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บทสรุปผูบ้ริหาร 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม และ (รา่ง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) รวมทั้งจัดทาํแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ/หรือราย
วาระ (agenda-based) ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ใหทุ้กกระทรวง กรม รฐัวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการที่จะจัดทําขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคํา
ของบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานให้สอดคลอ้งกัน  ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทน
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2541 ที่ใหทุ้กกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดย
จัดทําแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจําปีทุกปี   

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านดิจิทัล ซึ่งแผนจะสอดคล้องและตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีเพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีแผนและทิศทางในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลซึ่งเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลางและสอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
 
วิสัยทศัน์ด้านการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

 

“ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล”   

 

ค่านิยม  
 

W E A T H E R 
 

W  Working Smart  เก่งงาน (รักงาน รอบรู้วิธีการ ขยัน อดทน)   
E  Engagement  ผูกพันต่อองค์กร 
A Accountability  ความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
T Technology & TEAM เทคโนโลยี / ทาํงานเป็นทีม 
H  Harmony  ร่วมใจ ประสานประโยชน์แก่ส่วนรวม  
E Equality  เสมอภาค บริการด้วยความเท่าเทียม  
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  R Responsiveness  นําประโยชน์สู่ประชาชน 
 

 
พันธกิจ  

1) บริหาร จัดการ บูรณาการ พัฒนาช่องทาง ผลผลิต และบริการทางอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลสู่ประชาชนเพ่ือ
ส่งเสริมการเฝา้ระวังเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบ
สัมมาชีพเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ 

2) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ให้บริการทางอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

3) พัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

4) บริหาร จัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฯ ให้มีประสทิธิภาพ พร้อมใช้และปลอดภัย  

5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่รัฐบาลดิจิทัล  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิม่ประสทิธิภาพการบูรณาการ บริหารจัดการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาผ่านระบบดิจิทัล  

 

วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือพัฒนามาตรฐานโครงสร้างข้อมูลในการเช่ือมโยงและให้บริการอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล  
2) เพ่ือบูรณาการข้อมูล ฐานข้อมูล สนับสนุนการบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว  
3) เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพข้อมูลจากระบบตรวจวัดหรือระบบสารสนเทศปฐมภูมิ 
4) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ วิเคราะห์ พยากรณ์สภาพอากาศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
5) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ บริการ ช่องทางบริการ ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

ดิจิทัล   
กลยุทธ ์

1) การพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเช่ือมโยงและบริการ 
2) การบูรณาการและควบคุมคณุภาพข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
3) การพัฒนาระบบ วิเคราะห์ พยากรณ์ และให้บริการข้อมลูข่าวสารและเตือนภัยสภาพ

อากาศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอุตุนิยมวิทยา
ดิจิทัล  

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้มีการกําหนดแผนพัฒนาทักษะและการใช้ดิจิทัลของบุคลากร 
2) เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพการใช้งานดิจิทัลของบุคลากร 
3) ส่งเสริมการใช้งานอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลแก่ประชาชน กลุ่มผูร้ับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) เพ่ือสนับสุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
5) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาและดิจิทัลทัง้กับหน่วยงานในประเทศและ

ระหว่างประเทศ  
กลยุทธ ์

1) การพัฒนาศักยภาพทางดิจิทัลแก่บุคลากร 
2) การพัฒนาศักยภาพด้านอุตุนิยมวิทยาแก่บุคลากร 
3) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลแก่ประชาชน 
4) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาและแผน่ดินไหว 
5) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาและดิจิทัล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบตรวจวัดและเฝา้ระวังทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  

วัตถุประสงค ์

เพ่ือนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยา 
กลยุทธ ์

การพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนภาระกิจการตรวจวัด เฝ้าระวังและเตือนภัยสภาพอากาศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสทิธภิาพโครงสรา้งพื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ให้มี
มาตรฐาน ใชง้านได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย  

วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณืต่อพว่งให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน  

2) เพ่ือพัฒนา Software platform service เพ่ือให้บริการทรัพยากรดิจิทัล   
3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการรักษาความมัน่คงปลอดภัยในระบบเครือข่ายและระบบ

สารสนเทศ 
4) เพ่ือบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณืต่อพว่งให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
 
 

กลยุทธ ์

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
2) การพัฒนา Software Platform เพ่ือการบริการ 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
4) การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบดิจิทลัเพื่อขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล  

วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเตรียมความพร้อมและปรบัเปลี่ยนองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน และนําองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะ 

2) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ และสนับสนุนผู้บริหาร   
 

กลยุทธ ์

1) การวางแผนพัฒนาองค์กรขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัล  
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  

 

**************************** 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล  
ตามมติคณะรัฐมนตร ีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม และ (รา่ง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) รวมทั้งจัดทาํแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ/หรือราย
วาระ (agenda-based) ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ใหทุ้กกระทรวง กรม รฐัวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการที่จะจัดทําขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคํา
ของบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานให้สอดคลอ้งกัน  ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทน
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2541 ที่ใหทุ้กกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดย
จัดทําแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจําปีทุกปี   

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยาระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการดําเนินงานด้านดิจิทัล ซึ่งแผนจะสอดคลอ้งและตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีเพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยา มีแผนและทิศทางในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลซึ่งเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลางและสอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยาประจําปี 2561 – 2564 และถือใช้ในการพัฒนาระบบ
อุตุนิยมวิทยาดิจิทัล การให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา การป้องกัน เฝ้าระวังภัยธรรมชาติเพ่ือ
บรรเทาภัยพิบัติและยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยา   

2) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ในระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง กรมฯ 
แล้วนํามาพิจารณากําหนดเป็นขอบเขตการจัดทําแผนดิจทิัลของกรมอุตุนิยมวิทยา  

3) เพ่ือทบทวนสถานภาพการใช้งานระบบดิจิทัลในปัจจุบัน รวมท้ังวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
ภายนอกองค์กรเพื่อนํามากําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล   

4) เพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการของกรมอุตุนิยมวิทยา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

5) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด ถือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ภายในหน่วยงานย่อยให้
เป็นไปในทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องและมีธรรมภิบาล  
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1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมอุตุนยิมวิทยา  
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มภีารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้ง
ให้ความรู้และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา และทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ 
ดังต่อไปน้ี  

(1) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบนิ และปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
(2) พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล  
(3) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ โดยระบบและเทคนิค

ที่ทันสมัย  
(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน 

มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง  
(5) ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว กับประชาชน และ

หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว  
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

การแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา  
(1) สํานักงานเลขานุการกรม  
(2) กองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา  
(3) กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ  
(4) กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  
(5) กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  
(6) กองพยากรณ์อากาศ  
(7) กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
(8) กองสื่อสาร  
(9) กองอุตุนิยมวิทยาการบิน  
(10) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
(11) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
(12) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
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(13) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
(14) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 

1.4 วิสัยทัศน์ของกรมอุตุนิยมวิทยา  
ในแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยาประจําปี 2561 – 2564 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ไว้ดังน้ี    

 
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผน่ดินไหว อย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา 

ตรงตามความต้องการ” 
 

 

1.5 พันธกิจ 
1) พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ 

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึงระดับ
ตําบล 

3) ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรมวิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
รวมทั้งเสริมสรา้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4) เสริมสร้างเครอืข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

5) พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพ่ือรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
1.6 ยุทธศาสตร ์ 

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยาประจําปี 2561 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการตรวจ การเฝ้าระวัง การพยากรณ์อากาศ 
และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม และบูรณาการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ร่วมถึงความ
ร่วมมือที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ให้
มีความเข้มแขง็ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
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บทที ่2   
นโยบาย ยุทธศาสตร ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง  
กรมอุตุนิยมวิทยาโดยคณะทํางานยกร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ดําเนินการจัดทํา 

(ร่าง)แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2561-2564 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางดําเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกรม
อุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีสาระสอดคล้องกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
- ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 
- นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 
- แผนปฏิบัติราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561 – 2564 

โดยมีประเด็นที่สอดคล้อง ดังน้ี  
 

2.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ซึ่งมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการ ได้แก่   

การสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและ  คณุภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
มลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดินและน้าใต้ดิน 
ให้มีประสทิธิภาพ 

เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ 
หรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง  

เป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการของประชาชน
และภาคธุรกิจ โดย  

3.3.4 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวางระบบสารสนเทศ การ
จัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ เก่ียวกับ
การบริหาร และเปิดเผยให้ผู้มสี่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมได้ทันทีเมื่อต้องการ รวมทั้งรณรงค์
เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง  

3.3.5 ปรับรูปแบบการให้บรกิารของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่าน 
ระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดาเนินงาน ใหส้อดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต และความต้องการ ของ
ผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการภาครัฐที่อานวย ความ
สะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และ
การใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งกาหนดค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการของรัฐ ที่เหมาะสม
ระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการดาเนิน
งานของรัฐได้ 

3.3.6 สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่าย 
สารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเช่ือมโยงการทางานของหน่วยงานภาครัฐ 
และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรบัการทางานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3.7 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถงึ นาไปใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 
 

2.1.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 

นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
10.3 พัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสง่เสริมการวิจัย พัฒนา และจด

สิทธิบัตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผลิตโดยคนไทย การวิจัยและพัฒนาเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย ไซเบอร์ การบูรณา
การเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลภาครัฐ การพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ รวมถึงการใช้ระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เครือขา่ยสื่อสารข้อมลูเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ระบบ คลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ องค์กรทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความชํานาญทางด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือให้บุคลากร ภาครัฐและองค์กรทุกภาคสฎ่วนที่
เก่ียวข้องมีข้อมูลขฎ่าวสารและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 
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2.1.3 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลัให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทาํให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการ
ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสําคัญของ
ประเทศชาติในเรื่องน้ี และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องน้ีอย่างจริงจัง 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดให้มีแผนบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ และมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้การจัดทําแผนงาน โครงการไม่เกิดความซ้ําซ้อน มีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยจัดต้ังหรือกําหนดกลไกบริหาร
จัดการนํ้า พร้อมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มปีระสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการนํ้าและการเตือนภัย  
 

2.1.4 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 

ยุทธศาสตร์ 5  การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการให้มีประสทิธิภาพใน 25 ลุ่มน้า ทั้งด้านอุปสงค์และ

อุปทาน เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้าต้นทุนและแหล่งชะลอน้า
ที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้า และการผันน้า โดยขุดลอก
ร่องน้าและแหล่งน้า เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัย  

5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยลดการก่อก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคการผลิตและการดารงชีวิตประจาวัน เพ่ิมขีด

ความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร องค์กร และ
เครื่องมือในการบริหารจัดการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจัดทาแผนที่เสี่ยงภัย ทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และจงัหวัด ส่งเสริมการทาแผนบรหิารความต่อเน่ืองของธุรกิจ โดยมีกลไกการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
และใหข้้อมูลทีจ่าเป็น เพ่ือให้ทุกภาคี โดยเฉพาะชุมชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการให้มากที่สุด 
เน้นหลักการกระจายอานาจ ให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนรว่มของประชาชน ภัยแล้ง ควบคู่กับกับแผนงานกาหนด
พ้ืนที่รับน้านอง และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ 
ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฏหมาย รวมทั้งการสร้าง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอานวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและนักธุรกิจเอกชน โดยมีการเช่ือมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ เช่ือมโยงทุกส่วนราชการในการให้บริการประชาชน เช่น การพัฒนาระบบ
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กลางของภาครัฐในการให้บรกิารธุรกิจตลอดวงจรการประกอบธุรกิจ (Single Portal for Business) ด้วยการใช้
ระบบดิจิทัลบูรณาการข้อมูล/เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะทาให้สามารถติดต่อราชการได้แบบเบ็ดเสร็จ
ได้ตลอดวงจร โปร่งใสตรวจสอบได้ และผู้รบับริการได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงงานบริการภาครัฐได้ง่าย ทั่วถึง 
และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ 
 

2.1.5 นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ

ประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์รวมถึง

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจทิัลที่เปิดกว้างและเสรี 
3. สร้างสื่อ คลงัสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง

สะดวก ผ่านทัง้ระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 
4. เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที ่ทุก

เวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขบัเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงบริการท่ีอานวยความสะดวกต่อประชาชนนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 
2. ปรับเปลี่ยนการทางานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสทิธิภาพ และธรรมาภิบาลโดย

เน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเช่ือมโยงข้อมูล และการทางานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน 
3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริมให้เกิด

การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทางานของรัฐ 
4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government service platform) เพ่ือรองรับการ

พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคช่ันหรือบริการรูปแบบใหม ่
ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล 
1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใหแ้ก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ

ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบคุลากรทุกช่วงวัย 
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพ

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 
3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา

ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 
เป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

- การมีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล มีขนาดเพียงพอและ มีค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค 
- ภาคประชาชน โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน 

ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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- ภาคธุรกิจ โดยการสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัล  สรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ทํางานในระบบเศรษฐกิจดิจิทลั และสิ่งสําคญัย่ิง คือ พัฒนากําลังคน การวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรมรวมท้ังระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมบริการผ่านระบบดิจิทัลต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงมาก โดยมี
ต้นทุนตํ่ากว่าเดิมมาก สิ่งที่จาํเป็นต้องดําเนินการควบคู่กันไปก็คือการส่งเสริมการให้บรกิาร  

- ยกระดับการให้บริการ e-Government โดยการเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐผา่น Platform ของรัฐ 
เน้นบริการพ้ืนฐานและบริการข้ามหน่วยงาน การสร้างฐานข้อมูลกลางแห่งชาติและการจัดต้ังศูนย์กลางข้อมูล
ภาครัฐ จัดเก็บเปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมลูภาครัฐตามมาตรฐาน Open Data ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนา 
Open Government Data เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลผ่าน API และนํามาซึ่งการพัฒนาสินค้า
และบริการใหม่ๆ เชิงนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน 
 

2.1.6  (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 

การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสูก่ารเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังวิสัยทัศน์ ที่กา
หนดไว้น้ัน ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการดาเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government 
Integration) การดาเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู ่การเปลี่ยนแปลง (Driven 
Transformation) 

ยุทธศาสตร์ที ่3: การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
- การบูรณาการข้อมูลเพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติ 

- การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต  
ยุทธศาสตร์ที ่5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล   

- การเพ่ิมทักษะความเช่ียวชาญเชิงดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ  
 

2.1.7 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561 – 2564 ในประเด็นที่เก่ียวกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการตรวจ การเฝ้าระวัง การพยากรณ์อากาศ 
และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม และบรูณาการ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ร่วมถึงความ
ร่วมมือที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
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2.1 แรงผลักดันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
 

2.1.1 การพัฒนาและเปลี่ยนผ่านสูร่ัฐบาลดิจิทัล 

จากยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้กําหนดความหมายของ การ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ สร้าง
บริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาลท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และ
ภาษา สามารถหลอมรวมการทางานภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิ
ส่วนบุคคลและความม่ันคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และใน
ท้ายที่สุดภาครัฐจะเปลี่ยนเป็นผู้อานวยความสะดวกในการสร้าง บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า
บริการร่วมกันตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนว
ทางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจการปกครอง และเสนอความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ 
ซึ่งสามารถสรปุคุณลักษณะของรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้ 4 ประการ ได้แก่  

1) E-government หรือ Electronic Government หมายถึง รัฐบาลซึ่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ เพ่ิมความโปร่งใส และความน่าเช่ือถือ 

2) Connected Government หมายถึง E-government ที่ถูกพัฒนาถึงขั้นที่ทําให้หน่วยงานภาครัฐ
อย่างน้อยที่สุด 2 หน่วยงาน สามารถเช่ือมโยงการทํางานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน โดยไม่ยึดติด กับขอบเขตของ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน เป็นที่ต้ัง และมเีป้าหมายใน
การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ ด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน (Digital 
interaction) มีหลายรูปแบบ อาทิ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน กับรฐับาล (C2G) ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงาน
ภาครัฐ (G2G) ระหว่างภาครัฐกับประชาชน (G2C) และระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B)  

3) Open Government หมายถึง รัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบกระบวนการ 
วิธีการดําเนินงาน รวมถึงเอกสารและข้อมลูต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างสังคมประชาธิปไตย 
สร้างความโปร่งใสและความเช่ือมั่นและศรัทธาในหมู่ประชาชน  

4) Smart Government หมายถึง รัฐบาลทีม่กีารนําเทคโนโลยีอัจฉริยะมาปรับใช้กับการดําเนินงานและ
การให้บริการต่าง ๆ ของรัฐบาล  

ในการพัฒนาสูก่ารเป็นรัฐบาลดิจิทัลคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี โดยกําหนดไว้ 4 ระยะ ดังน้ี  
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รูปที่ 2-1 ภมิูทศัน์ดิจิทลัของไทยในระยะเวลา 20 ปี 

 

และในแผนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศไทยไปสูดิ่จิทัลไทย
แลนด์และเป้าหมายการพัฒนารัฐบาล เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เพ่ือไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใน 4 
ระยะ ดังน้ี 

ตารางที่ 2-1 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะ 20 ปี  
 

ระยะการพัฒนา 
 
 
ด้านการพัฒนา 

ระยะท่ี 1 
Digital Foundation 

(1 ปี 6 เดือน) 

ระยะท่ี 2 
Digital Thailand I: 

Inclusion 
(5 ปี) 

ระยะท่ี 3 
Digital Thailand II: 

Full Transformation 
(10 ปี) 

ระยะท่ี 4 
Global Digital 
Leadership 
(10 - 20 ปี) 

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย  
ในระยะ 20 ปี  

ประเทศไทยลงทุน  
และสร้างรากฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล  

ทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทาง
ประชารัฐ  
 

ประเทศไทยก้าวสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ท่ี
ขับเคลื่อนและใช้
ประโยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลได้
อย่างเต็มศักยภาพ  
 

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่า
ทางสงัคมอย่างย่ังยืน  

รัฐบาล  
 

หน่วยงานรัฐมีการทา
งานท่ีเชื่อมโยงและ

การทางานระหว่าง
ภาครัฐจะเชื่อมโยงและ

รัฐจัดให้มีบริการท่ี
ขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของประชาชน 

เป็นผู้นาในภูมิภาค 
ด้านรัฐบาลดิจิทัล  



 

3 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

ระยะการพัฒนา 
 
 
ด้านการพัฒนา 

ระยะท่ี 1 
Digital Foundation 

(1 ปี 6 เดือน) 

ระยะท่ี 2 
Digital Thailand I: 

Inclusion 
(5 ปี) 

ระยะท่ี 3 
Digital Thailand II: 

Full Transformation 
(10 ปี) 

ระยะท่ี 4 
Global Digital 
Leadership 
(10 - 20 ปี) 

บูรณาการข้อมูลข้าม
หน่วยงาน  
 

บูรณาการเหมือนเป็น
องค์กรเดียว  
 

เปิดเผยข้อมูลและให้
ประชาชนมีส่วนร่วม  
 

ท้ังทางการบริหาร
จัดการรัฐและบริการ
ประชาชน  

เศรษฐกิจ  
 

การทาธุรกรรมผ่าน
ระบบดิจิทัล คลอ่งตัว 
และติดอาวุธดิจิทัลให้ 
SMEs วิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกร ให้มาอยู่บน
ระบบออนไลน์ พร้อม
ท้ังวางรากฐานให้เกิด 
การลงทุนในคลัสเตอร์ 
ดิจิทัล  

ภาคเกษตร การผลิต 
และบริการ เปลี่ยนมา
ทาธุรกิจด้วยดิจิทัลและ
ข้อมูล ตลอดจนดิจิทัล 
digital Technology 
Startup และคลัสเตอร์ 
ดิจิทัลเริ่มมีบทบาทใน
ระบบเศรษฐกจิไทย  
 

ภาคเกษตร การผลิต 
และบริการแข่งขันได้
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
และเชื่อมโยงไทยสู่
การค้าในระดับภูมิภาค
และระดับโลก  
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทุกกิจกรรมเชื่อมต่อ
ภายในและระหว่าง
ประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
นาประเทศไทย สู่ความ
ม่ังคั่ง  

สังคม  
 

ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงและบริการ
พ้ืนฐานของรัฐอย่าง
ท่ัวถึงและ เท่าเทียม  
 

ประชาชนเชื่อม่ัน  
ในการใช้ดิจิทัล และ
เข้าถึงบริการการศึกษา 
สุขภาพ ข้อมูล และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านดิจิทัล  

ประชาชนใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี/ข้อมูล 
ทุกกิจกรรมในชีวิตประ
จาวัน  
 

เป็นประเทศท่ีไม่มี
ความเหลื่อมล้า ด้าน
ดิจิทัล ตลอดจนชุมชน
ใช้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
ท้องถ่ินตนเอง  
 

 

นอกจากนี ้ในการพฒันาสูร่ฐับาลดิจิทัล ยังสามารถอ้างอิงจาก Digital Government Maturity Model 

(2017 Gartner, Inc)  
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รูปที่ 2-1 ระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(Digital Government Maturity Model)  
 

 

2.1.2 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  เห็นชอบในหลักการร่างแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให้ใช้เป็นกลไกสาคัญในการ
พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพกาลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใน 5 
มิติ พร้อมทั้งกําหนดแนวทางในการพัฒนากําลังคนภาครัฐ และการขับเคลื่อนพัฒนาสําหรับหน่วยงาน ดังน้ี  

1) มิติการพัฒนากําลังคนภาครัฐให้มทีักษะด้านดิจิทัล 
มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็นi 
มิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน 
มิติที่ 3 ใช้ดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์และพัฒนา 
มิติที่ 4 ใช้ดิจิทัลเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการ และนําองค์กร 
มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 

2) แนวทางพัฒนากําลังคนภาครัฐใหม้ีทักษะด้านดิจิทัล 
2.1) กําหนดให้ “การพัฒนาคนเพ่ือสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” และ 

“การสร้างและพัฒนาคนให้เทา่ทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้” เป็นหน่ึงใน
ประเด็นหลักของการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
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2.2) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเก่ียวกับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัของหน่วยงาน โดยอาจจัด ให้มีการพัฒนาข้าราชการแบบ
บูรณาการเพ่ือสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคช่ันที่เช่ือมโยง ข้ามหน่วยงาน 

2.3) กําหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ตนเอง และส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืน ให้เท่าทนัและสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยนําสัดส่วนการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 มาปรับใช้ (ร้อยละ 70 เรียนรู้ด้วยตนเองและ
จากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 เรียนรู้จากผู้อ่ืนและการสอนงาน และร้อยละ 10 เรียนรู้จากการฝึกอบรม) 

2.4) กําหนดให้การจัดการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ นําแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานมาปรับใช้ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการ
อบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติการ และการเรียนรู้จากผู้อ่ืน และในการจัดการเรียนรู้ด้วยการอบรมให้กําหนด
สัดส่วนการบรรยาย ไม่เกินรอ้ยละ 60 และการพัฒนารูปแบบอ่ืน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้
ในการอบรม 
 

3) แนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาสําหรับหน่วยงาน 
3.1) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากรม (Chief Information Officer: CIO) 

รับผิดชอบการนําร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัลน้ี ไปดําเนินการให้บรรลผุลสาเร็จในระดับหน่วยงาน 

3.2) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ประสานและทางานแบบบูรณาการ ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. 
และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐใน
สังกัด และจัดเตรียมงบประมาณสาหรับการพัฒนาและการประเมินทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาตามร่างแนวทาง ฯ น้ี โดยให้สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาและการประเมินทักษะ
ด้านดิจิทัลด้วย 

3.3) การผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานหรือการให้บริการโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ การเช่ือมโยงการทางานและข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างรัฐบาลแบบเปิดตาม
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือน ประเภทบริหารระดับสูง โดยให้ปลัดกระทรวงหรือตาแหน่งเทียบเท่า อธิบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่า 
เอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบ ที่ 2 Agenda Based ทั้งน้ี 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

3.4) กําหนดให้การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นสว่นหน่ึงในการประเมินส่วนราชการ 
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based (บังคับ) ทั้งน้ี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาหรือการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้มีการนาผล การประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 

 

 



 

6 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

2.1.3 Internet of Things (IoT)  

IoT : Internet of Things หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเช่ือมโยงทุกสิ่งทุก
อย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทําให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
IoT มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า M2M ย่อมาจาก Machine to Machine คือเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่ออุปกรณ์กับ
เครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน  เทคโนโลยี IoT มีความจําเป็นต้องทํางานร่วมกับอุปกรณ์ Sensors และการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้านแต่ก็มาพร้อมกับ
ความเสี่ยงในระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการขโมยข้อมูลหรือละเมิดความ
เป็นส่วนตัว จึงจําเป็นต้องพัฒนามาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย 

การนําเทคโนโลยี IoT มาใช้ในกรมอุตุนิยมวิทยา จะสามารถใช้ในระบบตรวจวัดอัตโนมัติ เช่น สถานีฝน 
สถานีอัตโนมัติต่างๆ ระบบตรวจสอบการใช้พลังงาน ระบบตรวจวัดเพ่ือสนับสนุน Smart farming  Smart city 
เป็นต้น  

 
2.1.4 Open Data  

Open Data คือ ข้อมูลเปิดทีทุ่กคนสามารถนําไปใช้ได้โดยอิสระ เช่นการนําไปใช้ การนํากลับมาใช้ใหม่ 
หรือนําไปเผยแพร่ได้โดยใครก็ตาม โดยในการเปิดเผยข้อมูลใน Open Government Data มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
เปิดเผยข้อมูลที่ไม่เฉพาะเจาะจง แต่ข้อมูลน้ันจะต้องสามารถนําไปใช้สร้างประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ เช่น ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนารูปแบบธุรกิจ สินค้า และบริการใหม่ๆ  ได้ ซึ่งนําไปสู่ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน 
เช่น สร้างความโปร่งใสและความเป็นประชาธิปไตย เพ่ิมประสิทธิภาพของบริการภาครัฐ สร้างการมสีว่นร่วมของ
ประชาชน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแบบใหม่ๆ  ที่ดีขึ้น และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

คุณสมบัติหลักที่สําคัญของ Open Data มี 3 ประการ คือ  

1) Availability and Access คือ ข้อมูลที่เปิดเผยต้องสามารถใช้งานได้ทั้งหมดและกรณทีีม่ี
ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มากไปกว่าการทําสําเนา สําหรับการเผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและ
สามารถแก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต  

2) Re-use and Redistribution คือ ข้อมลูที่เผยแพร่ต้องถูกจัดเตรียมภายใต้เง่ือนไข การอนุญาต
ให้นํามาใช้ใหมแ่ละเผยแพร่ได้ รวมถึงการใช้ชุดข้อมูลร่วมกับชุดข้อมูลอ่ืน ๆ  

3) Universal Participation คือ ทุกคนสามารถท่ีจะใช้ข้อมลูได้ ไม่ว่าจะเป็นการนําไปใช้ การใช้ซ้ํา 
การเผยแพร่ โดยไม่ติดเรื่องข้อจํากัดใดๆ แต่ทั้งน้ีจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าข้อมูลน้ันๆ เช่น หากเป็น
ข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานเชิงพาณิชย์ (non-commercial) จะไม่สามารถนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ หรือข้อมูลน้ัน
อาจมีข้อจํากัดในการใช้งานเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่างเช่น ใช้ในการศึกษาเท่าน้ัน ก็จะไม่สามารถนําไปใช้ได้  
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ระดับการเปิดเผย (Openness) 

★☆☆☆☆ (1 ดาว) เผยแพร่ข้อมูลในทุกรูปแบบบนเว็บไซต์ และอยู่ภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนดของ
สัญญาอนุญาต Open License 

★★☆☆☆ (2 ดาว) เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-
readable) เช่น ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel 

★★★☆☆ (3 ดาว) เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Non-proprietary format เช่น ข้อมูลในรูปแบบ CSV 
แทนรูปแบบ Excel 

★★★★☆ (4 ดาว) ใช้ URI (Uniform Resource Identifier) ในการระบุตัวตนของข้อมูล และช้ีไปยัง
ตําแหน่งของข้อมูลน้ัน 

★★★★★ (5 ดาว) ข้อมูลมีการเช่ือมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ในบริบทที่เก่ียวข้องกันได้ 

