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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 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา  มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา   
โดยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการตรวจ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  รายงานสภาวะอากาศ  อากาศเพื่อการบิน   
และปรากฏการณ์ธรรมชาติ  รวมทั้งให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  
แม่น ยํา  และทัน เหตุการณ์   เพื่ อประโยชน์สู งสุด ใน เชิ งเศรษฐกิจและสั งคม   เกษตรกรรม   
และอุตสาหกรรม  ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ  และความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชน  เอกชน  และหน่วยงานของรัฐ  จากภัยธรรมชาติ  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  รายงานสภาวะอากาศ  อากาศเพื่อการบิน  และปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
(๒) พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล 
(๓) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลท่ัวไปและหน่วยงานต่าง ๆ   

โดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย 
(๔) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา  ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  แผ่นดินไหว  

รังสีโอโซน  มลภาวะ  และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง 
(๕) ร่วมมือ  ประสานงาน  แลกเปลี่ยน  และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

กับประชาชน  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นด้านอุตุนิยมวิทยา 

และแผ่นดินไหว 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมอุตุนิยมวิทยา

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา 
(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

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี 
กรมอุตุนิยมวิทยา  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๔ ในกรมอุตุนิยมวิทยา  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
กรมอุตุนิยมวิทยา  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๕ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการ  และ 

งานเลขานุการของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่ 

และยานพาหนะของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งการวางแผนกําลังคน  งานสวัสดิการ  

การเสริมสร้างและดําเนินการทางวินัย  และการรักษาระบบคุณธรรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการ  การติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของงาน 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิด 

ทางแพ่งและอาญา  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และคดีปกครอง 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการปฏิ บัติ งาน   ความรู้ 

ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว  และกิจกรรมของกรม  รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ของกรม  และงานโรงพิมพ์ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ กองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  ติดตั้ง  ซ่อมแซม  แก้ไข  บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  และจัดทําคู่มือเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานเคร่ืองมือและอุปกรณ์

อุตุนิยมวิทยา 
(๓) ให้คําปรึกษา  ศึกษา  พัฒนา  วางแผน  ดําเนินการ  และจัดทําคู่มือในการติดตั้งบํารุงรักษา  

และคู่มือซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา 
(๔) ผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์สําหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
(๕) ดําเนินการและให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐในการสอบเทียบและตรวจสอบเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์สําหรับการตรวจอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและข้อกําหนดขององค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจและเฝ้าระวังสภาวะ

อากาศในพ้ืนที่รับผิดชอบภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีฝน   
และสถานีวัดระดับน้ําทั่วประเทศ 
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(๒) ตรวจ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  และรายงานอากาศผิวพื้นและอากาศชั้นบน   
(๓) ตรวจ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  และเตือนสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียม

อุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  และบริการทางวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ

ดิจิทัลที่ทันสมัย 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยด้านรังสีโอโซน  มลภาวะ  และอุตุนิยมวิทยาทะเล 

เพื่อการให้บริการ 
(๓) วางแผน  พัฒนา  จัดระบบ  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นศูนย์กลาง 

การบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมท้ังการให้คําปรึกษา
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ  และพัฒนาผลผลิตทางอุตุนิยมวิทยา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและตอบสนองนโยบายการพัฒนาดิจิทัลของรัฐ   

(๕) เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา  และการบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและงานห้องสมุดด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมัย 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  และรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ 
(๒) วิเคราะห์  จําแนกคลื่นแผ่นดินไหว  และดําเนินการเก่ียวกับการคํานวณหาตําแหน่ง 

การเกิด  ขนาด  เวลาเกิด  ตลอดจนออกประกาศแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประชาชนทันที 
(๓) ประสานกับหน่วยงานที่ เก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาผลของแผ่นดินไหว 

อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาวิชาการด้านแผ่นดินไหว  สึนามิ  และภูมิฟิสิกส์ 
(๕) ตรวจสอบ  รวบรวม  จัดทํารายงาน  ให้บริการ  และแลกเปลี่ยนข้อมูลแผ่นดินไหว  

และสึนามิกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๐ กองพยากรณ์อากาศ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศทั่วไป  รวมทั้งดําเนินการ

เก่ียวกับการพยากรณ์อากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทางบกทั่วประเทศ  และการเดินเรือในอ่าวไทย 
และน่านน้ําใกล้เคียง 

(๒) ออกคําเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยระบบพยากรณ์อากาศต่าง ๆ  
ที่ทันสมัยและเป็นสากล 

(๓) เผยแพร่และให้บริการการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา 
อย่างรวดเร็วโดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย 

(๔) ติดตามและประเมินผลการพยากรณ์อากาศ  และศึกษาค้นคว้าเทคนิคเพื่อปรับปรุง 
การพยากรณ์อากาศให้ทันสมัยตลอดเวลา 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและดําเนินการในการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านเทคนิค

วิศวกรรมที่เก่ียวข้อง  เพื่อการพยากรณ์อากาศอย่างรวดเร็วและแม่นยํา 
(๒) วิเคราะห์และรายงานอากาศประจําถิ่นของประเทศไทย 
(๓) คาดหมายลักษณะอากาศระยะนาน  และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  สังคม  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม 
(๔) ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางภูมิอากาศ  ผลกระทบที่ เกิดจากภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  และสภาวะโลกร้อน 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  คาดหมาย  และรายงานอากาศเพื่อพัฒนาผลิตผลการเกษตรและ

