกอบ

10.โครงการพัฒนาบุคลากร
10.1 พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี 0.3000      0.3500      -            -           0.6500     สท.
สารสนเทศ (อินเตอร์เน็ตยคุใหม่ สอ.
กับ IPv6)
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แบบฟอร์มท่ี 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด กลยุทธห์ลัก/ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ(ล้านบาท) ผู้รบั
เชิงยุทธศาสตร์ 2557 2558 2559 2560 วิธดี าเนินการ 2557 2558 2559 2560 รวม ผิดชอบ

6.ปรับปรุงระบบงาน 11. โครงการจัดหายานพาหนะ
สนับสนุนให้มี และขนส่ง
ประสิทธภิาพ 11..1 โครงการจดัหายานพาหนะ -           26.6568    -            -           26.6568    ศอ.

และขนส่ง ศล.
ตอ.

12 โครงการปรบัปรงุระบบ
สารบรรณอิเล็ทรอนิกส์
12.1 โครงการปรับปรุงระบบ -           4.50         -            -           4.50         สท.
สารบรรณอิเล็ทรอนิกส์ บก.

7. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 13. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ชีวติของข้าราชการ สิ่งแวดล้อม

13.1 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย -           22.00        -            -           22.00       ศบ.
ข้าราชการ ศบ.
13.2 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ -           10.6300    10.6300      8.5040      29.7640    ตอ.

13.4 ก่อสร้างอาคารที่ท าการ ตอ.
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