 

การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ โดยปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูล 
เพ่ือสร้างการเข้าถึงจากสาธารณะมากข้ึน และผลักดันให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลที่เปิดเผยเหล่าน้ันกับหน่วยงานทุก
ภาคส่วน 

 
2.1.5 Big Data  

เป็นการนําข้อมูล Big Data มาประมวล และใช้เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ และประเมินสภาพธุรกิจ
การให้บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT (internet og Things) และ Smart Machine เพ่ือให้การวิเคราะห์และ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการเป็นแบบ real-time การที่จะจดัข้อมูลให้เป็นลักษณะ Big Data ได้น้ัน ควรประกอบด้วย
คุณลักษณะหลัก 3 ประการ ได้แก่  Volume คือประมาณข้อมลทีถู่กสร้างข้นและจัดเก็บ   Variety  คือชนิดของ
ข้อมูลที่จะสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ทั้งที่เป็น text, images , audio , video เป็นต้น  Velocity คอืความเร็วใน
การสร้างและประมวลผลข้อมูล 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาหลายๆประเภท ทั้งข้อมูลจากระบบตรวจวัดอัตโนมัติ ข้อมูลภาพเรดาร์ ดาวเทียม 
ข้อมูลผลผลิตจากแบบจําลองต่างๆ ถือเป็นข้อมูลประเภท Big Data เพราะมีคณุลักษณะครบทั้ง 3 V ข้างต้น และ
สามารถนําไปผ่านกระบวนการ Machine Learning เพ่ือใช้ในการคาดการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาได้ รวมทั้งการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาของผู้รับบริการ (web analytic)  การวิเคราะห์ Social media เมื่อ
เกิด อากาศร้าย ประกาศเตือนภัย ข่าวลวง  การวิเคราะห์ภัยแล้ง รวมถึงการประยุกต์และวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุน 
smart city ,  smart farm  
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2.1.6 Visualization  

เป็นเทคโนโลยีในการการสร้างภาพ แผนผังหรือภาพเคลื่อนไหว ใช้ในการสื่อสารแทนขอ้ความ โดย
สามารถใช้ได้ทัง้ในทางรูปธรรมและนามธรรม โดยมีทั้งการจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เหตุการณ์ที่ไม่
สามารถมองเห็นได้ หรือการสร้างภาพในอนาคตเพ่ือใช้ในการสื่อสาร Visualzation ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางใน
การแสดงผลลพัธ์ที่หลากหลาย หน่ึงในน้ันคือการแสดงผลผลลัพธ์จากการประมวลในระบบ Big Data ซึ่งจะทําให้
ผู้ใช้สามารถเขา้ใจผลลัพธ์ได้ง่ายย่ิงขึ้น   

 

2.1.7 Machine Learning && Artificial intelligence 

Machine Learning  เป็นการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและทํานายข้อมูลได้ 
อัลกอริทึมน้ันจะทํางานโดยอาศัยโมเดลที่สร้างมาจากชุดข้อมูลตัวอย่างขาเข้าเพ่ือการทํานายหรือตัดสินใจใน
ภายหลัง แทนที่จะทํางานตามลําดับของคําสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ ์แบ่งแนวความคิดได้ 2 แบบ คือ  ระบบทีค่ิดเหมือน
มนุษย์ (Systems that think like humans) คือ กลไกของกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับความคิดมนุษย์ เช่น การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ และ ระบบที่กระทําเหมือนมนุษย์ (Systems that act like humans) เป็น
การศึกษาวิธีทําให้คอมพิวเตอร์กระทําในสิง่ที่มนุษย์ทําได้ดีกว่าในขณะน้ัน  

ในการนํา Machine Learning มาใช้ในงานอุตุนิยมวิทยาจะเก่ียวข้องกับการสร้างเง่ือนให้ระบบ
คอมพิวเตอร์รับรู้และประมวลผลจากการเรียนรู้น้ัน เช่น การพยากรณ์รายฤดูโดยใช้ค่าสถิติที่ผ่านมา  

 

2.1.8 Virtual Reality / Augmented Reality  

Virtual Reality : VR คือทัศนียภาพรอบทิศทางที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ จําลองและถ่ายทอด
ความรู้สึกและประสบการณ์ด่ังอยู่ในโลกเสมือนจริง การรับชมเวอร์ชวลเรียลลิตีจําเป็นต้องมีอุปกรณ์รับชมซึ่งรับ
สัญญาณมาจากคอมพิวเตอร์ 

Augmented Reality : AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือนที่สร้าง
ขึ้นมาผสานเขา้ด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมลูหน่ึงที่เป็น
ส่วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ และข้อความ ตัวอักษร ให้
ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง 

ในการนํา  VR และ AR มาใช้ในงานอุตุนิยมวิทยา สามารถนํามาใช้เก่ียวกับ การจําลองสถานการณ์ 
และวางแผนป้องกันภัย เมื่อเกิดเหตุการ ฝนตกหนัก ภัยหนาว  ภัยแล้ง นํ้าท่วม หรือ การจําลองสถานการณ์การ
ลดทอนแรงสั่นสะเทือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว  
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2.1.9 Advanced Geographic Information System  

การนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงพ้ืนที่ โดยสามารถประยุกต์ใช้
สําหรับการจัดสรรทรัพยากรด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พ้ืนที่ดิน การวางแผนการผลิตทาง
การเกษตร การบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่ง และด้านอ่ืนๆ ซึ่งในกรมอุตุนิยมวิทยา มีความจาํเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศข้ันสูง เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของสภาพอากาศ ซึ่งจะได้พัฒนาบริการใน
รูปแบบ Web map Service ใช้งานต่อไป   

2.1.10 Cloud Computing  

Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่นํามาเช่ือมต่อกันและให้บริการทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลและเก็บขอ้มูล เพ่ือลดความยุ่งยาก ในการติดต้ังระบบ ลดต้นทุนในการดูแลระบบ 
และต้นทุนสาหรับการสร้างเครือข่ายด้วยตนเอง ซึ่งรองรับการใช้งาน การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบ Cloud Computing สามารถแบบได้ 3 แบบ คือ  

1) Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานแบบเสมือนที่เหมือนกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยประมวลผล (Processor) ระบบเครือข่าย (Network)  และพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 
(Storage)  

2) Platform as a Service (PaaS) เป็นการให้บริการ Service Platform ในกิจกรรมต่างๆ เช่น 
Web Server Service Platform , Big Data Service Platform, FTP Server Service Platform   

3) Software as a Service (SaaS) เป็นการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ในระบบ Cloud เช่น 
ซอฟต์แวร์สําหรับธุรกิจค้าปลีก งานบัญชี เป็นต้น 

ในกรมอุตุนิยมวิทยา มีความจําเป็นต้องใช้ Cloud Computing เพราะในปัจจุบัน การจัดการทรัพยากร
เครื่องแม่ข่ายสาํหรับระบบต่างๆ กระจัดกระจายมาก ทําใหก้ารดูแล บํารุงรักษาระบบเป็นไปด้วยความยุ่งยากและ
ใช้งบประมาณ ซึ่ง Service Platform ที่จําเป็นได้แก่   Infrastructure as a Service (IaaS)  เพ่ือให้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลและหน่วยจัดเก็บสําหรับการวิเคราะห์ วิจัย ด้านแบบจําลองสภาพอากาศ  และ 
Platform as a Service (PaaS)  ซึ่งจะให้บริการ  Web Server Service Platform , Big Data Service 
Platform, FTP Server Service Platform เป็นต้น  

 

2.1.11 UAV  

Unmanned Aerial Vehicle, UAV คือโดรน (Drone)  (อากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล)  UAV มี
สองแบบ คือ UAV ควบคุมจากระยะไกล และ UAV ที่บินได้ด้วยตนเองโดยอาศัยการโปรแกรมที่เป็นระบบซึ่ง
ซับซ้อนกว่า ในภารกิจทางอุตุนิยมวิทยาสามารถนํา UAV มาใช้ในการตรวจอากาศในบริเวณที่มีอากาศร้าย หรือ 
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บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้าย นอกจากน้ีอาจพัฒนาให้สามารถตรวจอากาศช้ันบนได้ด้วย (จํากัดใน
เรื่องความสูงและระยะเวลาตรวจ)  
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บทที ่3   
การวิเคราะหส์ถานภาพด้านดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

ในการวิเคราะห์สถานภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึง่ประกอบด้วย 
สถานภาพด้านโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่  สถานภาพด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสารสนเทศ 
สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย สถานภาพด้านการให้บริการสารสนเทศและผู้รับบรกิาร 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคด้านการพัฒนาและการใช้  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี  

 
3.1 สถานภาพด้านโครงสร้างองค์กรและบทบาทหนา้ที่  

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แบ่ง
ส่วนราชการได้ ดังน้ี 

3.1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี  

ข้อ 1 ให้กรมอุตุนิยมวิทยา มภีารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ
การตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้
และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา และทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน เอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ 
ดังต่อไปน้ี  

(1) ตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพ่ือการบนิ และปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
(2) พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเป็นสากล  
(3) ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวแก่บุคคลทัว่ไปและหน่วยงานต่าง ๆ โดยระบบและเทคนิค

ที่ทันสมัย  
(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว รังสีโอโซน มลภาวะ 

และเทคนิควิศวกรรมที่เก่ียวข้อง  
(5) ร่วมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว กับประชาชน และ

หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว  
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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รูปที่ 3-1 การแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

1) สํานักงานเลขานุการกรม  
2) กองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา  
3) กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ  
4) กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  
5) กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  
6) กองพยากรณ์อากาศ  
7) กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
8) กองสื่อสาร  
9) กองอุตุนิยมวิทยาการบิน  
10) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
11) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
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12) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
13) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
14) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
 

3.1.2 โครงสร้างอัตรากําลัง   

ในปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยามีอัตรากําลังทั้งข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจา้ง
ช่ัวคราว (จากเงินนอกงบประมาณ) ปฏิบิตราชการท้ังในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีโครงสร้าง
อัตรากําลังจําแนกตามตารางที่ 3-1  

ตารางที่ 3-1 โครงสร้างอัตรากําลังของกรมอุตุนิยมวิทยา  

ประเภท จํานวนคน ร้อยละ 

อัตรากําลงัทั้งหมด 
ข้าราชการ 1074 92.35 
พนักงานราชการ 7 0.60 
ลูกจ้างประจํา 70 6.02 
ลูกจ้างช่ัวคราว(จากเงินนอกงบประมาณ) 12 1.03 

รวม   

อัตรากําลงัด้านดิจิทัล  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18 1.74 

นายช่างไฟฟ้า (ส่วนกลาง- สํานักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  39 3.76 
นายช่างไฟฟ้า (ส่วนกลาง- สํานักเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา) 23 2.22 
นายช่างไฟฟ้า (ส่วนภูมิภาค-ศูนย์อุตุนิยมวิทยา 5 แห่ง)  26 2.51 

รวมทั้งหมด 106  
(ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 )   
หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากําลังท่ีเป็นนายช่างไฟฟ้าในสํานักเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา และศูนย์อุตุนิยมวิทยาท้ัง 5 แห่ง  
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3.1.3 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 

1) การแบ่งส่วนราชการของกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 
กองบริการดจิิทลัอตุนิุยมวทิยา เป็นส่วนราชการระดับกองในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา แบ่งส่วนราชการ

ประกอบด้วย  
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- กลุ่มบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  
- กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  
- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล 
- ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โซนและรังสี 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สถาบันอุตุนิยมวิทยา  

 
1.1) หน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา 

(1) ให้บริการข้อมลูสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และบริการทางวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้วย
ระบบ ดิจิทัลทีท่ันสมัย  
 

(2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัด้านรังสีโอโซน มลภาวะ และอุตุนิยมวิทยาทะเล เพ่ือการ
ให้บริการ  

(3) วางแผน พัฒนา จัดระบบ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลาง การบูรณา
การข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังการให้
คําปรึกษา การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ  

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการให้บริการ และพัฒนาผลผลิตทาง
อุตุนิยมวิทยา ให้สอดคลอ้งกับความต้องการและตอบสนองนโยบายการพัฒนาดิจิทัล
ของรัฐ  

(5) เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา และการบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและงานห้องสมุดด้วยระบบดิจิทัลที่ทันสมยั  

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

 

3.2 การวิเคราะหผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะวิเคราะห์ทั้งผู้มีส่วนใด้สว่นเสียภายในกรมอุตุนิยมวิทยาและผูม้ีส่วน

ได้ส่วนเสียซึ่งเป็นหน่วยงาน บุคคลภายนอก และประชาชน  ทั้งน้ี จะเป็นการวิเคราะห์ทั้งภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุน ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์เป็นดังน้ี  
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ตารางที่ 3-2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้มีส่วนใด้ส่วนเสียภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกกรมอุตุนิยมวิทยา 
- หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม ทั้งระดับสํานัก/ศูนย์ 
กลุ่มงาน และสถานี  

- บุคลากรในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา   
 

- หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาต่างประเทศที่เป็นสมาชิก
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) 

- หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เช่น กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมวิชาการ
เกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สํานักงาน
จังหวัด เป็นต้น 

- หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องด้านการ
บิน เช่น กรมการบินพลเรือน การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย (AOT) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย (ATC) 

- ธุรกิจเอกชน ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การ
ท่องเที่ยว สายการบิน ประมง การเดินเรือ การ 
ก่อสร้าง พ่อค้า แม่ค้ารายย่อย ฯลฯ 

- นักวิจัย มหาวิทยาลัย 
- สื่อมวลชนแขนงต่างๆ  
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
- NGO  
- นักบิน ผู้โดยสารเคร่ืองบิน ประชาชนทั่วไป 
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3.3 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสารสนเทศ  
 

3.3.1 ระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผน่ดินไหว  

ในปัจจุบัน กรมอุตุนิยมวิทยามีระบบสารสนเทศที่ใช้งานในภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งเว็บไซต์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ดังน้ี  

ตารางที่ 3-3 ระบบสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผน่ดินไหว  

ชื่อระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล วัตถุประสงค์  

1. กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
1.1 ระบบผลผลิตจากแบบจําลอง

ภูมิอากาศ :CliModel 
เพ่ือผลิตและเผยแพร่ผลการพยากรณ์อากาศจากแบบจําลองภูมิอากาศสู่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  

1.2 ระบบสารสนเทศภัย
ธรรมชาติ :Disaster 

เพ่ือรวบรวม จัดเก็บข้อมูลผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ  

1.3 ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ 
(อท.) :TeleMet 

เพ่ือตรวจวัด รวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลปรมิาณฝนโดยเครื่องมือตรวจวัด
อัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุนการเตือนภัย และงานวิจัย 

1.4 ระบบสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาบนระบบ GIS :MetGIS 

เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและ
เทคโนโลยี GIS เพ่ือให้ทราบผลการวิเคราะห์สภาพอากาศเชิงพ้ืนที่บน
ระบบ GIS 

2. กองอุตุนิยมวิทยาการบิน  
2.1 ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ

ระบบตรวจวินด์เชียร์ :LLWAS 
เพ่ือตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่ทางว่ิง(Runway)และตรวจจับ
การเกิดวินด์เชียร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2.2 ระบบตรวจหาพิกัดตําแหน่ง
ฟ้าแลบ (Total Lightning 
Processor) : TLP 

เพ่ือตรวจหาตําแหน่งพิกัดฟ้าแลบและฟ้าผ่าที่เก่ียวข้องกับอุตุนิยมวิทยา
การบินและการข้ึนลงของเครื่องบิน  

2.3 ระบบให้บริการข่าวอากาศ
การบิน (MESSIR OPMET) : 
AeroMet 

เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวอากาศการบิน  เพ่ือใช้ในการวางแผนการบิน 

3. กองพยากรณ์อากาศ  
3.1 การพยากรณ์อากาศเชิง

ตัวเลข แบบจําลอง WRF 
ใช้แบบจําลองการพยากรณ์อากาศ WRF เพ่ือคาดหมายและพยากรณ์
อากาศระยะสั้น และระยะปานกลางเพ่ือการเตือนภัยสภาวะอากาศ  

3.2 ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและ
พยากรณ์อากาศ : MetAlarm 

เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศ  

4. กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ 
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4.1 ระบบเคร่ืองมือตรวจอากาศ
อัตโนมัติ 87 สถานี :AWS 

เพ่ือตรวจวัดข้อมูลสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติและส่งผล
การตรวจเข้าสู่ส่วนกลางด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  

4.2 เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ  เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศให้กับการพยากรณ์อากาศ เพ่ือ
จัดทําเรดาร์ composite map ของกรมอุตุนิยมวิทยา  

4.3 ดาวเทียมตรวจอากาศ  เพ่ือรับข้อมูลดิบจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา มาแปลงเป็นข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยา 

4.4 ระบบเตือนภัยพิบัติ
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล :Marine 

เพ่ือจัดเก็บ เผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทะเล จากแบบจําลองพยากรณ์ 
คลื่นลม และการไหลเวียนของกระแสนํ้าในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

4.5 เครือข่ายตรวจวัดรังสีดวง
อาทิตย์/ฐานข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ 
:Solar 

เพ่ือตรวจวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์  

5. กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  
5.1 ระบบตรวจ/เฝ้าระวัง ติดตาม

แผ่นดินไหวและสึนามิ :Seismic 
เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ และแจ้งข่าวเตือนภัยแผ่นดินไหวและสนึา
มิ 

6. กองสื่อสาร 
6.1 ระบบการจัดการ Message 

Switch เพ่ือจัดการ  TDCF : GTS 
เพ่ือการรับ-ส่งข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาทันเวลาทั้งในรูปแบบ 
Traditional AlphaNumeric Code (TAC) และแบบ Table Driven 
Code Form(TDCF)  

6.2 ระบบบันทึกผลการตรวจวัด
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา : MetNet  

เพ่ือบันทึกผลการตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาและส่งข่าวอากาศ
ภายในประเทศเข้าสู่ระบบ GTS 

7. กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  
7.1 Website กรมอุตุนิยมวิทยา: 

TMDWeb 
เพ่ือสนับสนุนการรายงานข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ทั้งรายงานสภาพ
อากาศ รายงานการพยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและ
ภูมิอากาศสู่สาธารณะ  

7.2 ฐานข้อมูลผลการตรวจ
อากาศด้วย Radar และดาวเทียม : 
MetDB 

เพ่ือจัดเก็บและให้บริการข้อมูลที่มลีักษณะเป็น Data file ของ SATAID 
data  และเรดาร์ตรวจอากาศ 

7.3 ระบบการแสดงผลการ
ตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
(Climate Data Display System) : 
CDDS 

เพ่ือแสดงผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

7.4 ระบบสารสนเทศภูมิอากาศ 
:CIS 

เพ่ือจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล จัดทําสถติิ และให้บรกิารข้อมูล
ภูมิอากาศ 
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7.5 ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว  
: TMGII 

เป็นคลังข้อมูลกลางทางอุตุนิยมวิทยา ที่เกิดจากการบูรณาการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศจากระบบสารสนเทศในภาระกิจหลักของกรม
อุตุนิยมวิทยาเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลาง  

7.6 การบริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวผ่าน 
TMDAPI 
 

เป็นระบบให้บริการข้อมูลผลการตรวจวัด พยากรณ์ ทางอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวระหว่างหน่วยงานผ่าน API  

7.7 การบริการข้อมูลผลการ
พยากรณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงผา่น API : NWPAPI 

เป็นระบบให้บริการข้อมูลพยากรณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
ผ่าน API  

 

3.3.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานสนับสนุนในองค์กร 

ในการปฏิบัติราชการเพ่ือบริหารองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยา มีการนําระบบสารสนเทศมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานแสดงดังตารางที่ 3-4    

ตารางที่ 3-4 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานสนับสนุนในองค์กร  

ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส:์SARABAN 

ใช้ลงรับ ส่งออก ติดตาม จัดเก็บเอกสารในงานสารบรรณของกรมฯ 
เข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส ์  

ระบบสารสนเทศบุคลากร : DPIS ใช้จัดเก็บประวัติ การประเมินผล ของข้าราชการ  
ระบบการติดตามการปฏิบัติราชการของ
ผู้บริหาร(Exec Time Table) : ETT 

ใช้บันทึก ติดตาม การปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 

ระบบการจองห้องประชุม :TRR ใช้สําหรับการบันทึกการจองใช้ห้องประชุมของกรมฯ 
ระบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
สํานัก/ศูนย์ : e-SAR 

ใช้บันทึกผลผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับสํานัก/ศูนย์ 

 

3.3.3 Website หน่วยงานภายใน 

กรมอุตุนิยมวิทยา และส่วนราชการในสังกัด  ได้ดําเนินการจัดทํา Website เพ่ือให้ข้อมูล ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ซึ่ง Website ของแต่ละส่วนราชการแสดงดังตารางที่ 3-5 โดยแต่ละ Website นอกจากจะ
ให้ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับองค์กรแล้ว ยังให้บริการข้อมูลข่าวสารรวมท้ังข้อมูลสารสนเทศของภาระกิจในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการด้วย 
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ตารางที่ 3-5 Website หน่วยงานในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา   

หน่วยงาน URL 

กรมอุตุนิยมวิทยา  http://www.tmd.go.th 

กองเคร่ืองมืออุตุนิยมวิทยา http://www.instrument.tmd.go.th 

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ http://www.mob.tmd.go.th  
เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ  
กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ http://www2.radargis.tmd.go.th 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล 
กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา  http://www.marine.tmd.go.th/thai/ 
ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสีดวงอาทิตย์  
กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา http://ozone.tmd.go.th/ 
ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศ  
กองพยากรณ์อากาศ http://www.metalarm.tmd.go.th/ 
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม  
กองพยากรณ์อากาศ http://www.satda.tmd.go.th/ 

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน http://www.aeromet.tmd.go.th/ 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ http://www.cmmet.tmd.go.th/ 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน http://www.khonkaen.tmd.go.th/ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง http://www.ubonmet.tmd.go.th/ 

http://www.ubonmet.com/ 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก http://www.songkhla.tmd.go.th/ 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก http://www.phuketmet.tmd.go.th/ 

ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  http://climate.tmd.go.th/ 
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาอุทก  
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา http://hydromet.tmd.go.th/ 
ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร  
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 

http://www.arcims.tmd.go.th/ 
http://192.168.168.200/met_news/display/forecast_agro.html 

ส่วนวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ  
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 192.168.56.11/04work/work_new.html 

กองตรวจและเฝ้าระวังแผ่นดินไหว http://www.seismology.tmd.go.th/ 
ส่วนสื่อสารอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ  
กองสื่อสาร http://www.thaimet.tmd.go.th/index.html 
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หน่วยงาน URL 
ศูนย์โทรคมนาคมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
กองสื่อสาร http://www.gts.tmd.go.th/ 
 

3.3.4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศในกรมอุตุนิยมวิทยา  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ถูก
พิจารณาจากปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ได้แก่  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  นโยบายและการบริหารจัดการ  งบประมาณที่
เก่ียวข้อง  บุคลากร  สถานภาพและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงปัจจัยอ่ืนที่สง่ผลกระทบ เช่น 
การเมือง นโยบาย กฎหมาย ซึ่งส่งผลต่อโอกาสและภาวะคุกคาม โดยในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ได้เน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทั้งจากผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด การระดมสมองจากคณะทํางานรวมท้ังการ
พิจารณาองค์ประกอบภายนอกที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในการวิเคราะห์ SWOT จะ
แสดงผลวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ดังตารางที่ 3-6 และตารางที่ 3-7 ตามลําดับ  
 

ตารางที่ 3-6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวผ่านระบบดิจิทัล  

2) ระบบสารสนเทศด้านการตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืน อุตุนิยมวิทยา
การบิน รวมท้ังการบริการอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศมีการบูรณา
การอย่างเหมาะสม 

3) มีข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยท่ีหลากหลายทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน  

4) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
สามารถสนับสนุนงานของกรมฯ และประชาชนได้  

5) มีเครือข่ายผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลที่หลากหลายทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน  

6) เป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

7) ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

 

1) การให้บริการข้อมูล สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลยังไม่ได้รับการพัฒนา
ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสนองต่อการให้บริการอย่างสะดวก ครบถ้วน ครอบคลุม
กลุ่มผู้รับบริการ 

2) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบางส่วนยังขาดการบูรณาการเข้าสู่ศูนย์กลาง การ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางยังไม่สมบูรณ์  

3) บุคลากรด้านการพัฒนาบริการอุตุนิยมวิทยาผ่านระบบดิจิทัลบางส่วน ไม่
สามารถเรียนรู้ให้เท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทัล ทําให้การสร้างนวัตกรรมทาง
อุตุนิยมวิทยาดิจิทัลมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  

4) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบางส่วนยังขาดการควบคุมคุณภาพที่ดีพอ 
5) ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้/ผู้รับบริการ ตลอดจนความ

เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี นโยบายรัฐ ทําให้การพัฒนาบริการ
อุตุนิยมวิทยาดิจิทัลไม่สามารถปรับเปล่ียนได้อย่างเท่าทันเพราะบุคลากร
ในการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลมีนอ้ย 

6) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
เพ่ือนําไปวิเคราะห์ นําเสนอ ตามเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ 

7) ขาดแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์สู่องค์กรอัจฉริยะ 
8) บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบาย

ดิจิทัลไม่เพียงพอ ทําให้มีความคลาดเคล่ือนในการผลักดันงานให้เข้าสู่การ
ปฏิบัติงานในแบบ Digital government  ของรัฐซึ่งมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

9) ศูนย์ปฏิบัติการกลางระดับกรม (DOC) ยังมีข้อมูลสนับสนุนไม่ครบถ้วน 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

10) ระบบสารสนเทศและข้อมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการองค์กรยังไม่
ครบถ้วน ทําให้สารสนเทศสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารไม่ครบถ้วน 

11) ความไม่ชัดเจนในเร่ือง กฎ ระเบียบ ค่าบริการ หรือการยกเว้นค่าบริการ
ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  

 
 

ตารางที่ 3-7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
โอกาส ภาวะคุกคาม 

1) เป็นหน่วยงานหลักในด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศซึ่งอยู่ในความ
คาดหวังของรัฐและประชาชนในการให้บริการสารสนเทศและ
อุตุนิยมวิทยาดิจิทัล  

2) ความตระหนักและความสนใจในข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของประชาชน 
ตลอดจนการนําเสนอข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาของหน่วยงาน 
ส่ือมวลชน เว็บไซต์อ่ืนๆ จะเป็นแรงผลักดันให้กรมฯ ต้องสร้างผลผลิต
ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นกลไกหลักในการเผยแพร่เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้  

3) ความก้าวหน้าในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทําให้การเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาสู่ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  

4) การให้ความสําคัญของรัฐต่อการจัดการสภาพส่ิงแวดล้อมและภัย
ธรรมชาติ การบริการด้านดิจิทัล ซึ่งส่งผลต่อทิศทาง นโยบายของกรม
ฯ ในการให้บริการข้อมูล สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  

5) นโยบายของรัฐในการการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูล 
จะส่งผลให้มีการผลักดันบริการของรัฐสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

6) การสนับสนุนของหน่วยงานระหว่างประเทศ เก่ียวกับการให้ความรู้
ความเข้าใจด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ส่งเสริมให้ต้องพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว  

7) มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ
ในการใช้และให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

 

1) หน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
การตรวจวัดสภาพอากาศที่ทันสมัยและมีเครือข่ายมากกว่าอาจส่งผลต่อ
ฐานผู้ใช้บริการของกรมฯได้ 

2) ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ที่หลากหลายและมีการส่งต่อข่าวภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่คลาดเคล่ือน หรือข่าวลวงต่างๆ อาจจะอาจทําให้ประชาชน
สับสน และส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกรมฯ  

3) ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพ่ิมมากขึ้น อาจก่อให้เกิดความเส่ียงใน
การให้บริการอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลของกรมฯ  

4) นโยบายรัฐในการเปิดเผยข้อมูลส่งผลให้ผู้พัฒนาบริการอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล
มีมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อฐานผู้ใช้บริการอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลของกรมฯ 
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บทที ่4   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

 

 

เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 สามารถ
ปฏิบัติและส่งเสริมการใช้ดิจทิัลในการปฏิบัติภาระกิจของกรมฯ และการบริหารจัดการตลอดจนการให้บริการ
ประชาชน มีการพัