ลักษณะสําคัญขององคการ
กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2561
ลักษณะสําคัญขององคการ คือ ภาพรวมของสวนราชการ สิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลตอวิธีการดําเนินงาน และ
ความทาทายสําคัญที่สวนราชการเผชิญอยู สําหรับการดําเนินการของสวนราชการที่ตองการตอบสนองการบริหาร
จัดการเพื่อนําไปสูการเปนระบบราชการ 4.0 ควรพิจารณาในรายละเอียด ดังนี้.-

1. ลักษณะองคการ: คุณลักษณะสําคัญของสวนราชการคืออะไร?
(1) พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย
• พันธกิจหรือหนาที่หลักตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง?
ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
2560 ไดกําหนดใหกรมอุตุนิยมวิทยามี ภารกิจในการบริหารจัดการดานอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การตรวจ เฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณธรรมชาติ รวมทั้งให
ความรูและบริการดานอุตุนิยมวิทยาดวยความถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา และทันเหตุการณ เพื่อประโยชนสูงสุดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนเปนการปองกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เอกชน และหนวยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยใหมีหนาที่และอํานาจ
ดังตอไปนี้
(1) ตรวจ เฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณธรรมชาติ
(2) พยากรณอากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอยางเปนสากล
(3) ใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวแกบุคคลทั่วไปและหนวยงานตาง ๆ โดยระบบ
และเทคนิคที่ทันสมัย
(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาดานอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผนดินไหว รังสีโอโซน
มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวของ
(5) รวมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และใหความรูดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวกับประชาชน
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นดานอุตุนิยมวิทยาและ
แผนดินไหว
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่และอํานาจของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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• ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหนาที่ตอความสําเร็จของสวนราชการและการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศคืออะไร?
ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบตามพันธกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.
2561 -2564 คือ มุงเนนระบบการบริหารจัดการภายใน และบูรณาการความรวมมือกับภาคสวนตางๆ เพื่อลดความ
เสี่ ย งและผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ พั ฒ นาการให บ ริ ก ารและคุณ ภาพข อ มู ล สารสนเทศอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและ
แผนดินไหวที่รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความตองการของผูรับบริการอยางทั่วถึง
• กลไกที่สวนราชการใชในการสงมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร?
- ผลิต “ขาวพยากรณอากาศเปนประจําทุกวัน” รายงานผานสื่อแขนงตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ
หนังสือพิมพ เว็บไซต และแอพพลิเคชั่นของกรมฯ กรณีหากเกิดลักษณะอากาศราย หรือเกิดเหตุแผนดินไหว ก็
จะออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ รายงานสถานการณการเกิดแผนดินไหว รวมทั้งเตือนภัยแผนดินไหวและสึนามิ
ที่อาจมีผลกระทบตอประเทศไทย
- ใหบริการขอมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว ที่รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อ
สนองตอบความตองการของผูรับบริการอยางทั่วถึง
- ติดตาม ควบคุณคุณภาพของผลผลิตและบริการ โดยการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งดานการ
ใหบริการขาวพยากรณอากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ และการใหบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาที่
เกี่ยวของ โดยจะวัดผลการปฏิบัติงานทุกปตามตัวชี้วัดที่กําหนด
(2) วิสัยทัศนและคานิยม
• เปาประสงค วิสัยทัศน และคานิยม ของสวนราชการที่ไดประกาศไวคืออะไร?
- เปาประสงคหลัก : 1.ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นตอการใหบริการ เขาถึง
ขอมูลสารสนเทศไดสะดวกรวดเร็ว 2.การพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกตองรวดเร็ว
ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ 3.การแจงขาวแผนดินไหวและเตือนภัยสึนามิทันเหตุการณ 4.การพยากรณอากาศ
การบินไดมาตรฐานสากล 5.การคาดการณสภาพภูมิอากาศทันตอการเปลี่ยนแปลง
- วิ สั ยทั ศ น : “บริ ก ารที่ เ ป น เลิ ศ ด านอุ ตุนิ ย มวิ ทยาและแผ น ดิ น ไหว อย า งทั่ ว ถึง และเตื อนภั ย ถู กต อ ง
ทันเวลา ตรงตามความตองการ”
- คานิยมองคการ : ESIES โดย Expertise on Meteorology : เชี่ยวชาญดานอุตุนิยมวิทยา
Standardization : มาตรฐานสากล Integration : บูรณาการ Early Warning : เตือนภัย ทันเหตุการณ Service
Mind : พึงพอใจดวยจิตบริการ
• สมรรถนะหลักของสวนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวของอยางไรกับพันธกิจของสวนราชการ?
ความสําคัญของสมรรถนะหลักของสวนราชการที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและทางออม
1. เปนศูนยบริการขอมูลอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวที่มีมาตรฐาน
2. เปนศูนยรวมบุคลากรเฉพาะดานอุตุนิยมวิทยา
3. มีระบบการเฝาระวังที่เปนมาตรฐานสากล
โดยสมรรถนะหลักทั้ง 3 ดาน มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศทั้งทางตรงและทางออม คือ การนําขอมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไปใชในการวางแผนดานการคาขาย
การเพาะปลูก การคมนาคม หรือประยุกตใชในดานอื่น ๆ รวมทั้งการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
เชน การบริหารจัดการน้ํา เปนตน
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(3) ลักษณะของบุคลากร
• ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร?
กรมอุตุนิยมวิทยาเปนหนวยงานบริหารราชการสวนกลาง มีกรอบอัตรากําลัง ณ 21 มี.ค. พ.ศ. 2561
จํานวน 1,117 อัตรา ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ปฏิบัติงานอยูในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค โดยมี
- ขาราชการ 1,044 อัตรา คิดเปนรอยละ 93.45 เปนตําแหนงสายงานหลัก จํานวน 812 อัตรา
คิดเปนรอยละ 72.69 สายงานรอง จํานวน 131 อัตรา คิดเปนรอยละ 11.72 สายงานสนับสนุน
จํานวน 101 อัตรา คิดเปนรอยละ 9.04
- ลูกจางประจํา จํานวน 63 อัตรา คิดเปนรอยละ 5.64
- พนักงานราชการ จํานวน 6 อัตรา คิดเปนรอยละ 0.53
• มีการจําแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเปนกลุมและประเภทอะไรบาง?
การจําแนกกลุมบุคลากรในกรมอุตุนิยมวิทยา
กลุมลูกจาง

กลุมขาราชการ

ลูกจางประจํา

กลุมผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญ

ลูกจางชั่วคราว

กลุมผูปฏิบัติงาน

สายงานหลัก

สายงานรอง

กลุมพนักงาน

สายงานสนับสนุน

• อะไรคือขอกําหนดพื้นฐานดานการศึกษาสําหรับกลุมบุคลากรและพนักงานประเภทตางๆ?
ขอกําหนดพื้นฐานดานการศึกษาของบุคลากรและพนักงาน
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ ก.พ./กรมบัญชีกลาง
กลุมขาราชการ

ประกาศนียบัตรอุตุนยิ มวิทยา/อุตนุ ิยมวิทยา
้
สายงานหลัก

กลุมพนักงานราชการ

สายงานรอง

กลุมลูกจาง

สายงานสนับสนุน

• องคประกอบสําคัญที่ทําใหบุคลากรเหลานี้มีสวนรวมในการทํางานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน
ของ สวนราชการคืออะไร?
1. การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
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2. จริยธรรมและคุณธรรมการทํางานของบุคลากร
3. การสรางความผาสุกและความผูกพันของคนในองคการ
4. คานิยมและวัฒนธรรมการทํางาน
• ในการทํางานจําเปนตองมีขอกําหนดดานสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยของสวนราชการ
อะไรบาง?
- กรมอุตุนิยมวิทยาไมมีขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยเปนการเฉพาะ แตจะใชขอกําหนดดาน
สุขภาพในรั บ สมัครบุคคลเปน การทั่ว ไป คือ ตองเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอ และให
ความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยสําหรับพื้นที่เสี่ยงตาง ๆ เชน หองเก็บถังแกส หรือหองควบคุมกระแสไฟฟา
เปนตน
- ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยของเจาหนาที่ของกรมฯ ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งมีความเสี่ยงในการตรวจอากาศที่สนามที่หางจากที่พักในตอนกลางคืน อาจทําใหเกิดอันตรายที่
ไมคาดคิดได
• ประเด็นการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรที่สําคัญคืออะไร? พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลตอการวาง
แผนการพัฒนาและการสรางขีดความสามารถในการเปนองคการสมรรถนะสูงมีอะไรบาง
- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรที่สําคัญ คือ
1. ความรู ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะของบุคลากรยุค 4.0
2. การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด และวิธีการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกองคการ
3. การบริหารทรัพยากรบุคคลตามโครงสรางอายุ (Generation) ที่แตกตางกัน
4. อัตราสวนผูทํางานของเพศชายและเพศหญิง
5. การชวยเหลือรับผูพิการเขาทํางาน
- พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลตอการวางแผนการพัฒนาและการสรางขีดความสามารถในการเปนองคการ
สมรรถนะสูง ไดแก ความรู ความสามารถ สมรรถนะ และทักษะที่ตองการ
(4) สินทรัพย
• สวนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ ที่สําคัญอะไรบาง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร
และการใหบริการ?
- อาคารสถานที่ สํานักงานสวนกลาง มีที่ตั้งของอาคารสํานักงาน 2 แหง ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา
กรุงเทพฯ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สํานักงานสวนภูมิภาค
ทั่วประเทศ ไดแก ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาค 5 แหง คือ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน จ.ขอนแก น ศู น ย อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล า ง จ.
อุบลราชธานี ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก จ.สงขลา ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก จ.ภูเก็ต
สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ
- เทคโนโลยี และอุป กรณที่สํ า คัญ ได แก เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ เครื่องเรดารตรวจอากาศและ
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ระบบพยากรณอากาศเชิงตัวเลข ระบบบูรณาการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบ
ตรวจวัดแผนดินไหวและสึนามิ ฯลฯ
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- เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและการให บ ริ ก าร ระบบบั น ทึ ก รายงานข อ มู ล ผลการตรวจอากาศ (Metnet)
แอพพลิเคชั่น เว็บไซต ระบบบริการสารสนเทศภูมิอากาศ ฯลฯ
(5) กฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับ
• ส วนราชการดํ า เนิ น การภายใต สภาพแวดลอมดา นกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบั งคับที่ สํา คั ญ
อะไรบาง?
กรมอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงานดานอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานสากล ภายใตระเบียบขอบังคับขององคการ
อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)
• กฎหมายและกฎระเบี ย บอะไรที่ มี อ ยู แ ละเอื้ อ ให ส ว นราชการทํ า งานอย า งมี ค วามคล อ งตั ว และ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา ไมมีกฎหมายเฉพาะดานอุตุนิยมวิทยา แตมีการปฏิบัติหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ พ.ศ.2560 และระเบียบขอบังคับขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และองคการ การบินพลเรือน
ระหว า งประเทศ (ICAO) ทํ า ให ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาสามารถทํ า งานได อ ย า งคล อ งตั ว และตอบสนองต อ การ
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ข. ความสัมพันธระดับองคกร
(6) โครงสรางองคกร
• โครงสรางและระบบการกํากับดูแลของสวนราชการมีลักษณะอยางไร?
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 แบง
สวนราชการออกเปน 9 กอง 5 ศูนย 2 กลุม ไดแก 1.กลุมตรวจสอบภายใน 2.กลุมพัฒนาระบบบริหาร 3.
สํานักงานเลขานุการกรม 4.กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา 5. กองตรวจและเฝาระวังสภาวะอากาศ 6.กองบริการ
ดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 7.กองเฝาระวังแผนดินไหว 8.กองพยากรณอากาศ 9. กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 10. กอง
สื่ อ สาร 11.กองอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาการบิ น 12. ศู น ย อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 13.ศู น ย
อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 14. ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก 15.ศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคใตฝงตะวันออก 16.ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
• ระบบการรายงานระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลสวนราชการ ผูบริหารสวนราชการ และสวน
ราชการที่กํากับมีลักษณะเชนใด (*)?
- กรมอุตุนิยมวิทยา ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางานตาง ๆ โดยยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตามเกณฑจากสวนกลาง และตามหลักธรรมาภิบาลเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการ/โครงการเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางเหมาะสม
- ระบบการรายงานจะเป น ไปตามสายการบั ง คั บ บั ญชา ไมมี ค ณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลของกรม
อุตุนิยมวิทยาเปนการเฉพาะ หากแตอธิบดีอาจมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการ เพื่อติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยการประสานและอํานวยความสะดวกกับคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอกทั้งที่มาจาก
กระทรวงเจาสังกัด สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน
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(7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
• ระดับของกลุมเปาหมาย กลุมผูรับบริการ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญของสวนราชการมี
อะไรบาง (*)?
กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญของกรมฯ ไดแก ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน ผูประกอบการ
อาชีพตาง ๆ เชน เกษตรกร ประมง อุตสาหกรรม รับเหมากอสราง ธุรกิจประกันภัย คาขาย หนวยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ ฯลฯ
• กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญตอผลผลิต ตอการบริการที่มีให และตอการ
ปฏิบัติการของสวนราชการอยางไร?
1.กลุมที่ตองการขอมูลดานขาวพยากรณอากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ตองการพยากรณอากาศ
ถูกตองแมนยํา (สามารถระบุพื้นที่ที่เกิด ชวงเวลาที่เกิด ระดับความรุนแรงของเหตุการณ) แจงขอมูลขาวสารได
อยางรวดเร็วทันเหตุการณและทันเวลา เพิ่มชองทางในการนําเสนอขอมูลขาวสาร ใชภาษาที่เขาใจงาย ชัดเจนและ
ทันสมัย
2. กลุมที่ตองการดานการพยากรณอากาศการบิน ตองการไดขอมูลที่มีความถูกตอง, แมนยํา รวดเร็ว
ทันเวลา
3. กลุมที่ตองการดานขอมูลแผนดินไหวและสึนามิ ตองการจะไดบริการขอมูล เชน รายงานแผนดินไหว
และสึนามิที่มีผลกระทบตอประเทศไทย ความถูกตองรวดเร็ว ทันเหตุการณ ทั่วถึง
4. กลุมที่ตองการขอมูลดานขอมูลภูมิอากาศ และสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ตองการไดรับขอมูลที่มีความ
ถูกตอง/รวดเร็ว ทันเหตุการณ เพิ่มชองทางการเผยแพร ประชาสัมพันธ
5. กลุมที่ตองการความรวมมือดานวิจัย/วิชาการที่เกี่ยวของกับอุตุนิยมวิทยา ตองการความถูกตอง ความ
ครบถวนของขอมูล ความรวดเร็วในการใหบริการ สะดวกและงายในการเขาถึง และสืบคนขอมูลไดงาย
• ความตองการและความคาดหวังของแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางไร?
- ความตองการและความคาดหวังของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในทุกกลุม คาดหวังจะไดรับ
ข อ มู ล การพยากรณ อ ากาศเตื อ นภั ย ที่ ถู ก ต อ งแม น ยํ า รวดเร็ ว ทั น เวลา ได ม าตรฐานสากล มี ช อ งทางที่ มี
ประสิทธิภาพในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไดอยางสะดวก และมีรูปแบบการใหบริการที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(8) สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน
• สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน ที่สําคัญมีหนวยงาน
ใดบาง? และมีบทบาทอยางไรในระบบงานของสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหนาที่ของ สวนราชการ และการยกระดับความสามารถในกรแขงขันของประเทศ?
การใหบริการหรือการสงมอบงานตอกันที่สําคัญของกรมฯ จําแนกตามบริการไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก
1. การพยากรณอากาศและแจงเตือนภัยธรรมชาติ มีหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย สํานักการระบายน้ํา กทม. กรมโยธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กฟผ.
สํานักงานจังหวัด อบต. อบจ. อปท. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมประชาสัมพันธ สื่อวิทยุ/โทรทัศน สสนก.
หนวยงานแผนดินไหวในตางประเทศ องคการอุตุนิยมวิทยาโลก โดยมีการประสาน และบูรณาการขอมูลรวมกัน
การนําสงขอมูลไปใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภัยพิบัติรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ
2. การบริการดานสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว และพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัย มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปาไม กรมประมง กรมวิชาการเกษตร
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กรมสงเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กรมฝนหลวง มหาวิทยาลัย โดยมีการประสาน
และบูรณาการขอมูลรวมกัน การดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาตาง ๆ
3. ขอมูลข าวสารและสารสนเทศอุตุนิย มวิทยาการบินเพื่อสนับ สนุนภารกิจ การเดินอากาศ มีหนว ยงานที่
เกี่ยวของไดแก บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สายการ
บินตาง ๆ สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย กรมทาอากาศยาน องคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ ทาอากาศยาน บริษัทเอกชนที่ใชขอมูลดานการบิน ฯลฯ โดยมีการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยา การบิน
ใหไดมาตรฐานสากล และการพัฒนาบุคลากรดานอุตุนิยมวิทยาการบินใหมีสมรรถนะตามขอกําหนดสากล
สําหรับการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศในชวงที่ผานมา คือ การรวมแกไขปญหาการ
ดําเนินงานดานการมาตรฐานการบินของประเทศ (สามารถปลดธงแดงไดสําเร็จ)
• กลุมเหลานี้มีสวนรวมอะไรในการสรางนวัตกรรมใหแกสวนราชการ (*)?
- การสงเสริมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชน การพัฒนาระบบ Met alarm การเตือนภัยผาน
Application ตาง ๆ เปนตน
- สนับสนุนการใชขอมูลเครือขายเรดารตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อการสรางและพัฒนา
นวัตกรรม Radar Composite และ ดาวเทียม Himawari 8 การประเมินคาฝนจากดาวเทียม (GS Map)
• กลไกที่สําคัญในการสื่อสาร และขอกําหนดสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง?
- สรางความชัดเจนในเรื่องที่ตองการสื่อสาร
- สื่อสารกันอยางใกลชิดทั้งในระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และระดับผูบริหาร
- สื่อสารกันทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
- การจัดแถลงขาว
- การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU)
- การประชุมรวม
- การสาธิต

2. สภาวการณขององคกร: สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการเปนเชนใด?
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
(9) สภาพแวดลอมดานการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
• สภาพแวดลอมดานการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด? ประเด็น
การแขงขันคืออะไร และผลตอการดําเนินการของสวนราชการ?
- ภายในประเทศ ปจจุบันมีการแขงขันภายในประเทศดานบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน ที่เผยแพรขอมูลไดอยางรวดเร็ว หากเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติตางๆที่
มีผลกระทบกับ ประชาชน เช น น้ําทวม น้ําแลง สภาวะอากาศเปลี่ย นแปลง จะมี สื่อแขนงตางๆ ไป
สัมภาษณนักวิชาการหลายหนวยงาน และในบางครั้งนักวิชาการเหลานั้นไดพยากรณอากาศดวย จึงสราง
ความสับสนแกประชาชนเปนอยางมาก แตรัฐบาลยังใหความสําคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยา ที่มีหนาที่หลัก
ในการพยากรณ อ ากาศโดยตรง ส ว นใหญ จ ะให ป ระชาชนฟ ง ข อ มู ล การพยากรณ อ ากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยาเทานั้น
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- ภายนอกประเทศ ในปจจุ บันมีป ระเทศตางๆ มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานอุตุนิย มวิทยาอยาง
รวดเร็ว เชน การสํารวจขอมูลจากระยะไกล การพยากรณอากาศเชิงตัวเลข และการพัฒนาอยางรวดเร็ว
ของระบบอิ น เทอร เ น็ ต ทํ า ให ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาต อ งไม ห ยุ ด การพั ฒ นาด า นต า งๆ ให เ ท า ทั น กั บ
ตางประเทศดวย
(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน
• การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ(ถามี) ซึ่งมีผลตอสถานการณแขงขันของสวนราชการ และของประเทศ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สรางโอกาส สําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือคืออะไร (*)?
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผลตอสถานการณแขงขัน รวมถึงการสรางโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและ
ความรวมมือ ไดแก
1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
2. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
3. การมุงสูยุค Thailand 4.0
4. การบูรณาการความรวมมือภายใตกรอบประชาคมอาเซียน
5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว
(11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
• แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแขงขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบาง?
แหลงขอมูลสําคัญเชิงเปรียบเทียบ และแขงขัน ไดแก
1. ขาวพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกตอง แมนยํา
2. ประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกตอง รวดเร็ว ทันเหตุการณ
3. ขอมูลอุตุนิยมวิทยามีความครบถวน เปนปจจุบัน
4. มีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป
5. มีรูปแบบและชองทางการใหบริการที่หลากหลาย
6. แบบจําลองที่ใชมีความถูกตอง แมนยํา เหมาะสมกับลักษณะอากาศในประเทศไทย
• แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอื่นๆ ทั้งในสวนราชการ นอกสวน
ราชการ และจากตางประเภทกันมีอะไรบาง?
แหลงขอมูลสําคัญสําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากหนวยงานอื่น ไดแก www.Accuweather.com ,
ศูนยพยากรณน้ําเมขลา, ศูนยบริหารจัดการน้ํา, กรุงเทพมหานคร เปนตน
• มีขอจํากัดอะไร (ถามี) ในการไดมาซึ่งขอมูลเหลานี้?
ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูล คือ
- จํานวนผูรับบริการจากเว็บไซตไมสะทอนการใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาประเภทเดียวเหมือนกับของกรม
อุตุนิยมวิทยา จึงไมสามารถเปรียบเทียบขอมูลจํานวนผูรับบริการได
- ผลการสํารวจยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมายผูรับบริการ และไมสามารถยืนยันผูรับบริการไดแนนอน
- หนวยงานอื่นไมมีการประเมินผลความถูกตอง แมนยําของขาวพยากรณอากาศ
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ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร
(12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
• ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการในดานพันธกิจ ดาน
การปฏิบัติการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดานบุคลากร คืออะไร?
บริบทเชิงยุทธศาสตร
ความทาทาย
ความไดเปรียบ
1. ดานพันธกิจ
1.การพัฒนาการใหบริการดิจิทัล
1.มีสื่อดิจิทัลใหบริการหลายชองทาง เชน
อุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหว
Website, Application, Facebook,
2.การเพิ่มขีดความสามารถในการ
line,Twitter,SMS
พยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ 2.รัฐบาลใหความสําคัญกับภารกิจดาน
ลวงหนาไดถึงระดับตําบล
อุตุนิยมวิทยามากขึ้น
3.การสรางนวัตกรรมดานอุตุนิยมวิทยา
และแผนดินไหว
2. ดานปฏิบัติการ
1.ระบบปฏิบัติงานดานการเตือนภัยยังไม 1. ประชาชนมีความตื่นตัวกับภัย
ตอบสนองทุกพื้นที่ และครอบคลุมทุกภัย ธรรมชาติ และมีสวนรวมเปนเครือขาย
2. ขาดการบูรณาการรวมกัน
อุตุนิยมวิทยา
2. มีขอตกลงความรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ
3. ดานความ
1. การเผยแพรขอมูลจากแหลงอื่น ที่
1. ประชาชนใหความเชื่อถือในคํา
รับผิดชอบตอสังคม ขัดแยงกับขอเท็จจริง ทําใหประชาชน พยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
เกิดความสับสน
มากกวา
4. ดานบุคลากร
1. บุคลากรขาดความเชีย่ วชาญเฉพาะ
1. มีความรวมมือในกลุมประเทศสมาชิก
ดาน เชน ดานมรสุม ดานแบบจําลอง
WMO, ICAO และอุตุนิยมวิทยาภูมิ
ดานการวิจัยฯลฯ
ฟสิกสในภูมิภาคอาเซียน

ค. การดําเนินการ
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
• องคประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน การ
ปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง?
1. การสรางตัววัดครอบคลุมทั่วทั้งองค การ ทั้งในระดับนโยบายและยุทธศาสตร ระดับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และระดับของแผนงาน /โครงการ โดยตัววัดเหลานี้จะตองสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2. การติดตามประเมิน ผลดําเนินงาน ควรมีชวงระยะเวลา หรือความถี่ของการวัดผลที่เหมาะสม ที่
สามารถตอบโจทยการดําเนินการ และความสอดคลองกับสถานการณ สามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาได
อยางทันทวงที
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3. การวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ โดยใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ทั้ งจากภายนอกและ
ภายในองคการดวยกันเอง รวมถึงการเทียบกับผลการดําเนินงานในอนาคตขององคการ
4. สารสนเทศที่เกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก กลุมอาชีพของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ความตองการ ความคาดหวัง เปนตน
5. การบูรณาการ และการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ ที่สามารถสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์หรือ
เปาประสงคที่กําหนดไว
6. การปรับปรุงอยางตอเนื่องซ้ํา ๆ จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุมคาไดมาตรฐาน
7. คัดเลือก คนหา กระบวนการที่เปนเลิศ (Best Practice) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอความรู และ
สรางนวัตกรรมใหม
8. การปรับกระบวนการทํางาน โดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงผลดําเนินงานทั้งระบบ
------------------------------------------------