อุตสาหกรรม  และออกคําเตือนลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบต่อการเกษตรและอุตสาหกรรม  รวมทั้ง
ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเก่ียวกับภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร 

(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  และคาดหมายอุตุนิยมวิทยาอุทก  และออกคําเตือนอุทกภัย  รวมท้ัง
ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยาอุทก 

(๗) ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ  และความร่วมมือ
ทางอุตุนิยมวิทยา  รวมทั้งการจัดประชุมและการเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๒ กองสื่อสาร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รวบรวม  ตรวจสอบ  ควบคุม  ดําเนินการ  และพัฒนาเก่ียวกับเครือข่ายสื่อสาร

อุตุนิยมวิทยา  เพื่อดําเนินการรับส่งและแลกเปล่ียนข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
กับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๒) กระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอื่น ๆ 
(๓) ศึกษาและพัฒนาระบบสื่อสารอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย  เพื่อการรับส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

และแผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและทันเหตุการณ์ 
(๔) ให้คําปรึกษา  ศึกษา  พัฒนา  ดําเนินการ  และจัดทําคู่มือในการติดตั้ง  บํารุงรักษา   

และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร 
(๕) ดําเนินการเป็นศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  และรายงานสภาวะอากาศเพื่อการบิน 
(๒) จัดทําแผนที่อุตุนิยมวิทยาการบิน  วิเคราะห์  พยากรณ์อากาศเพ่ือการบิน  และออกคําเตือน

ลักษณะอากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของประเทศไทย  รวมทั้งให้บริการ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบิน 

(๓) รวบรวมและจัดทําข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อการพยากรณ์
ลักษณะอากาศตามเส้นทางบินทุกเที่ยวบินให้กับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาวิชาการ  และมาตรฐานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 
(๕) สรุปผลการติดตามสภาวะอากาศเพ่ือการบินและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

และประชาชนทั่วไป 
(๖) ติดต่อประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือ

ทางอุตุนิยมวิทยาการบิน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ  เฝ้าระวัง  รายงานและ

เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน  รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

(๒) ตรวจ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  ศึกษา  และวิเคราะห์สภาวะอากาศ  ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) จัดทําฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะห์  พยากรณ์อากาศ  และออกคําเตือน
ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา  รวมท้ังให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

(๔) ศึกษา  วางแผน  และดําเนินการในการบํารุงรักษา  และซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(๕) ให้ คําปรึกษา  แนะนํา  และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา  
แผ่นดินไหว  และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งชุมชนและประชาชน
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  มีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ  เฝ้าระวัง  รายงานและ
เตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน  รวมท้ังแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

(๒) ตรวจ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  ศึกษา  และวิเคราะห์สภาวะอากาศ  ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

(๓) จัดทําฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะห์  พยากรณ์อากาศ  และออกคําเตือน
ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา  รวมท้ังให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

(๔) ศึกษา  วางแผน  และดําเนินการในการบํารุงรักษา  และซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(๕) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา  แผ่นดินไหว  
และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เก่ียวข้อง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ  เฝ้าระวัง  รายงาน   

และเตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน  รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
(๒) ตรวจ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  ศึกษา  และวิเคราะห์สภาวะอากาศ  ตลอดจนแลกเปลี่ยน

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันตก 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) จัดทําฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะห์  พยากรณ์อากาศ  และออกคําเตือน
ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา  รวมท้ังให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

(๔) ศึกษา  วางแผน  และดําเนินการในการบํารุงรักษา  และซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(๕) ให้ คําปรึกษา  แนะนํา  และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา  
แผ่นดินไหว  และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งชุมชนและประชาชน
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
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  รวมท้ังให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

(๔) ศึกษา  วางแผน  และดําเนินการในการบํารุงรักษา  และซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(๕) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา  แผ่นดินไหว  
และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เก่ียวข้อง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาในการตรวจ  เฝ้าระวัง  รายงาน 

และเตือนสภาวะอากาศและอากาศเพื่อการบิน  รวมทั้งแผ่นดินไหวในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ 
(๒) ตรวจ  เฝ้าระวัง  ติดตาม  ศึกษา  และวิเคราะห์สภาวะอากาศ  ตลอดจนแลกเปลี่ยน

ข้อมูลอุตุนิยมวทิยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ 
(๓) จัดทําฐานข้อมูลและแผนที่อุตุนิยมวิทยา  วิเคราะห์  พยากรณ์อากาศ  และออกคําเตือน

ภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา  รวมท้ังให้บริการข่าวและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการบินในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) ศึกษา  วางแผน  และดําเนินการในการบํารุงรักษา  และซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์
อุตุนิยมวิทยาและการสื่อสาร 

(๕) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา  แผ่นดินไหว  
และการเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เก่ียวข้อง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือให้เป็นไปตามการจัดส่วนราชการในกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และกําหนดหน้าที่และอํานาจของ
ส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


