




สารจากอธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยา

	 การด�าเนินงานของส่วนราชการจะต้องด�าเนินงานภายใต้กรอบแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 20	ปี																								
(พ.ศ.2561-2580)	 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยมีความม่ันคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน																					
เปน็ประเทศที่พัฒนาแลว้	ด้วยการพัฒนาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศาสตร	์6	ด้าน	ได้แก่	
1)	ด้านความมั่นคง	2)	ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน	3)	ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย	์
4)	ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม	5)	ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดลอ้ม	
และ	6)	ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั	ซ่ึงมุ่งเน้นการขับเคลือ่นประเทศด้วย	“นวัตกรรม”

	 ภารกิจของกรมอุตุ นิยมวิทยา	มีความส�าคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลายด้านท่ีเห็นได้ชัด	ได้แก	่
ด้านความมั่นคง	ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยามีความส�าคัญต่อการน�าไปวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารจัดการน�า	
การบริหารจัดการภัยพิบัติ	 เพื่อให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ด้านการสร้างความสามารถ																														
ในการแข่งขัน	ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาสามารถน�าไปประยุกตใ์ช้เพื่อให้เกิดการพัฒนา	การเพิ่มผลผลิต	และการสร้างมูลค่า
เพิ่มของสินค้าและบริการให้กับทุกภาคส่วนอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าไทยในตลาดโลกได้	 และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม	ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา																																							
เป็นส่วนส�าคัญที่น�าไปใช้วางแผนการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ซ่ึงเป็นสิ่งที่ทั่วโลก
ให้ความส�าคัญและมีความร่วมมือกันสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อ																														
ประชากรโลกทุกคน	เพ่ือที่จะให้มนุษย์ด�ารงชีวิตควบคู่ไปกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล	
มีคุณภาพและยั่งยืน
 
	 ในฐานะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	ผมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการและปรับโครงสร้างองคก์รให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลง	 เพ่ือให้สามารถด�าเนินงานในภารกิจได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ	มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเปน็
องคก์รดิจิทัล	 พัฒนาการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวให้เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายได้หลากหลายและครอบคลุม	
ด้วยความรวดเรว็	ถูกต้อง	แม่นย�า	และตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารที่มีความหลากหลายได้	เพื่อประโยชนใ์นการ			
น�าไปประยกุตใ์ช	้และเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัภยัธรรมชาต	ิผลการด�าเนินงานของกรมอตุนิุยมวิทยาในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563												
ทีไ่ดร้วบรวมอยูใ่นรายงานประจ�าปฉีบับน้ี	ลว้นเปน็ผลงานทีเ่กดิขึน้จากการทุม่เทแรงกายแรงใจของผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีของ
กรมอุตุนิยมวิทยาทุกภาคส่วนท่ีร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	ด้วยความรับผิดชอบ	ความซ่ือสัตย์สุจริต																																				
และความมีจิตบรกิาร

 ในโอกาสน้ี	ผมขอขอบคุณผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาทุกท่านในความวิรยิะอุตสาหะ	ทุ่มเทสรรพก�าลงั
และสติปญัญาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ	และมีส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ส�าเร็จด้วยดี
เสมอมา

นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ผูบ้รหิารกรมอตุนุยิมวทิยา



นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ฝ่ายวิชาการ

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ฝ่ายปฏิบัติการ

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ฝ่ายบริหาร



นายสราวุธ  สมทรัพย์

นายส�าเริง  มั่นคง นายประสาน  สังวาลเดช

เลขานุการกรม

ผู้อ�านวยการกองเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา

ผู้อ�านวยการกองตรวจ
และเฝ้าระวังสภาวะอากาศ



นายสมภพ  วงศ์วิไล

นายเมธี  มหายศนันท์ นายอนุรัตน์  ศฤงคารภาษิต

นายวินัย  ทองผาสุข
ผู้อ�านวยการกองบริการดิจิทัล

อุตุนิยมวิทยา

ผู้อ�านวยการกองพยากรณ์อากาศ ผู้อ�านวยการกองพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา

ผู้อ�านวยการกองเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว



นายนัฐวุฒิ  แดนดีนายอมร แก้วมรกต

นายปรเมศร์  อมาตยกุล

ผู้อ�านวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินผู้อ�านวยการกองส่ือสาร

ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

นายธนาวุฒิ  ปัญจพรอุดมลาภ
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน



นางสาวรุ่งรวี  อ้นคต นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม

นางสาวชลาลัย  แจ่มผล

ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่ งตะวันตก

ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่ งตะวันออก

ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ



ภาพรวมกรมอุตุนิยมวิทยา ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ภารกิจส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
- การด�าเนินงานของสถาบันอุตุนิยมวิทยา

- ประวัติความเป็นมาของกรมอุตุนิยมวิทยา
- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- ค่านิยมองค์กร
- แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก�าลัง



การบริหารงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- งบประมาณรายจ่าย 
- ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ 

ภาพกิจกรรมส�าคัญ



ประวตัคิวามเปน็มาของกรมอตุนุยิมวทิยา

นายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ผู้ให้ก�าเนิดอุตุนิยมวิทยาไทย พ.ศ. 2449

เริ่มด�าเนินงาน
ในกรมทดน�า้ กระทรวงเกษตราธิการ เมือ่ พ.ศ. 2466 และต่อมาปลายปีได้จัดตัง้ เป็นแผนกอุตุนยิมศาสตร์ 
และสถิติกองรักษาน�า้ กรมทดน�า้ (ปัจจุบันคือกรมชลประทาน)

โอนกิจการ
   เป็นกองอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุทกศาสตร ์กองทัพเรือ
   ยกฐานะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีสถานที่ท�างานอยู่ที่ 
   612 ถนนสุขุมวิท ต�าบลคลองตัน อ�าเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
   โอนมาสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี
   โอนมาสังกัดกระทรวงคมนาคม
   โอนมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุง  
   กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ส่งผลให้กระทรวงเทคโนโลยี
   สารสนเทศและการสื่อสารต้องสิ้นสุดลง และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
   และสังคมขึ้นแทน

6 สิงหาคม 2479
23 มิถุนายน 2485

29 สิงหาคม 2505
1 ตุลาคม  2515
3 ตุลาคม 2545

ย้ายสถานที่ท�างาน
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 19 และ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ให้กรมอุตุนิยมวิทยาย้ายสถานที่
ท�างานอปุกรณ์ทางเทคนิค และบา้นพักจากสถานทีเ่ดิมมายงัสถานทีป่จัจบุนั โดยอนมุตังิบประมาณจ�านวน 
346 ล้านบาท ให้เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ท�าการใหม่สูง 16 ชั้น รวมทั้งบ้านพักข้าราชการ ตั้งอยู่ที่ 4353              
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



แผนทีต่ัง้กรมอตุนุยิมวทิยา

รถโดยสารประจ�าทาง
สาย 102, 116, 142, 184, 2, 23, 25, 45, 45ก, 507, 508, 513, 
536, 544 และ 545

รถไฟฟา้บีทีเอส
สถานีบางนา ทางออกที่ 1 หรือทางออกที่ 5

การเดินทาง

กรมอุตุนิยมวิทยา
4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260
โทรศัพท ์0-2399-4568-74 โทรสาร 0-2361-3180

www.tmd.go.th
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วสิยัทศัน์

พนัธกจิ

องค์กรสมรรถนะสงูดา้นอตุนุยิมวทิยา แจง้เตอืนภยัธรรมชาต ิเพ่ือคณุภาพและประโยชน์ของสงัคม

1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
2. พัฒนาขอ้มลูและการพยากรณต์อบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมและการเปลีย่นแปลงสภาพ
   ภูมิอากาศ
3. เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ให้กับสังคม
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ



คา่นยิมองคก์ร

 SOSMART
 S	 Self	Development	 พัฒนาตนเอง 
     หมายถึง ใฝห่าความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 O	 On	Target	 	 มุ่งผลสัมฤทธิ์
     หมายถึง ท�างานให้แล้วเสร็จตามก�าหนด ท�างานให้เกิดผลดี   
     แก่องค์กรและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า    
     เน้นการท�างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์   
     และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม

 S	 Service	Mind		 มีจิตบริการ
     หมายถึง การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพด้วยความเต็มใจ

 M	 Moral	 	 	 มีคุณธรรม	จริยธรรม
     หมายถึง มีความซื่อสัตย์สุจริต และจิตส�านึกที่ดีในการ
     ปฏิบัติงาน คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ

 A	 Active		 	 กระตือรือร้น	มุ่งมั่นในการท�างาน
     หมายถึง มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และตั้งใจอย่างแน่วแน่   
     เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งไว้

  R	 Responsibility		 มีความรับผิดชอบ
     หมายถึง การแสดงออกถึงความเอาใจใส่ มุ่งมั่นต่อบทบาท    
     และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความ  
     สามารถด้วยความผูกพัน อดทนต่อปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้  
     บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย และยอมรับผลของการกระท�า     
     ทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงาน    
     ให้ดีขึ้นด้วย

 T	 Teamwork	 		 ท�างานเป็นทีม	
     หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการท�างานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กัน
     ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมี  
     ประสิทธิภาพ
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ยทุธศาสตร์
1. การพัฒนาพ้ืนฐานองค์กร
2. การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
3. การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นย�า
4. การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
5. การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

เป้าประสงค์
ปลูกฝงัค่านิยมองค์กรเพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการท�างานแบบมืออาชีพ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง
อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอ�านวยความสะดวก มีปริมาณเพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
มีกฎหมายก�ากับดูแลการออกค�าพยากรณ์อากาศ และก�าหนดมาตรฐานเครื่องมือที่ใช้ด้านอุตุนิยมวิทยา
ให้ได้มาตรฐานสากล
มีระบบส�ารองในการปฏิบัติงาน
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ
องค์กรมีความยืดหยุ่น คล่องตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
องค์กรมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(5) 
(6) 
(7)
(8) 

เป้าประสงค์
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO) หรือผ่านการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด
รูปแบบการบริหารจัดการและระบบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง พัฒนาตามมาตรฐานสากล (ICAO, ISO, กพท.) 
รวมทั้งมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่
มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนานาชาติ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

เป้าประสงค์
มีระบบตรวจอากาศ ระบบตรวจแผ่นดินไหว ระบบสื่อสารที่ทันสมัย มีความแม่นย�าและมีมาตรฐาน
มีการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติที่มีความถูกต้อง ทันเวลา ครอบคลุมและละเอียดทั่วถึง
ทุกพ้ืนที่
มีศูนย์/สถาบันวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
มีงานวจิยัและนวตักรรมดา้นอตุนิุยมวทิยาและแผ่นดนิไหวทีส่นบัสนนุตอ่ภารกจิของกรมอุตนุยิมวิทยา 
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

กลยุทธ์
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุนองค์กร(1) 

กลยุทธ์
เสริมสร้างการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล(1) 

