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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
โดยปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เกี่ ยวกั บ การตรวจ เฝ้าระวัง ติ ด ตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่ อ การบิ น
และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
แม่ น ยํ า และทั น เหตุ ก ารณ์ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ในเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญ เสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ
(๒) พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล
(๓) ให้ บ ริ ก ารด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและแผ่ น ดิ น ไหวแก่ บุ ค คลทั่ ว ไปและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
โดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย
(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว
รังสีโอโซน มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
(๕) ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
กับประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๖) ปฏิ บั ติ งานร่ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ด้ านอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
และแผ่นดินไหว
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมอุตุนิยมวิทยา
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
(๓) กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
(๔) กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา
(๕) กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
(๖) กองพยากรณ์อากาศ
(๗) กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
(๘) กองสื่อสาร
(๙) กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
(๑๐) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(๑๑) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(๑๒) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(๑๓) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(๑๔) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ข้อ ๓ ในกรมอุตุนิยมวิทยา ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การดํ าเนิ น งานภายในกรม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของกรม รับ ผิ ด ชอบงานขึ้ น ตรงต่ อ อธิบ ดี
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๔ ในกรมอุตุนิยมวิทยา ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่ หลักในการพั ฒนา
การบริห ารของกรมให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และคุ้ ม ค่ า รับ ผิ ด ชอบงานขึ้ น ตรงต่ อ อธิบ ดี
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๕ สํานักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนิ นการเกี่ ยวกั บ การบริห ารงานทั่ วไป งานสารบรรณ งานช่ วยอํ านวยการ และ
งานเลขานุการของกรม
(๒) ดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิน การบั ญ ชี การงบประมาณ การพั ส ดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการวางแผนกําลังคน งานสวัสดิการ
การเสริมสร้างและดําเนินการทางวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ การติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของงาน
(๕) ดําเนิ นการเกี่ยวกับ งานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญ ญา งานเกี่ยวกับความรับ ผิด
ทางแพ่งและอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และคดีปกครอง
(๖) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน ความรู้
ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว และกิจกรรมของกรม รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
ของกรม และงานโรงพิมพ์
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข บํารุงรักษาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
(๒) ศึ ก ษา พั ฒ นา และจั ด ทํ าคู่ มื อ เกี่ ย วกั บ การกํ าหนดมาตรฐานเครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์
อุตุนิยมวิทยา
(๓) ให้คําปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ดําเนินการ และจัดทําคู่มือในการติดตั้งบํารุงรักษา
และคู่มือซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา
(๔) ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
(๕) ดําเนินการและให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐในการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือ
และอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การตรวจอากาศให้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานสากลและข้ อ กํ า หนดขององค์ ก าร
อุตุนิยมวิทยาโลก
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของสถานี อุ ตุ นิ ย มวิท ยาในการตรวจและเฝ้ าระวัง สภาวะ
อากาศในพื้ น ที่ รับ ผิด ชอบภาคกลาง ภาคตะวัน ออก และควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของสถานี ฝ น
และสถานีวัดระดับน้ําทั่วประเทศ
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(๒) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานอากาศผิวพื้นและอากาศชั้นบน
(๓) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และบริการทางวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ
ดิจิทัลที่ทันสมัย
(๒) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ วิ จั ย ด้ านรังสี โอโซน มลภาวะ และอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาทะเล
เพื่อการให้บริการ
(๓) วางแผน พั ฒ นา จั ด ระบบ การใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้คําปรึกษา
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ และพัฒนาผลผลิตทางอุตุนิยมวิทยา
ให้สอดคล้องกับความต้องการและตอบสนองนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของรัฐ
(๕) เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒ นาบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา และการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและงานห้องสมุดด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ
(๒) วิเคราะห์ จําแนกคลื่ นแผ่ นดิ น ไหว และดําเนิ นการเกี่ยวกับ การคํานวณหาตํ าแหน่ ง
การเกิด ขนาด เวลาเกิด ตลอดจนออกประกาศแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประชาชนทันที
(๓) ประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และบรรเทาผลของแผ่ น ดิ น ไหว
อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว สึนามิ และภูมิฟิสิกส์
(๕) ตรวจสอบ รวบรวม จั ด ทํ ารายงาน ให้ บ ริการ และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล แผ่ น ดิ น ไหว
และสึนามิกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๐ กองพยากรณ์อากาศ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัด ทํ าแผนที่ อุ ตุ นิ ย มวิท ยา วิเคราะห์ แ ละพยากรณ์ อ ากาศทั่ วไป รวมทั้ งดํ าเนิ น การ
เกี่ยวกับ การพยากรณ์ อากาศเพื่ อการคมนาคมขนส่งทางบกทั่ วประเทศ และการเดินเรือในอ่าวไทย
และน่านน้ําใกล้เคียง
(๒) ออกคําเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยระบบพยากรณ์อากาศต่าง ๆ
ที่ทันสมัยและเป็นสากล
(๓) เผยแพร่แ ละให้ บ ริก ารการพยากรณ์ อ ากาศและเตื อ นภั ย ธรรมชาติ ท างอุ ตุ นิ ย มวิท ยา
อย่างรวดเร็วโดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย
(๔) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการพยากรณ์ อ ากาศ และศึ ก ษาค้ น คว้าเทคนิ ค เพื่ อ ปรับ ปรุง
การพยากรณ์อากาศให้ทันสมัยตลอดเวลา
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๑ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและดําเนินการในการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านเทคนิค
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพยากรณ์อากาศอย่างรวดเร็วและแม่นยํา
(๒) วิเคราะห์และรายงานอากาศประจําถิ่นของประเทศไทย
(๓) คาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
(๔) ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ก ระบวนการทางภู มิ อ ากาศ ผลกระทบที่ เกิ ด จากภู มิ อ ากาศ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ คาดหมาย และรายงานอากาศเพื่ อ พั ฒ นาผลิตผลการเกษตรและ
อุตสาหกรรม และออกคําเตือนลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบต่อการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ และคาดหมายอุตุนิยมวิทยาอุทก และออกคําเตือนอุทกภัย รวมทั้ง
ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาอุทก
(๗) ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือ
ทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการจัดประชุมและการเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๒ กองสื่อสาร มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวม ตรวจสอบ ควบคุ ม ดํ า เนิ น การ และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ยสื่ อ สาร
อุตุนิยมวิทยา เพื่อดําเนินการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
กับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒) กระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอื่น ๆ
(๓) ศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย เพื่อการรับส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและทันเหตุการณ์
(๔) ให้ คํ าปรึก ษา ศึ กษา พั ฒ นา ดํ าเนิ น การ และจัดทํ าคู่ มือ ในการติ ดตั้ ง บํ ารุงรัก ษา
และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร
(๕) ดําเนินการเป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสภาวะอากาศเพื่อการบิน
(๒) จัดทําแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศเพื่อการบิน และออกคําเตือน
ลักษณะอากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของประเทศไทย รวมทั้งให้บริการ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน
(๓) รวบรวมและจัดทําข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพยากรณ์
ลักษณะอากาศตามเส้นทางบินทุกเที่ยวบินให้กับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
(๕) สรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพื่อการบินและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไป
(๖) ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ทางอุตุนิยมวิทยาการบิน
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๔ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและ
เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
(๒) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๓) จัดทําฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคําเตือน
ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(๔) ศึกษา วางแผน และดําเนินการในการบํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร
(๕) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชน
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๕ ศู น ย์ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง มี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและ
เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
(๒) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(๓) จัดทําฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคําเตือน
ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(๔) ศึกษา วางแผน และดําเนินการในการบํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร
(๕) ให้คําปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว
และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๖ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของสถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในการตรวจ เฝ้ าระวั ง รายงาน
และเตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(๒) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันตก

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๓๐
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๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๓) จัดทําฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคําเตือน
ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(๔) ศึกษา วางแผน และดําเนินการในการบํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร
(๕) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชน
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๗ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ เฝ้าระวัง รายงานและ
เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(๒) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(๓) จัดทําฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคําเตือน
ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(๔) ศึกษา วางแผน และดําเนินการในการบํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร
(๕) ให้คําปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว
และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๘ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของสถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในการตรวจ เฝ้ าระวั ง รายงาน
และเตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ
(๒) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์สภาวะอากาศ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ
(๓) จัดทําฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ พยากรณ์อากาศ และออกคําเตือน
ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๔) ศึกษา วางแผน และดําเนินการในการบํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร
(๕) ให้คําปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว
และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการของ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามการจัดส่วนราชการในกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ และกําหนดหน้าที่และอํานาจของ
ส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