กลยุทธ์
พัฒนาระบบการตรวจอากาศ ระบบแผ่นดินไหว ระบบสื่อสารที่มีมาตรฐานและทันสมัย
สร้างกลไกเพ่ือผลักดันให้เกิดศูนย์/สถาบันวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
ส่งเสริม/พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว

(1)
(2)
(3)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาพื้นฐานองค์กร

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาสู่องค์สมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติทีล่ะเอียด ถูกต้อง แม่นย�า
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เป้าประสงค์
ประชาชนเชื่อมั่นในข่าวพยากรณ์ และเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา
บริการได้ครอบคลุม และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา
มีช่องทางและบริการที่สร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

กลยุทธ์
เสริมสร้างการบริการที่แตกต่างตามความต้องการ(1) 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การสร้างความพึงพอใจและความเชือ่มัน่

เป้าประสงค์
ประชาชนมคีวามตระหนักรู้และพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีการบริหารจัดการงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยทางธรรมชาติของประเทศในแบบองค์รวม
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
มีบริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

กลยุทธ์
เพ่ิมบทบาทและการด�าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ตอบสนองความต้องการของสังคม(1)

ยุทธศาสตร์ที ่4  การลดความเสีย่งต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ
     และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
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โครงสรา้งกรมอตุนุยิมวทิยา
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บทบาทภารกจิของกรมอตุนุยิมวทิยา

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560                                                                                          
เล่ม 134 ตอนท่ี 103 ก (5 ตุลาคม 2560) หน้า 23 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือ
การบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
แม่นย�า และทันเหตุกาณณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เอกชน และ                                                                                                                                            
หน่วยงานของรัฐจากภัยธรรมชาติ โดยให้มีอ�านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ท�าหนา้ทีห่ลกัในการตรวจสอบการด�าเนินงานภายในกรม และสนบัสนนุการปฏบิตังิานของกรม รบัผดิชอบงาน
ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ท�าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงาน         
ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

ตรวจ เฝา้ระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล
ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ โดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย
ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสี โอโซน มลภาวะ และ
เทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
รว่มมอื ประสานงาน แลกเปลีย่น และใหค้วามรูด้า้นอุตนุยิมวิทยาและแผ่นดินไหวกบัประชาชน และหนว่ยงานอืน่                                                                              
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
ปฏบิตังิานร่วมกับหรือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บั
มอบหมาย

1)
2)

เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ                
ภายในกรม
ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
ประสานและด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภายในกรม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)

2)
3)

4)

ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอ�านวยการ และงานเลขานุการของกรม
ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
ด�าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการวางแผนก�าลังคน งานสวัสดิการ การเสริมสร้าง          
และด�าเนินการทางวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม
ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จของงาน
ด�าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคดีปกครอง
ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา                        
และแผ่นดินไหว และกิจกรรมของกรม รวมทั้งด�า เนินการเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรม             
และงานโรงพิมพ์
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

หน้าที่และอ�านาจของหน่วยงานในสังกัด

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�านักงานเลขานุการกรม
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ก�ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข บ�ารุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
ศึกษา พัฒนา และจัดท�าคู่มือเกี่ยวกับการก�าหนดมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
ใหค้�าปรกึษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ด�าเนนิการ และจดัท�าคูม่อืในการตดิตัง้บ�ารงุรกัษา และคูม่อืซ่อมแซม                      
เครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
ด�าเนนิการและใหบ้ริการแก่หนว่ยงานของรฐัในการสอบเทยีบและตรวจสอบเครือ่งมอืและอปุกรณส์�าหรบั
ตรวจอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและข้อก�าหนดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)
2)
3)

4)
5)

6)

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศในพ้ืนที่รับผิด
ชอบภาคกลาง ภาคตะวนัออก และควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของสถานฝีนและสถานวีดัระดับน�า้ทัว่ประเทศ
ตรวจ เฝา้ระวัง ติดตาม และรายงานอากาศผิวพ้ืนและอากาศชั้นบน
ตรวจ เฝา้ระวงั ติดตาม และเตอืนสภาวะอากาศดว้ยเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)

2)
3)

4)

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และบริการทางวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านรังสีโอโซน มลภาวะ และอุตุนิยมวิทยาทะเลเพ่ือการให้บริการ
วางแผน พัฒนา จัดระบบ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลและ
สารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา และการบริหารจัดการองค์ความรู้                  
ด้านอุตุนิยมวิทยาและงานห้องสมุดด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)
2)
3)

4)

5)

ตรวจ เฝา้ระวัง ติดตาม และรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ
วเิคราะห์ จ�าแนกคลืน่แผน่ดินไหว และด�าเนนิการเกีย่วกบัการค�านวณหาต�าแหนง่การเกิด ขนาด เวลาเกดิ 
ตลอดจนออกประกาศแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประชาชนทันที
ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาผลของแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็ว                          
และ ทันต่อเหตุการณ์
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว สึนามิ และภูมิฟสิิกส์
ตรวจสอบ รวบรวม จัดท�ารายงาน ให้บริการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิกับหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)
2)

3)

4)
5)

6)

จัดท�าแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศทั่วไป รวมทั้งด�าเนินการเกี่ยวกับการพยากรณ์
อากาศ เพ่ือการคมนาคมขนส่งทางบกทั่วประเทศ และการเดินเรือในอ่าวไทยและน่านน�า้ใกล้เคียง
ออกค�าเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยระบบพยากรณ์อากาศต่าง ๆ ที่ทันสมัย
และเป็นสากล
เผยแพร่และใหบ้รกิารการพยากรณอ์ากาศและเตอืนภัยธรรมชาตทิางอุตนิุยมวิทยาอย่างรวดเรว็โดยระบบ
และเทคนิคที่ทันสมัย
ติดตามและประเมินผลการพยากรณ์อากาศ และศึกษาค้นคว้าเทคนิคเพ่ือปรับปรุงการพยากรณ์อากาศ
ให้ทันสมัย ตลอดเวลา
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)

2)

3)

4)

5)

กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

กองพยากรณ์อากาศ

 มีหน้าที่ และอ�านาจ ดังต่อไปนี้
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ส่งเสริมและด�าเนินการในการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านเทคนิควิศวกรรม                         
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพยากรณ์อากาศอย่างรวดเร็วและแม่นย�า
วิเคราะห์และรายงานอากาศประจ�าถิ่นของประเทศไทย
คาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางภูมิอากาศ ผลกระทบท่ีเกิดจากภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลง                   
ของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน
ศึกษา วิเคราะห์ คาดหมาย และรายงานอากาศเพ่ือพัฒนาผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรม                        
และออกค�าเตือนลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบต่อการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมท้ังศึกษา ค้นคว้า         
และวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร
ศึกษา วิเคราะห์ และคาดหมายอุตุนิยมวิทยาอุทก และออกค�าเตือนอุทกภัย รวมท้ังศึกษา ค้นคว้า                   
และวิจัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอุทก
ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือทาง
อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการจัดประชุมและการเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

รวบรวม ตรวจสอบ ควบคุม ด�าเนินการ และพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสารอุตุนิยมวิทยา เพ่ือด�าเนิน
การรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กระจายข่าวอากาศเพ่ือการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอื่น ๆ
ศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพ่ือการรับส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและ                                 
แผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและทันเหตุการณ์
ให้ค�าปรึกษา ศึกษา พัฒนา ด�าเนินการ และจัดท�าคู่มือในการติดตั้ง บ�ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือ
และอุปกรณ์การสื่อสาร
ด�าเนินการเป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)

2)
3)

4)

5)
6)

ตรวจ เฝา้ระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศเพ่ือการบิน
จัดท�าแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศเพ่ือการบิน และออกค�าเตือนลักษณะอากาศ
ร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบินในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของประเทศไทย รวมทั้งให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพ่ือการบิน
รวบรวมและจัดท�าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือการพยากรณ์ลักษณะอากาศตาม
เส้นทางบินทุกเที่ยวบินให้กับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
สรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพ่ือการบินและให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทาง
อุตุนิยมวิทยาการบิน
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

ควบคมุดแูลการปฏบิติังานของสถานอีตุนุยิมวทิยาในการตรวจ เฝา้ระวงั รายงานและเตอืนสภาวะอากาศ
และอากาศเพ่ือการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตรวจ เฝา้ระวงั ตดิตาม ศึกษา และวเิคราะหส์ภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลีย่นขอ้มูลอุตุนยิมวทิยาในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จัดท�าฐานข้อมูลและแผนท่ีอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกค�าเตือนภัยธรรมชาติทาง
อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน
ศึกษา วางแผน และด�าเนินการในการบ�ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและ
การสื่อสาร
ให้ค�าปรกึษา แนะน�า และเผยแพรค่วามรู้และประสบการณด์า้นอุตนุยิมวิทยา แผ่นดนิไหว และการเตอืนภยั
ธรรมชาติ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)

2)

3)

4)

5)

6)

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กองสื่อสาร

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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ควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของสถานอุีตนุยิมวทิยาในการตรวจ เฝา้ระวงั รายงานและเตอืนสภาวะอากาศ
และอากาศเพ่ือการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา                 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จัดท�าฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกค�าเตือนภัยธรรมชาติทาง
อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
ศึกษา วางแผน และด�าเนินการในการบ�ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและ
การสื่อสาร
ให้ค�าปรึกษา แนะน�า และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว และการเตือน
ภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของสถานอุีตนุยิมวทิยาในการตรวจ เฝา้ระวงั รายงานและเตอืนสภาวะอากาศ
และอากาศเพ่ือการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่ งตะวันตก
ตรวจ เฝา้ระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่ งตะวันตก
จัดท�าฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกค�าเตือนภัยธรรมชาติ
ทางอุตุนิยมวิทยา รวมท้ังให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้                   
ฝั่ งตะวันตก
ศึกษา วางแผน และด�าเนินการในการบ�ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและ
การสื่อสาร
ให้ค�าปรึกษา แนะน�า และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว และการเตือน
ภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของสถานอุีตนุยิมวทิยาในการตรวจ เฝา้ระวงั รายงานและเตอืนสภาวะอากาศ
และอากาศเพ่ือการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่ งตะวันออก
ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา             
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่ งตะวันออก
จัดท�าฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกค�าเตือนภัยธรรมชาติ
ทางอุตุนิยมวิทยา รวมท้ังให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคใต้                       
ฝั่ งตะวันออก
ศึกษา วางแผน และด�าเนินการในการบ�ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและ
การสื่อสาร
ให้ค�าปรึกษา แนะน�า และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว และการเตือน
ภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ควบคมุดแูลการปฏบิตังิานของสถานอุีตนุยิมวทิยาในการตรวจ เฝา้ระวงั รายงานและเตอืนสภาวะอากาศ
และอากาศเพ่ือการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคเหนือ
ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา              
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบภาคเหนือ
จัดท�าฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกค�าเตือนภัยธรรมชาติทาง
อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคเหนือ
ศึกษา วางแผน และด�าเนินการในการบ�ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาและ
การสื่อสาร
ให้ค�าปรึกษา แนะน�า และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว และการเตือน
ภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันตก

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
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อตัราก�าลงั

 กรมอุตุนิยมวิทยา มีกรอบอัตราก�าลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 1,135 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ประเภทบุคลากร   
ข้าราชการ   
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�า
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว (จากเงินนอกงบประมาณ)

จ�านวนคน
1,033

23
48
12
19

1,133

ร้อยละ
91.01
2.03
4.23
1.06
1.67
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เพศ
ชาย
หญิง
รวมทั้งสิ้น (คน)

ประเภท
บริหารสูง
บริหารต้น
อ�านวยการสูง
อ�านายการต้น
รวมทั้งสิ้น (คน)

ประเภท
ปฎิบัติการ
ช�านาญการ
ช�านาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
รวมทั้งสิ้น (คน)

ประเภท
ปฎิบัติงาน
ช�านาญงาน
อาวุโส
รวมทั้งสิ้น (คน)

ข้าราชการพลเรือน

จ�านวนคน
595
438

1,033

จ�านวนคน
1
3
8
6
18

จ�านวนคน
216
85
50
3

354

จ�านวนคน
142
415
105
661

ร้อยละ
57.60
42.40

ร้อยละ
5.56
16.67
44.44
33.33

ร้อยละ
61.02
24.01
14.12
0.85

ร้อยละ
21.48
62.78
15.73
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ประเภท
ต�า่กว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น (คน)

ประเภท
ลูกจ้างประจ�า
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น (คน)

บุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน

จ�านวนคน
340
547
136
10

1,033

หญิง
10
6
7

23

ร้อยละ
32.91
52.95
13.17
0.97

ชาย
38
6
13

60

รวม
48
12
23
83

ร้อยละ
57.83
14.46
27.21
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ภารกิจส�าคัญในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563

พายุโนอึล เป็นพายุหมุนเขตร้อน มีลักษณะศูนย์กลางความกดอากาศต�่า ลมกระโชกแรง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก                  
พ้ืนที่ชายฝั่ งมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนมากเป็นพิเศษ คือ น�้าอุ่นมหาสมุทร ฉะนั้นพายุจึงมัก
เกิดเมื่ออยู่เหนือหรือใกล้แหล่งน�้า และอ่อนก�าลังลงค่อนข้างรวดเร็วเม่ือพัดเข้าแผ่นดิน ท�าให้หยาดน�้าฟา้กระจุกตัวใน                               
พ้ืนที่เล็ก ๆ ก่อให้เกิดฝนตกหนัก 

ค�าว่า “โนอึล (NOUL)” หมายถึง เรืองแสง, ท้องฟา้สีแดง ตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ในอดีต   
พายุโนอึล ถูกเรียกว่า ‘พงซ็อนฮวา’ หมายถึงต้นเทียนดอก และถูกเปลี่ยนเมื่อปี 2545

ในวันที่ 15 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาพบหย่อมความกดอากาศต�า่ก�าลังแรงบริเวณประเทศฟลิิปปินส์ได้ทวีก�าลัง
แรงขึ้นเป็นพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ต่อมาพายุนี้ทวีก�าลังแรงเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล (NOUL)” ก�าลังเคลื่อนตัว
ทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเคลื่อนขึ้นฝั่ งประเทศเวียดนามตอนกลาง แล้วเคลื่อนผ่าน
ประเทศลาว ในวันที่ 16 กันยายน 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดแถลงข่าวเพ่ือรายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชน 
โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

1.	พายุโนอึล	(NOUL)
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วนัที่ 17 กนัยายน 2563 กรมอตุนุยิมวทิยาไดจ้ดัตัง้ศูนยต์ดิตามสถานการณพ์าย ุ“โนอลึ (NOUL)” เพ่ือตดิตามสถานการณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ เส้นทาง แนวโน้มการเคลื่อนตัว เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการ
แจ้งเตือนและประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการเผยแพร่ข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกที่             
อาจท�าให้ประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ประสานงานส่วนหน้า ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก                
เฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเฝา้ระวังสภาวะอากาศในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

 การด�าเนินการของศูนย์ฯ ได้ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจอากาศและรายงานสภาพอากาศทุก ๆ  
3 ชั่วโมง จากนั้นจึงค่อยยกระดับการตรวจและรายงานขึ้นเป็นทุกชั่วโมงในวันที่ 18 กันยายน 2563 รวมทั้งมีการประชุม              
ผา่นระบบ Video Conference กบัศูนยอ์ตุนิุยมวทิยาภมูภิาคทัง้ 5 แหง่ และสถานอุีตนุยิมวทิยาในจงัหวดัทีไ่ดร้บัผล กระทบ
เพ่ือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

จนกระทั่งในวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย “โนอึล (NOUL)”  ได้อ่อนก�าลังลงเป็นพายุ           
ระดับ 1 (ย่อมความกดอากาศต�า่ก�าลังแรง) บริเวณจังหวัดพิษณุโลก โดยอิทธิพลของพายุจะท�าให้ประเทศไทยยังคงมีฝน
ตกหนักบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน   

ศูนย์ติดตามสถานการณ์
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2.	การลงนาม	MOU
  	การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เรือเซเรตร้า และเรือฟนีิกส์ที่ล่มกลางทะเล ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
และพายุโซนร้อน “ปาบึก (PABUK)” ที่เคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ได้ส่งผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วนบัเปน็มลูคา่มหาศาล ทัง้นี ้การแจง้เตือนภยัของหนว่ยงานภาครฐัในอดตีจะเปน็การแจง้ระหวา่ง
หน่วยงาน ไมไ่ดแ้จง้ให้ประชาชนหรือนักทอ่งเท่ียวทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีเ่สีย่งได้รบัทราบเพ่ือเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่ว

จากเหตกุารณด์งักลา่วจงึไดเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งส�านกังานผูต้รวจการแผน่ดนิ รว่มกบักรมอตุุนยิมวทิยา กรมปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั และผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ผลกัดนัการแจง้เตอืนภยัธรรมชาตผิา่น SMS โดยไมม่คีา่ธรรมเนยีม
การส่งข้อความ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นผู้ด�าเนินการส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ เพ่ือให้ 5 ผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ ได้แก่ 1) บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ�ากัด 2) บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
3) บริษัทดีแทคไตรเน็ต จ�ากัด 4) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) และ 5) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 
แจ้งต่อไปยังประชาชนหรือนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยได้อย่าง
รวดเร็วและทันท่วงที เพ่ือความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสิ์น เบ้ืองตน้มกีารจัดท�าค�าเตอืนภัยเป็น 3 ภาษา คอื ไทย อังกฤษ 
และ จีน 

ในการนี้ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนาม                        
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน
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3.	พิธีลงนาม	MOU	ร่วมกับกรมเจ้าท่า

กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมมือ กรมเจ้าท่าจัดพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา 
เพ่ือประสานงานและแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ส่งเสริมการด�าเนินงานตามภารกิจของทั้งสอง                
หน่วยงานในด้านอุตุนิยมวิทยา น�ามาใช้เป็นกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการ               
ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ในตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization 
Instrument : IMO) ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร                                                                                                                  
โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ ์ ขาวสวุรรณ ์อธิบดกีรมอุตนิุยมวทิยา และนายวิทยา ยาม่วง อธบิดกีรมเจ้าท่า เป็นผู้รว่มลงนาม

การลงนามความรว่มมอืครัง้น้ี เปน็การบรูณาการการปฏิบัตงิานเพ่ือพัฒนารว่มกนัในการใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นอุตนุยิมวิทยา
ไปถึงชาวเรือได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้องแม่นย�า ทันเวลา ซ่ึงจะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับชาวเรือในการ                 
ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือหลบหลีก เตรียมการรับมือกับสภาพท้องทะเลและสภาพอากาศที่อาจเกิดการแปรปรวนใน
แต่ละห้วงเวลา ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยกรมเจ้าท่า และกรมอุตุนิยมวิทยา จะประสานความร่วมมือ                                   
ในการบนัทึกขอ้มลูการแลกเปลีย่นและกระจายข้อมลูขา่วสาร สารสนเทศอุตนิุยมวทิยาเพ่ือการเดนิเรอืผ่านระบบบันทกึขอ้มูล
ร่วมกันตามช่องทางที่ก�าหนด พร้อมกันนี้ กรมเจ้าท่า จะด�าเนินการกระจายข่าวอากาศ การแจ้งเตือนภัย ด้านอุตุนิยมวิทยา
ใหข้อ้มลูกบัเรอืในทะเลตามหว้งเวลาและความจ�าเปน็ หรอืตามการรอ้งขอจากเรอืทีเ่ดินในทะเลผา่นชอ่งทางและเครือ่งมอืการ
สื่อสารที่มีอยู่ อาทิ การออกอากาศเสียงผ่านเครือข่ายสื่อสาร VHF หรือ HF
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การด�าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจะด�าเนินการจัดหาช่องทางและประสานการรับข้อมูลจากเรือท่ีมีการตรวจวัด                    
และสังเกตสภาพอากาศและสภาพทะเลจากเรือในทะเล (weather observing data from ships at sea) น�าไปประกอบ
ในการประมวลข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือน พร้อมจัดให้มีการตรวจเย่ียม                                                           
เรือเดินสมุทร เพ่ือท�าการตรวจสอบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา และให้ค�าแนะน�า รวมทั้งเอกสารด้านอุตุนิยมวิทยาทะเลให้แก่                                                 
เจ้าหน้าที่เรือ เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาท่าเรือที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลประสานงานกับบริษัทเดินเรือ (Shipping                                                                                          
companies) ท่ีมาใช้บริการตามท่าเรือหลักของประเทศไทยและด�าเนินการกระจายข่าวอากาศ การแจ้งเตือนภัย                                     
ด้านอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลกับเรือในทะเลตามห้วงเวลาท่ีก�าหนด ผ่านช่องทางและเครื่องมือการสื่อสารที่มีอยู่ อาทิ 
แฟกซ์ (Facsimile) พร้อมทั้งตรวจเฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ ให้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา                                                                                                                 
และแผ่นดินไหวในการบริการค้นอุตุนิยมวิทยาและการแจ้งเตือน (Meteorological services and warning) ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานทีอ่งคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization : IMO) และองคก์ารอุตนุยิมวทิยา-
โลก (World Meteorological Organization : WMO) และข้อก�าหนด อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล             
ค.ศ 1978 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพิธีสารปี 1988 และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งสองหน่วยงาน ประสานการท�างานร่วมกัน
ยิ่งขึ้นทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือให้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยามีความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�า ทันเวลา เป็นประโยชน์
ต่อด้านการเดินเรือในน่านน�้าไทย ให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมยกระดับการท�างานด้านอุตุนิยมวิทยา             
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีในอนุสัญญาในฐานะรัฐชายฝั่ งของประเทศไทย (Coastal State) ในการบริการอุตุนิยมวิทยา
ทางเรือต่อไป
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ “องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา            
แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพ่ือคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” เพ่ือให้เกิดการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงได้มี
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการที่ส�าคัญสอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้

ผลการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาพ้ืนฐานองค์กร

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่ละเอียด ถูกต้อง แม่นย�า

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติและการสร้าง

    ประโยชน์ต่อสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

 

 กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดตัวค่านิยม (Core Values) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา           
เพ่ือถ่ายทอดค่านิยมองค์กรแก่บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา โดยค่านิยม SOSMART (โซสมาร์ท) ประกอบไปด้วยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษจ�านวน 7 ตัว มีความหมายดังนี้

 S Self development พัฒนาตนเอง

 O  On Target   มุ่งผลสัมฤทธิ์

 S Service mind   มีจิตบริการ

 M  Moral    มีคุณธรรม จริยธรรม

 A  Active   กระตือรือร้น มุ่งมั่นในการท�างาน

 R  Responsibility  มีความรับผิดชอบ 

 T  Teamwork  ท�างานเป็นทีม

กิจกรรมเปิดตัวค่านิยมองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา	SOSMART
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and                
Transparency Assessment : ITA)
 
การประเมิน ITA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา มีผลคะแนนภาพรวมหน่วยงานอยู่ที่ 82.8 คะแนน 
ซึ่งจัดผลการประเมินระดับ B รายละเอียดดังนี้

โครงการนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่

 การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์กรมอุตุนิยมวิทยา 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาทีมนักวิจัยและนวัตกรรม ที่ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นผลงานที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยา             
และการเฝา้ระวังแผ่นดินไหว จ�านวน 2 หมวด ประกอบด้วย 1) หมวดซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ และ 2) หมวด
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

หมวด	 	 	 	 						ชื่อผลงาน	 	 	 			ผู้คิดค้น

1) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ ไลน์บอทรายงานสภาพอากาศ ทีม Line Bot
นายสนธยา ทองสิมา
สังกัดกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

นายบรรณศักด์ิ วรทอง กองเฝา้ระวงั
แผ่นดินไหว

2) นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เคร่ืองตรวจวัดแผ่นดินไหว
ต้นทุนต�า่ด้วยเทคโนโลยีไอโอที

    ตัวชี้วัดการประเมิน  คะแนน
การป้องกันการทุจริต  100.00
การปฏิบัติหน้าที่   88.74
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  82.65
คุณภาพการด�าเนินงาน  82.29
การปรับปรุงการท�างาน  79.87
การใช้อ�านาจ   79.45
การเปิดเผยข้อมูล   76.56
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 73.13
การใช้งบประมาณ   71.75
การแก้ไขปัญหาการทุจริต  70.42
    82.80

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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การด�าเนนิงานดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

1.	ความร่วมมือภายใต้กรอบงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	(WMO)

กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม เข้าร่วมด�าเนินโครงการ Flash Flood                               
Guidance System (FFGS) for Southeast Asia 
ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ภายใต้ทุนด�าเนิน
โครงการ CREW-SeA Canada วตัถปุระสงคเ์พ่ือพัฒนา
ระบบให้ค�าแนะน�าพยากรณ์และเตือนภัยน�้าท่วมฉับพลัน                                                    
(FFGS) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ด�าเนินการ 
ได้อย่างสมบูรณ์ และปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ในภูมิภาค ส�าหรับการ
ผลิตข่าวพยากรณ์และเตือนภัยน�้าท่วมฉับพลันท่ีจะน�ามา
ซึ่งอันตรายได้อย่างถูกต้องทันเวลาเพ่ือลดความเสี่ยง
ของภัยพิบัติ 

กรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้าร่วมด�าเนินโครงการสร้างความ
สามารถในการฟื้ นตัวจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีผลก
ระทบสูงอันเน่ืองจากปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาและ
อุทกวิทยาส�าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก                                                  
เฉียงใต้ (Building Resilience to High-Impact Hy-
drometeorological Events through Strengthening 
Multi-Hazard Early Warning Systems (MHEWS) 
in Small Island Developing States (SIDS) and                                                                         
Southeast Asia (SeA) ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO) ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประเทศ ได้แก่ 
ไทย กัมพูชา ลาว ฟลิปิปินส์ และเวียดนาม ภายใตโ้ครงการนี้                                                                                        
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ร่วมมือกับ WMO ด�าเนินกิจกรรม 2 
รายการ ได้แก่

1.1 1.2

(1)

ในการนี้คณะผู้แทนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 
พร้อมด้วยศูนย์ Hydrological Research Center 
(HRC) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก 
WMO ให้พัฒนา Flash Flood Guidance System 
ส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ�านวน 4 คน                             
ได้เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือกับประเทศ                                                      
ที่เข้าร่วมโครงการ SeAFFGS ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 
โดยได้เดินทางมาประชุมหารือกับกรมอุตุนิยมวิทยาไทย 
ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งการประชุมครั้งนี้                                                                        
มีประเด็นส�าคัญคือขอให้สมาชิก SeAFFGS สนับสนุน
ข้อมูลส�าหรับใช้ในการพัฒนาระบบให้ค�าแนะน�าการ                                                                                                    
พยารกรณน์�า้ท่วมฉบัพลนัส�าหรับภมิูภาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ โดย นายบุญเลิศ  อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้แทนอธิบดี พร้อมด้วย นายสมควร  ต้นจาน 
(Focal Point on SeAFFGS) นายฟาตา  มรรษทวี                                                                                                 
(Alternate on SeAFFGS) และทีมงานด้านอุตุนิยมวิทยา
อุทก ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทน 
WMO และ HRC โดยขณะนี ้(HRC) ไดน้�าข้อมลูทีไ่ดร้บัจาก
แต่ละประเทศไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา Flash Flood 
Guidance System
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จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชีย
แ ล ะ แ ป ซิ ฟิ ก แ ห่ ง ส หป ร ะ ช า ช า ติ  ( UNE SCAP )
และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) ด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเตือนภัย                            
ล่วงหน้าส�าหรับภัยประเภทต่าง ๆ และการด�าเนินการ
ล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยพิบัติส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (Joint Workshop on Strengthening 
Multi-Hazard Early Warning Systems and Early                                                                        
Actions in Southeast Asia) ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่                                                     
18-20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีองค์กรระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติร่วมให้การสนับสนุนด้วย ได้แก่ 
RIMES, ECHO, WFP, UNICEF และ UN Women                                                                                       
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่ปฏิบัติ
เกีย่วขอ้งดา้นอตุนิุยมวิทยา อทุกวทิยา การลดความเสีย่ง
จากภัยพิบัติ การเตือนภัยล่วงหน้า และการปรับตัว
เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้น�าเสนอ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และหารือร่วมกัน เก่ียวกับ ความต้องการ
ด้านอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบผลลัพธ์ของการประเมิน
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าในประเทศต่าง ๆ แบ่งปันบท
เรียนที่ได้เรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่ดี และเครื่องมือนวัตกรรม 
ส� าหรับการ ให้บริการพยากรณ์และการ เตือนภัย                                                                                    
ล่วงหน้า



42

กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาจีน (CMA) 

ด�าเนินการจัดประชุม Workshop on Global Multi-           
Hazard Early Warning Capacity Development in Asian 
Region (GMAS-A Workshop) ณ เมือง Haikou, Hainan 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 
2562 ภายใตก้รอบการด�าเนนิงานขององคก์ารอตุนุยิมวทิยา
โลก (WMO) โดยมีกรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง (HKO) และ
กรมอุตุนิยมวิทยาเมียนมา (DMH) เป็นเจ้าภาพร่วมในการ
จดัประชมุคร้ังนีด้้วย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือหารอืแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการ                    
เตือนภัยในภูมิภาคเอเชีย พิจารณาจัดตั้งระบบเตือนพหุภัย 
สร้างกลไกความร่วมมือและวางรากฐานส�าหรับการจัดการ                                                                       
ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาในเอเชีย มีผู้แทนจากกรม
อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศสมาชิก WMO ในภูมิภาค
เอเชียเข้าร่วมประชุม จ�านวน 50 คน 

ทัง้น้ีประเทศไทยในฐานะประเทศเจา้ภาพรว่มไดส้ง่คณะผูแ้ทน 
ประกอบด้วย นายภูเวียง  ประค�ามินทร์ รองปลัดกระทรวง
ดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม นางสาวสุกนัยาณ ี ยะวิญชาญ                                                                         
รองอ ธิบดี ก รม อุ ตุ นิ ยม วิ ทย า  ฝ่ า ย วิ ช าก าร  แล ะ                                    
นางสาวเกศราภรณ ์ เตชะพิเชฐวนิช นกัวชิาการคอมพิวเตอร์
ช�านาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม
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 ระบุประเด็นส�าคัญท่ีจะก�าหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์
ระดับภูมิภาคเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการด�าเนิน
งานของโลกตาม Agenda 2030 ตลอดจนพิจารณา                                                                                       
ข้อเสนอแนะ และทิศทางส�าหรับการด�าเนินโครงการต่อไป                                                                                      
ในอนาคตเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพยากรณ์
อากาศเชิงให้ข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พัฒนาขีดความ
สามารถและจัดท�าโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า และแสวงหาความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งชาติและหน่วยงานพันธมิตร เพ่ือการพัฒนา โดยมีผู้เข้า
ร่วมประชุม 96 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้10 ประเทศ ซึง่เป็นระดบั ผูเ้ชีย่วชาญและ ผู้
ปฏิบตังิานจากหนว่ยงานอตุนิุยมวทิยาและอทุกวทิยาแหง่ชาติ                                                                          
หน่วยงานด้านการจัดการความเส่ียงของภัยพิบัติระดับชาติ
และท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ด้านสวัสดิการ
สงัคมของชาต ิสถาบนัการศึกษา สมาคม พลเรอืน สือ่มวลชน 
ภาคเอกชน สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ และหุน้สว่นด�าเนิน
งานและการพัฒนา ในจ�านวนนี้เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 15 หน่วยงาน จ�านวน 20 คน 
ประกอบด้วย 

1.  กรมอุตุนิยมวิทยา 
2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ส�านักงานทรัพยากรน�า้แห่งชาติ 
4. กรมชลประทาน 
5. กรมทรัพยากรธรณี 
6. สถาบันสารสนเทศทรัพยกรน�า้                                   
8. สภากาชาดไทย 
9.  ส�านกันโยบายและแผนทรพัยกรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
10. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
11. ศูนย์เตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
   (ADPC) 
12. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มหาชน     
ในการนี้ นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
เปิดการประชุมร่วมกับผู้แทน WMO และ UNESCAP โดย
มี                                 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  
ขาวสวุรรณ ์อธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยา พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร 
กรมอุตุนิยมวิทยาเดินทางไปในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ด้วย
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จัดโครงการฝึกอบรม “การประสานงานการออกข่าว SIGMET เพ่ือสนับสนุนการเดินอากาศ”

กรมอุตุนิยมวิทยา โดยกองอากาศการบิน ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น จัดโครงการฝึกอบรม “การประสาน
งานการออกข่าว SIGMET เพ่ือสนับสนุนการเดินอากาศ” ระหว่าง วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6                   
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ได้แก่ 
Ms. Michiko Ikeda และ Mr. Tomofumi Matsumoto เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
ในการนี้ นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝา่ยปฏิบัติการ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝกึอบรม 
โดยมีนักอุตุนิยมวิทยาจากกองอากาศการบินเข้าร่วมฝกึอบรมในครั้งนี้  

กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเจ้าภาพร่วมกับส�านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก 
(WMO)  ด�าเนินการจัดประชุม ASEAN Climate Outlook Forum (ASEANCOF) ครั้งที่ 13 หรือ ASEANCOF-13 
ภายใต้กรอบคณะอนุกรรมการอาเซียน ว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟสิิกส์ (ASEAN-SCMG) ระหว่างวันที่ 18-21 
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการคาดหมาย
ภูมิอากาศ การเฝ้าระวังสภาพภูมิอากาศท่ีมีความรุนแรง และการออกข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับสภาพอากาศ            
ทีร่นุแรงใหก้บัประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยมผู้ีแทนจากกรมอุตนิุยมวิทยาของประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนิเซีย และฟลิิปปินส์ พร้อมด้วยผู้แทน
จากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ศูนย์ผลิตข้อมูลพยากรณ์ระยะนานของโลก (Global Climate Producing 
Centers) และหนว่ยงานผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการใชข้อ้มลูการคาดการณภ์มูอิากาศ และผูแ้ทนจากเลขาธกิารอาเซยีน 
รวม 49 คน เข้าร่วมประชุม และได้จัดให้มีการฝกึอบรมหลักสูตร Pre-COF Training workshop ขึ้นก่อนหน้าการ
ประชุม ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ด้วย โดยได้รับทุนจากกองทุนอาเซียน (ASTIF)  สนับสนุนการจัดประชุม 
ASEANCOF-13 และ Pre-COF Training workshop ครั้งนี้
ในการนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้มอบหมายให้ นายบุญเลิศ  อาชีวระงับโรค ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเปิดการประชุมร่วมกับผู้แทนของ WMO และศูนย์อุตุนิยมวิทยาพิเศษแห่งอาเซียน 
(RSMC สิงคโปร์)

2. ความร่วมมือภายใต้กรอบงานคณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยอุตุนิยมวิทยา
   และธรณีฟสิิกส์ (ASCMG ) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)  

2.1
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กรมอุตุนิยมวิทยามอบหมายให้ นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝา่ยวิชาการ เป็นหัวหน้าคณะ                                                                                                                                         
ผู้แทนไทย ประกอบด้วยผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส�านักงาน
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 52 ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี 
อุตุนิยมวิทยา การประชุมดังกล่าว เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น 2 ครั้ง ผ่านระบบ video conference 
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาดทั่วโลก ดังนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 -11.00 น.                                                                   
ตามเวลาประเทศไทย ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาวาระ
การประชมุทีส่�าคญัเรง่ดว่น ไดแ้ก ่การเลอืกประธานและ                  
รองประธานคณะกรรมการไตฝุ้น่ สมยัท่ี 52 การน�าเสนอ
สรปุแผนงานของคณะท�างานตา่ง ๆ  การพิจารณาอนมุตัิ                                                                                
งบประมาณจากกองทุนคณะกรรมการไต้ฝุน่เพ่ือด�าเนนิ
กิจกรรมของคณะท�างานฯ ส�าหรับปี 2020/2021               
มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 12 ประเทศ 
จากทั้งหมด 14 ประเทศ

เมือ่วันพุธที ่10 มิถนุายน 2563 เวลา 08.00-10.40 น.                                                                       
ตามเวลาประเทศไทย โดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา                                                                          
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงท�าหน้า ท่ีประธานและ                                                                            
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุ่นท�าหน้าที่รองประธาน                                                                                     
ของคณะกรรมการไต้ฝุ่น สมัยที่ 52 ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องส�าคัญคือการถอดถอนรายชื่อพายุ          
ที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศสมาชิกและอนุมัติ
ชื่อพายุใหม่ทดแทน โดยได้อนุมัติชื่อ KRATHON 
(กระท้อน) ทดแทนชื่อพายุ MANGKHUT (มังคุด)                
ของประเทศไทย และอนุมัติชื่อ PULASAN ทดแทน                                                                 
ชื่อพายุ RUMBIA (รุมเบีย) ของประเทศมาเลเซีย 
นอกจากนีท้ีป่ระชมุฯ ยังมมีตถิอดถอนรายชือ่พายุ 6 ช่ือ                                                                           
ซึง่สรา้งความเสยีหายใหแ้กส่มาชกิฯ เมือ่ปี พ.ศ. 2562 
ที่ผ่านมา ได้แก่ 
1. HAGIBIS (ฮากีบิส) ของฟลิิปปินส์ 
2. FAXAI (ฟา้ใส) ของ สปป. ลาว                                                                                                 
3. PHANFONE (ฟานทอง) ของ สปป.ลาว 
4. KAMMURI (คัมมูริ) ของญี่ปุ่น 
5. LEKIMA (เลกีมา) ของเวียดนาม
6. YUTU (ยวี่ถู่) ของจีน 
ทั้งนี้ประเทศสมาชิกข้างต้นจะได้เสนอชื่อทดแทนชื่อ
พายทุีถ่กูถอดถอนเพ่ือใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการไตฝุ้น่ 
สมัยที่ 53 ซึ่งจะจัดขึ้นในต้นปี พ.ศ. 2564 พิจารณา
ต่อไป

3.	ความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมการไต้ฝุ่น	
			(ESCAP/WMO	Typhoon	Committee	:	TC)	

ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  
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    ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน สมัยที่ 47 กรมอุตุนิยมวิทยามอบหมายให้                                                                            
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทน
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน สมัยที่ 47 ในวันที่ 23 - 24 และ 26 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา                                                                           
15.00-18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผา่นระบบ video conference ณ หอ้งประชมุมรกต ชัน้ 2 อาคาร 50 ปี อุตนุยิมวทิยา    
การประชมุคร้ังนี ้กรมอตุนุยิมวทิยาสหรัฐอาหรบั เอมเิรต เปน็เจ้าภาพจดัขึน้ โดยด�าเนินการผา่นระบบ video conference 
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาดทั่วโลก

4.	ความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน	
			(WMO/ESCAP	Panel	on	Tropical	Cyclones	:	PTC)

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระการประชุมท่ีส�าคัญ ได้แก่ เลือกตั้งให้
อธิบดีกรมอุตนิยมวิทยาสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นประธานและอธิบดี
กรมอุตนิยมวิทยาซาอุดิอาราเบียเป็นรองประธานคณะกรรมการ
พายุหมุนเขตร้อน สมัยที่ 47 น�าเสนอรายงานความก้าวหน้าใน                                                                                           
การด�าเนนิงาน ของคณะกรรมการฯ ในรอบปทีผีา่นมา พิจารณาอนมุตัิ
งบประมาณจากกองทุนคณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน (PTC Trust 
Fund) เพ่ือด�าเนนิกจิกรรมของคณะกรรมการฯ ส�าหรับป ี2020/2021 
พิจารณาพายุที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอ่าวเบงกอลและทะเลอาราเบียน                                                        
และผลกระทบต่อประเทศสมาชิก ตลอดช่วงฤดูกาลพายุในรอบปี                           
ที่ผ่านมา (ปี 2019 – 2020) วางแผนมาตรการและส่งเสริมการด�าเนิน
การต่างๆ ในด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา การเตรียมความพร้อม และ
ปอ้งกนัภยัพิบตั ิการวจิยัและฝกึอบรม เพ่ือลดผลกระทบของพายหุมนุ

เขตร้อนท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค นอกจากนี้ได้พิจารณา ปรับโครงสร้างการท�างานของคณะกรรมการฯ ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมีมติให้จัดตั้งคณะท�างานเพ่ือพิจารณา ปรับโครงสร้างการท�างานและการด�าเนินงานต่างๆ โดยให้ผู้แทน
กรมอุตุนิยมวิทยาอิหร่านและโอมานเป็นประธานร่วม (Co-leads) ของทีมงาน
    นอกจากนี้ก�าหนดให้มีผู้แทนจากสมาชิกประเทศละ 1 คน พร้อมทั้งผู้แทน WMO และ ESCAP เข้าเป็นสมาชิกคณะ
ท�างานชุดนี้ด้วย การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั้งหมด 13 ประเทศ ผู้แทนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 
ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟกิ (UNESCAP) และหน่วยงานเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 
จ�านวน 88 คน

 กรมอตนุยิมวทิยาเป็นเจา้ภาพรว่มกบัองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ (FAO) จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร                     
Workshop on Strengthening Inter-Agency Collaborative Climate Services for Resilient Agriculture Systems in Thailand 
วนัที ่23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชมุมรกต ชัน้ 13 อาคาร 50 ป ีอตุนุยิมวทิยา วตัถปุระสงค ์เพ่ือเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง 
FAO กรมอตุนุยิมวิทยาและหนว่ยงานภาครัฐของไทยทีเ่กีย่วขอ้ง ในการเสรมิสรา้งบรกิารภมูอิากาศเพ่ือการเกษตรและความมัน่คง              
ดา้นอาหารส�าหรบัประเทศไทย ซึง่เปน็กจิกรรมความรว่มมอืครัง้แรกระหว่างกรมอุตนุยิมวิทยา และ FAO  โดยมผู้ีเขา้รว่มประชุม                                                                                                                                           
ทัง้ส้ิน 45 คน ประกอบดว้ยผูแ้ทนกรมอตุนุยิมวทิยา สมาชกิของคณะท�างาน Climate Change Working Group  กระทรวงเกษตร
และสหกรณแ์ละหนว่ยงานระดบักรมใตส้งักดั ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิกรมทรพัยากรน�า้ ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) เขา้รว่มประชมุหารอืดว้ย 
 พรอ้มนีไ้ดจ้ดัให้ผูแ้ทนจากศูนยอ์ตุนุยิมวทิยาสว่นภมูภิาคทัง้ 5 ศูนย์ จากเชยีงใหม่ ขอนแกน่ อบุลราชธาน ีสงขลา และภเูกต็ 
เขา้รว่มประชมุดว้ยผา่นระบบประชมุทางไกล (Video Conference) ซึง่การประชมุประสบความส�าเรจ็ดว้ยด ีน�าไปสูค่วามรว่มมอืในการ
พัฒนางาน ใหบ้ริการดา้นภมูอิากาศเพ่ือการเกษตรและความมัน่คงดา้นอาหารส�าหรบัประเทศไทย ระหวา่ง FAO กรมอตุุนิยมวทิยา            

5.	ความร่วมมือกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)

และหนว่ยงานภาครฐัของไทยทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปในอนาคต
 ในการนี ้นายบุญเลศิ อาชวีระงบัโรค ผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้นวจิยัและพัฒนาอตุนิุยมวทิยา ไดร้บัมอบหมายจากกรมอุตนุยิมวทิยา
ใหเ้ปน็ประธานในพิธเีปดิประชมุ รว่มกบั Ms. Hang Thi Thanh Pham, Senior Resilience Officer ผูแ้ทนองคก์ารอาหารและเกษตร
แหง่สหประชาชาติ (FAO) ส�านกังานภมูภิาคเอเชยีและแปซิฟกิ ณ หอ้งประชมุเขตอดุมศักดิ ์ชัน้ 13 อาคาร 50 ป ีกรมอตุนุยิมวทิยา
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การด�าเนินงานของสถาบันอุตุนิยมวิทยา

 สถาบนัอตุนุยิมวทิยา สังกดักองบริการดจิิทลัอตุนุยิมวทิยา มหีน้าที่ก�าหนดยทุธศาสตร ์วางแผน และจดัการฝกึอบรม
เพ่ือผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ด�าเนินโครงการจัดการศึกษา
และโครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการที่ส�าคัญ ดังนี้

วัตถุประสงค์ อาจารย์ผู้สอน

วุฒิที่ได้รับ และการบรรจุเข้ารับราชการ

1. โครงการจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา 
  (Meteorological Technician Certificate)

ผลิตบุคลากรในต�าแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา  
(Meteorological Technician : MT) ให้มีความรู้                                                                        
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพด้าน
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวตามมาตรฐานของ                       
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological                                         
Organization : WMO) และองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation                            
Organization : ICAO) ที่ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการการเปล่ียนแปลง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของช้ันบรรยากาศ               
เพ่ือน�าไปใช้ในการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามสภาวะ
อากาศการจัดการระบบเครือข่ายข้อมูล และการให้
บริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาไปยังผู้ใช้

1)

2)

ข้ า ราชการกรมอุตุ นิ ยมวิ ทยา ผู้ ที่ มี ความรู้ แล ะ
ประสบการณ์ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ผู้สอน

เมื่อส�าเร็จการศึกษาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว จะได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา รับรองวิทยฐานะเงิน
เดอืนระดบัปฏบิตังิาน ตามอตัราเงินเดอืนที ่ก.พ. ก�าหนด 
โดยการบรรจจุะเรยีงตามล�าดบัคะแนนผูส้�าเรจ็การศึกษา
จากคะแนนสูงสุดลงมาตามล�าดับ

พัฒนาบุคลากรที่จะบรรจุในต�าแหน่งเจ้าพนักงาน
อตุนิุยมวทิยาใหส้ามารถปฏบิตัริาชการและภารกจิดา้น
อุตุนิยมวิทยาในการตรวจเฝา้ระวัง ติดตาม รายงาน
สภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบินและปรากฏการณ์
ธรรมชาติอยา่งมปีระสทิธภิาพตามความต้องการของ
กรมอุตุนิยมวิทยา
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กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาด�าเนินการ และสถานที่จัดอบรม

ระยะเวลาด�าเนินการ

สถานที่จัดอบรม

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง รุ่นที่ 20

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจและรายงานอากาศการบิน

ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ต�าแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา
เห็นสมควร

นักอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอุตุนิยมวิทยา
ชัน้สูง และปฏบิตัภิารกจิเกีย่วกบัการตรวจอากาศการบิน 
รวมทั้งนักอุตุนิยมวิทยาบรรจุใหม่ที่ยังไม่ผ่านการอบรม
หลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง และปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
การตรวจอากาศการบินในภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562-27 มีนาคม 2563 
(ประมาณ 6 เดอืน) และมอบวฒุบิตัรผูผ้า่นการฝกึอบรม                            
ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-17 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม-1 กันยายน 2563

กองอุตนุยิมวิทยาการบิน (ดอนเมอืง) กรมอุตนุยิมวทิยา
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กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาด�าเนินการ

ระยะเวลาด�าเนินการ และสถานที่จัดอบรม

สถานที่จัดอบรม

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล

5. โครงการฝึกอบรม เรือ่ง การสรา้งความเขา้ใจกรอบธรรมาภิบาลขอ้มูลภาครัฐ

ผู้บริหาร ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ช�านาญการ และช�านาญการพิเศษ 
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ช�านาญงาน และอาวุโส 
จ�านวนทั้งสิ้น 161 คน

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับความส�าคัญของการจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูล
องค์กร
เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมคีวามเขา้ใจในองคป์ระกอบ
และขัน้ตอนการจัดท�าธรรมาภบิาลขอ้มลู และสามารถ
น�าไปปรับใช้ในการพัฒนาธรรมาภิบาลองค์กรใน
หน่วยงานตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1)

2)

3)

รุ่นที่ 1 วันที่ 27 มกราคม 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มกราคม 2563
รุ่นที่ 3 วันที่ 29 มกราคม 2563
รุ่นที่ 4 วันที่ 30 มกราคม 2563

วันที ่31 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชมุกรมอุตนิุยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา

ห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กรณีศึกษาและ
ตัวอย่างการจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูล และผลลัพธ์ที่
ได้เชิงลึกน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรตนเอง
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วัตถุประสงค์

วิทยากร

ระยะเวลาด�าเนินการ และสถานที่จัดอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาล
   ข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ

เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ                
และสามารถจัดท�าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ
หน่วยงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถด�าเนินการตาม
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และสามารถน�าไป
ปรับใช้ในหน่วยงานตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1)

2)

ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.)

ระหว่างวันท่ี 10-11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1            
ชัน้ 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ กรมอตุนุยิมวทิยา

บุคลากรในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
และจัดท�าข้อมูลของหน่วยงาน จ�านวน 44 คน
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งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวนทั้งสิ้น 1,793,569,200 บาท                
โดยจ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายวงกว้าง
และครอบคลุมพ้ืนที่ทุกภาคทั่วประเทศ และมีแนวโน้มว่ามีระยะต่อเนื่องยาวนานต่อไปอีก ส่งผลให้งบประมาณรายจ่าย                       
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอในการ
แก้ไขและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส�านักงบประมาณจึง                      
ได้เสนอจัดท�าพระราชบัญญัติเพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณไปใช้
ในการด�าเนินการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบตามที่ส�านักงบประมาณเสนอเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง
การโอน งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยก�าหนดเปา้หมายใหห้น่วยรบังบประมาณเสนอวงเงินไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของวงเงนิคงเหลอืทีไ่มม่ขีอ้ผกูพัน 
เพ่ือน�าไปจัดท�าร่างพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. .... ตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขั้นตอนตามปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังนี้

 หมวดงบประมาณ         จ�านวนเงิน (หน่วย : บาท)
1. งบบุคลากร    
2. งบด�าเนินงาน    
3. งบลงทุน     
4. งบเงินอุดหนุน    
5. งบรายจ่ายอื่น    
    รวมทั้งสิ้น  

428,230,700
247,942,700
1,108,183,800

7,598,700
1,613,300

1,793,569,200

หลักเกณฑแ์ละแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. รายการทีน่�างบประมาณรายจา่ยไปจัดท�ารา่งพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจา่ย พ.ศ. .... มีดงันี้

รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย

หน่วยงานของรฐัสภา หนว่ยงานของศาล องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญู องคก์รอัยการ องคก์ารมหาชน 
และหนว่ยงานของรฐัทีก่ฎหมายก�าหนดใหไ้ดร้บังบประมาณเป็นเงนิอุดหนนุ และทนุหมนุเวยีน ทีพิ่จารณา
เห็นว่ารายการที่ได้รับงบประมาณไม่สามารถด�าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ                  
หรือมีเงินรายได้/เงินรายได้สะสมคงเหลือเพียงพอต่อการด�าเนินภารกิจของหน่วยงานทดแทนเงินงบ
ประมาณที่ได้รับ โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อ 1) และ 2) โดยอนุโลม

1)

2)

3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

รายจ่ายประจ�าในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอ                
ข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝกึอบรม การประชาสัมพันธ์ 
การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมถึงการศึกษาดู
งานในต่างประเทศท่ีอยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม) รวมทั้งค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ อาทิ                     
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ และการด�าเนินกิจกรรม (Event) ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม 
(Organizer) หรือด�าเนินการเอง
รายการหรืองบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถชะลอการด�าเนินการ
ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถด�าเนินการได้ทั้งหมด หรือบางส่วนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และ/หรือไม่
สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงบประมาณจะพิจารณาเป็น
กรณีโดยค�านึงถึงประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ด้วย
รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่สามารถด�าเนิน
การก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีแรกลดลง
ร้อยละ 5 ซึง่มผีลใหต้อ้งไดร้บัการยกเวน้การปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 10 กมุภาพันธ์ 
2552 ท่ีก�าหนดให้รายจ่ายลงทุน ที่ขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรกเป็นเงิน ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ
รายการและงบประมาณท่ีหน่วยรบังบประมาณพิจารณาแลว้เหน็วา่สามารถชะลอการด�าเนนิการได้
โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ราชการ หรอืไมส่ามารถด�าเนนิการไดใ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
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 พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ให้ประกาศว่า                    
โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณ บางรายการ 
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา โอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 123,318,500 บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 หลัง พ.ร.บ. โอน จ�านวน 1,670,250,700 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

 จากการติดตามผลการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS พบวา่ ผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2563) มีผลการเบิกจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลงดังนี้

หมายเหตุ : กรมบัญชีกลางโอนงบกลาง รายการเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปี 2563 มาสมทบงบบุคลากร จ�านวน 4,727,961.53 
  เมื่อ ก.ย. 2563

โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

การด�าเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 โดยผลการเบกิจา่ยงบประมาณภาพรวม สามารถเบกิจา่ยไดร้อ้ยละ 80.51 ต�า่กวา่เป้าหมายทีก่�าหนด
อยู่ร้อยละ 19.49 (เป้าหมายร้อยละ 100) รายจ่ายประจ�า ได้รับจัดสรรงบประมาณ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)       
จ�านวนทั้งสิ้น 685,003,713.93 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ�านวน 641,659,865.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.67 
ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดอยู่ร้อยละ 6.33 (เป้าหมายร้อยละ 100) และงบลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ 
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จ�านวน 989,974,947.60 บาท สามารถเบิกจ่ายได้จ�านวน 706,827,772.09 บาท            
คิดเป็นร้อยละ 71.40 ต�า่กว่าเป้าหมายที่ก�าหนดอยู่ร้อยละ 28.60 (เป้าหมายร้อยละ 100) โดยมีรายการที่ผูกพัน
สญัญาทีก่นัเงนิไวเ้บกิเหลือ่มป ีจ�านวน 246,335,618.48 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.71 ของงบประมาณภาพรวม

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ�าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย จากผลการติดตาม ณ สิ้นไตรมาส
ที่ 4 พบว่า งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุนสามารถเบิกจ่าย ได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงิน                       
งบประมาณ รองลงมาคือ งบด�าเนินงาน สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 82.87 ส่วนงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น 
เบิกจ่าย ร้อยละ 71.40 และร้อยละ 12.32 ตามล�าดับ แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถือว่าต�า่กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด สรุปผลการเบิกจ่ายมีดังนี้

รายการที่ไม่น�างบประมาณรายจ่ายไปจัดท�าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... มีดังนี้2.

รายการในลักษณะรายจ่ายประจ�าที่ เป็นไปเพ่ือการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ หรือค่าใช้จ่ายรายหัว                            
ตามสิทธิพ้ืนฐานจากการบริการของรัฐท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และรายการค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ          
การจ้างงานของหน่วยรับงบประมาณ โดยเฉพาะในลักษณะค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
รายการในลกัษณะรายจา่ยลงทนุทีเ่ป็นงานด�าเนินการเอง คา่จดักรรมสทิธิท์ีด่นิ รายการผูกพันตามสัญญา 
รายการท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบในการขยายระยะเวลา และรายการทีมี่ล�าดบัความส�าคญั
สูงหากไม่ด�าเนินการจะเกิดความเสียหายต่อราชการหรือส่งผลกระทบต่อประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ส�านักงบประมาณได้พิจารณาและน�าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
รายการและงบประมาณที่มีภารกิจด้านสาธารณสุข และ/หรือภารกิจที่เกี่ยวเนื่องจากสถานกรณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งโดยตรง

1)

2)

3)

4)

 หมวดรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ร.บ. โอนปี พ.ศ. 2563 

1. งบบุคลากร 
2. งบด�าเนินงาน 
3. งบลงทุน  
4. งบเงินอุดหนุน 
5. งบรายจ่ายอื่น 
 รวมทั้งสิ้น  

งบประมาณหลังหัก พ.ร.บ. 
โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563

428,230,700
244,767,000
989,654,300

7,598,700
-

1,670,250,700

-
3,175,700

118,529,500
-

1,613,300
123,318,500

428,230,700
247,942,700
1,108,183,800

7,598,700
1,613,300

1,793,569,200

 หมวดรายจ่าย     ผลการเบิกจ่าย    ร้อยละของการ
            เบิกจ่าย

1. งบบุคลากร 
2. งบด�าเนินงาน 
3. งบลงทุน  
4. งบเงินอุดหนุน  
5. งบรายจ่ายอื่น  
 รวมทั้งสิ้น

หมวดรายจ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)

100.00 
82.87
71.40

100.00
12.32
80.51

432,958,661.53
200,603,337.25
706,827,772.09

7,834,861.35
263,005

1,348,487,637.22

432,958,661.53
242,076,091.05
989,974,947.60

7,834,861.35
2,134,100

1,674,978,661.53

1.

2.
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สรุปผลการเบกิจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยทุธศาสตรจ์ดัสรรงบประมาณ 
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต              
ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 แผนงาน ซึ่งจากการติดตามการงาน ผลการปฏิบัติงานและ               
การใช้จ่ายงบประมาณ หรือแบบ สงป. 301 ของส�านักงบประมาณ มีข้อสรุป ดังนี้

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับงบประมาณ จ�านวน 1,793,569,200 บาท จ�าแนกงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์จัดการสรรงบประมาณ ดังนี้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ                      
สิ่งแวดล้อม) ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 429,229,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.93

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับ   
งบประมาณ ทั้งสิ้น 436,509,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.34

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ได้รับ                   
งบประมาณ ทั้งสิ้น 846,738,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.21

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 81,092,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.52

3.

3.1

(1)

(2)

(3)

(4)
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การจ�าแนกงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์จัดสรร จ�านวน 4 แผนงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมอตุนุยิมวทิยา เมือ่เปรยีบเทยีบจากเปอรเ์ซน็ตก์าร
เบกิจา่ยในแตล่ะแผนงานตามยุทธศาสตรจ์ดัสรรแลว้ พบว่า แผนงานบุคลากรภาครฐั และแผนงานยทุธศาสตร์ 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้มากสุด ส่วนแผนงานบูรณาการ และแผนงานพ้ืนฐานมีผลการเบิกจ่ายต�า่กว่า
เกณฑ์ที่ก�าหนด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จากการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบBB Ev-Mis ของ
ส�านักงบประมาณ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 1,793,569,200 บาท                  
ซึง่ระหวา่งปงีบประมาณรายจา่ยประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มกีารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
รวมงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 1,674,978,661.53 บาท ดังนี้

งบบุคลากร ได้รับโอนงบกลางจากกรมบัญชีกลาง รายการเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนและ                 
เงินปรับวุฒิข้าราชการ มาสมทบ จ�านวน 4,727,961.53 บาท
งบด�าเนินงาน มีการโอนเปลี่ยนแปลง ไปหมวดงบอื่น จ�านวน 2,690,908.95 บาท
งบลงทุน (แผนงานพ้ืนฐาน) มีการโอนเปลี่ยนแปลงมาสมทบจากหมวดงบอื่น จ�านวน 
320,647.60 บาท
งบเงินอุดหนุน มีการโอนเปลี่ยนแปลงมาสมทบจากหมวดอื่น จ�านวน 236,161.35 บาท
งบรายจ่ายอื่น มีการโอนเปลี่ยนแปลงมาสมทบจากหมวดงบอื่น จ�านวน2,134,100 บาท

3.2

3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.2.4
3.2.5

ยุทธศาสตร์จัดสรร

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
แผนงานพ้ืนฐาน 
แผนงานยุทธศาสตร์ 
แผนงานบูรณาการ 
รวม 

งบประมาณที่ได้รับ
ตาม พ.ร.บ. งบ

ประมาณปีพ.ศ. 2563
433,333,296.03
240,434,796.19

630,623,775
44,095,770

1,348,487,637.22

433,957,461.53
406,633,200
773,569,000
60,819,000

1,674,987,661.53

429,229,500
436,509,600
846,738,100
81,092,000

1,793,569,200

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

ผลการใช้จ่ายงบ
ประมาณ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2563

การใช้จ่ายงบ
ประมาณตามแผน 

(ร้อยละ)
99.86
59.13
81.52
72.50
80.51
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กรมอุตุ นิยมวิทยาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
กร ะทรวง ดิจิ ทั ล เ พ่ื อ เศรษฐกิ จ แล ะ สั งคม                          
ประจ�าปี 2562

ออต. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานศูนย์                      
ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center)

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ              
แห่งชาติ

ออต. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

เม่ือวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.                                                                                    
นายภเูวยีง  ประค�ามนิทร ์อธิบดกีรมอตุนุยิมวทิยา พรอ้มดว้ย                                                                                             
คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธี                                                                                     
ถ ว า ย ผ้ าพ ร ะ ก ฐิ นพร ะ ร า ชท า น  ป ร ะ จ� า ปี  2 5 6 2 
ก ร ะ ท ร วงดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เ ศ รษฐกิ จ แล ะ สั ง คม  โ ดยมี                                                             
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี ณ                                                                                                                                           
วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

21 พฤศจิกายน 2562 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์                                                                                      
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และคณะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประสานศูนยต์อ่ตา้นขา่วปลอม (Anti Fake News Center)                                             
และร่วมเสวนาในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจร่วมกันใน
กระบวนการด�าเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” โดยมี                                                                             
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัล                  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน 
การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ                                                                                      
ในกระบวนการปฏิบัติงาน บทบาทของผู้ประสานศูนย์ฯ                                                                                 
ตลอดจนการเผยแพร่ข่ าวที่ ถูกต้องตรวจสอบแล้ ว                                                                      
มีการฝึกปฏิบัติการจัดการข่าวปลอม วิธีการประสาน                                                                                                                                           
ตรวจสอบ และการแจ้งผ่านเครื่องมือของศูนย์ฯ บูรณาการ
การท�างานรว่มกนัใหไ้ดเ้กดิผลสมัฤทธิส์งูสดุ เพ่ือเปน็ชอ่งทาง                                                                      
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ป้องกันการแชร์เนื้อหาข่าว                 
ที่ ไม่เหมาะสม ตลอดจนสามารถรู้ เท่าทันข่าวปลอม ณ 
ห้องจัดเลี้ยงอาคาร 9 ชั้น 1 บมจ.ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ผู้บริหารและ
บคุลากรกรมอตุนุยิมวทิยารว่มกจิกรรมเนือ่งในวนัพ่อแหง่ชาติ 
5 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย กจิกรรมท�าบญุตกับาตรขา้วสาร
อาหารแหง่แด่พระภิกษุสงฆ์จ�านวน 9 รปู พิธถีวายพานพุ่มหนา้
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                                                                                                           
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรม
จิตอาสา ท�าความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร                                                                                                                 
สโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา 
โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ อธิบดี                  
กรมอุตนุยิมวิทยา เป็นประธานในพิธี และรว่มท�ากจิกรรมตา่ง ๆ                                                                        
บริเวณหน้าอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา      
ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
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กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 
ครั้งที่ 28

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ
เพ่ือการบริหารจัดการน�้าในภาวะวิกฤต

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ
เพ่ือการบริหารจัดการน�้าในภาวะวิกฤต

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 28                  
เพ่ือถวายเปน็พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิ            
เบศรมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมือ่วนัพุธ
ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (NWP) กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า    
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 28 เพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในครัง้นีจั้ดขึน้วนัพุธที่                 
22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้
รับความสนใจจากบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าท่ีศูนย์
เตอืนภยัพิบัตแิหง่ชาต ิและประชาชนทัว่ไปมารว่มบรจิาคโลหติ
ในครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.                   
นาวาอากาศเอกสมศักดิ ์ขาวสวุรรณ ์อธบิดกีรมอตุนิุยมวิทยา 
และคณะ รว่มโครงการสัมมนาวิชาการเพ่ือการบรหิารจดัการน�า้                                    
ในภาวะวกิฤต โดยมี พลเอก ฉัตรชยั สารกัิลปย์ะ ประธานคณะ
กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประธาน
เปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมในการสัมมนา จ�านวน 200 คน ณ                                   
ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ในการนี้ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรม
อุตุนิยมวิทยา ได้บรรยายพิเศษ เร่ือง สถานการณ์และ                
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ                   
ต่อระบบบริหารจัดการน�้าของประเทศไทยน�าเสนอข้อสรุป
และน�าไปสู่การปฏิบัติด้วยการก�าหนดรูปแบบ ทิศทาง                                                                                                                                   
ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการน�้าในภาวะวิกฤต ซึ่งส่งผลต่อ
การผลติในภาคการเกษตร ความมัน่คงดา้นน�า้และอาหาร และ
เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทั้งนี้ 
คณะกรรมาธกิารจะรวบรวมปญัหา แนวทางการแกไ้ข และขอ้
เสนอแนะในการบริหารจัดการน�า้ในภาวะวิกฤตต่อไป

3 มีนาคม 2563 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ 
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานเปิดการสัมมนา                              
“การใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการรับมือจากผลกระทบและ
ปรบัตวัจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและภูมอิากาศระดบั                                
ท้องถิ่น ครั้งที่ 2”
ส� าห รับการจัดสัมมนาในครั้ งนี้  มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือ                              
น�าผลงานวิจัยที่ได้ด�าเนินงานเกี่ยวกับงานด้านอุตุนิยมวิทยา 
ถ่ายทอดสู่ประชาชนจังหวัดนครนายก ให้สามารถน�าผลวิจัย                                                                           
ไปต่อยอดการด�าเนินงาน สามารถประยุกต์ ใช้ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา ในการรับมือจากผลกระทบและการปรับตัวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้อย่างถูกต้อง
เป็นระบบ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในจังหวัดนครนายก พรอ้มรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ประชาชนกลุม่อาชพีตา่ง ๆ  เพ่ือน�ามาปรบัปรงุการด�าเนนิงาน
ให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในแตล่ะกลุม่อาชพี โดยมกีลุม่เป้าหมายประกอบ
ดว้ย กลุม่ผู้น�าชมุชน กลุม่เกษตรกร รบัจา้ง และธรุกจิสว่นตวั 
เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ภูกะเหรี่ยง ต�าบลศรีนาวา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก
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กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรม “อุตุฯ ร่วมใจ 
ต้านภัย Covid-19”

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมผ่าน Video Con-
ference ในการประชุมกองอ�านวยการน�้าแห่งชาติ 
ครั้งที่ 2/2563

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจ�าปี
ของชาติ พ.ศ. 2563”

23 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค 
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด
กิจกรรม “อุตุฯ ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19” โดยผู้บริหาร และ
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกันท�าความสะอาดจุดสัมผัส
รว่มตา่ง ๆ  เชน่ บนัได ลฟิต์ ประต ูลกูบดิ หน้าตา่ง โตะ๊ท�างาน 
โทรศัพท์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ห้องน�้า ห้องประชุม บริเวณ
อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา             
โรงอาหาร และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นอกจากการท�าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมแล้ว              
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ก�าหนดมาตรการให้บุคลากรหลีกเลี่ยง
การเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือเขตบริหารพิเศษที่มีความ
เสีย่ง หรือหากเดนิทางกลบัมาจากตา่งประเทศจะตอ้งผา่นการ
คัดกรองโรค ปฏิบัติตามค�าส่ังของแพทย์ พร้อมกักตัวเอง
เปน็เวลา 14 วนั หากมอีาการผดิปกตทิางระบบทางเดนิหายใจ
มีไข้ให้รีบพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร              
กรมอุตุนิยมวิทยาดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการล้าง
มือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์                                                            
สวมหน้ากากอนามัยเม่ืออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่จ�านวนมาก 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอีกด้วย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. 
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรม
อุตุนิยมวิทยา ร่วมประชุมผ่าน Video Conference ในการ
ประชุมกองอ�านวยการน�้าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี                                        
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี                                                           
เป็นประธานการประชุม ติดตามสถานการณ์น�้าและความคืบ
หน้าในการบริหารจัดการน�้าในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในการบรรเทา
และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์น�้าแล้ง รวมถึง
เน้นย�้าให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดด�าเนินการโครงการปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ปี 2563 และโครงการเร่งด่วน                                                                

นาวาอากาศเอก สมศักดิ ์ขาวสวุรรณ ์อธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยา                 
พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอ่ียมอนันชัย รองอธิบดี
กรมอุตนุยิมวทิยา ฝา่ยบรหิาร นางสาวสกุนัยาณ ียะวิญชาญ  
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร                    
และบุคลากรกรมอุตนุยิมวทิยารว่มกิจกรรม “วนัตน้ไมป้ระจ�าปี
ของชาต ิพ.ศ. 2563” เมือ่วันพุธที ่20 พฤษภาคม 2563 เวลา 
15.30 น. บริเวณหน้าอาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา
สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที่ 31 มกราคม 2532                                                                                                  
อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ                                                                                               
ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้
ประจ�าปขีองชาต ิมาอยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีเพ่ือเปน็การสรา้งและ
กระตุ้นจิตส�านึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็น
ความส�าคญัของการอนรุกัษ์และฟื้นฟูทรพัยากรป่าไม้ของชาติ 
เปน็การปลกูตน้ไมใ้นใจคน อกีทัง้ชว่ยปอ้งกนัและลดผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษ
จากฝุน่และหมอกควัน

เพ่ือการกักเก็บน�้าในฤดูฝน ปี 2563 ที่ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณแล้วให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดผลกระทบให้กับ
ประชาชนในพ้ืนทีเ่ฝา้ระวงัการขาดแคลนน�า้ ณ หอ้งบัญชาการ 
กองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา 
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รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมการจัดท�า
ส่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัย 
มงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ�า
ปี 2563

ศน. เข้าพบเครือข่ายเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงใน
มูลนิธิโครงการหลวง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
ว่าที่ ร้อยตรี ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรม
อุตุนิยมวิทยา ฝา่ยบริหาร ร่วมประชุมการจัดท�าสื่อการเรียน
รูเ้กีย่วกบัการปอ้งกนัภยัพิบตั ิโดยม ีพลเรอืเอก ปวิตร รจุเิทศ                                                       
ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 
เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน เขตพระราชฐานเขาดินวานา โดยการประชุม
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมในการจัดท�าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสารคดีเพ่ือการ
ศึกษาการป้องกันภัยพิบัติ และน�าไปเผยแพร่ออกอากาศ
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมใน พระบรมราชูปถัมภ์                                                                                               
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ให้สามารถรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติได้

เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.                     
กรมอตุนุยิมวทิยาจดัพิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี                                              
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 3 มถินุายน 2563 เพ่ือ
ใหบ้คุลากรในสงักดัไดแ้สดงความจงรักภกัดแีละส�านกึในพระ
มหากรุณาธคิณุ โดยม ีนาวาอากาศเอก สมศักดิ ์ ขาวสวุรรณ์                   
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทง
ดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพร
ชัยมงคลบริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้า                                                                                              
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาภรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล ณ อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา ในการนี้มี
ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฯ ฝา่ยบริหาร 
นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค รองอธิบดีฯ ฝ่ายปฏิบัติการ                                                                                      

วันศุกรท์ี ่24 กรกฎาคม 2563 นายธนาวฒิุ  ปัญจพรอดุมลาภ                                              
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตนิุยมวิทยาภาคเหนือ และคณะท�างานศูนย์
อตุนิุยมวทิยาภาคเหนอื เขา้พบเครอืขา่ยเกษตรกรบนพ้ืนทีส่งู         
ในมูลนิธิโครงการหลวง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ระยะที่ 2 ให้แก่ นักวิชาการ เกษตรกร 
และยวุเกษตรกร จ�านวน 34 คน ในพ้ืนทีศู่นยพั์ฒนาโครงการ
หลวงเลอตอ ต�าบลแม่ตื่น อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต้นและร่วมด�าเนินการ                                                                     
ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง 
ตั้งแต่การสอน สื่อสารให้สมาชิกเข้าใจ และการวัดผลที่ใช้
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแล้วเกิดประโยชน์ให้ครบทั้ง 2 มิติ คือ                    
มติดิา้นส่ิงแวดล้อม และมติดิา้นสงัคม ทัง้นีเ้พ่ือสบืสาน รกัษา 
และต่อยอด การเพาะปลูกพืชบนพ้ืนที่สูง ในมูลนิธิโครงการ
หลวงให้ยั่งยืนสืบต่อไป

นางสาวสุกันยาณี  ยะวิญชาญ รองอธิบดีฯ ฝา่ยวิชาการผู้
เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา
เข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียง
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ศอ .  ด� า เ นินกิ จกรรมตามโครงการการมี ส่ วนร่ วม                                                                                                                                            
ภาคประชาชนของเครือข่ายฯ อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ศล. ลงพ้ืนที่ติดตามผลการด�าเนินงานของ                   
เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาฯ จังหวัดนครราชสีมา

ศบ. ร่วมโครงการ “หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น

เม่ือวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.                                                            
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อ�านวยศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่ งตะวันออก พร้อมด้วยคณะท�างานกลุ่มเครือ
ข่ายอุตุนิยมวิทยา ภาคประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้                                                                
ฝั่ งตะวันออก ร่วมโครงการ ”การบริหารจัดการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาท่ีเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการท�านาข้าวแบบมีส่วน
ร่วมเครือข่ายกลุ่มนาข้าว อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา” ณ                                            
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
บ้านหนองเสาธง ต�าบลควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
มีผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายฯ และสมาชิกภายในกลุ่ม
เครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว            
กับความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา   ความรู้เก่ียวกับการท�านาใน
พ้ืนที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการ
ท�านาในพ้ืนที่

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม  2563 นายปรเมศร์  อมาตยกุล                                                        
ผู้อ�านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มอบหมายให้นายวิชัย หาญชัย ผู้อ�านวยการ
ส่วนติดตามสภาวะอากาศ (หัวหน้าคณะท�างานเครือ
ข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน) และคณะท�างาน เครือ
ข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนของศูนย์อุตุนิยมวิทยา                                                                                              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ติดตามผลผลิตของ
สมาชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ�าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมาในรอบการเพาะปลูก ปี 2562 และ
ตดิตามผลการด�าเนนิงานของเครอืขา่ย ปี พ.ศ.2563 ครัง้ที ่1                                            
สายท่ี 5 โดยกิจกรรมในคร้ังน้ี คณะท�างานเครือข่ายฯ 
ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง                                          
ได้บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาส�าหรับใช้วางแผนการ
เพาะปลูก ท�าการบ�ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด 
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ในครั้งนี้ด้วย

เม่ือวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น.                                                                                       
นายธนาวุฒิ  ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อ� านวยการศูนย์
อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า ภ า คต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ นบน                                                 
มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อ�านวยการ                                                                                               
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน                                                            
ร่ วมโครงการ “หน่ วยบ� าบัดทุก ข์  บ� ารุ ง สุข สร้ าง
รอยยิ้ ม ให้ กั บปร ะชาชน”  จั งหวั ดขอนแก่ น  โดยมี                                                                                    
นายพันธุ์เทพ  เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
เปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

ในการเขา้ร่วมโครงการฯ ครัง้นี ้ศน. ไดแ้นะน�าช่องทางการเขา้
ถงึขอ้มลูขา่วสารอตุุนิยมวทิยาผา่น ทางสือ่สงัคมออนไลน ์เชน่ 
Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บน และเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการ
พยากรณ์อากาศได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 






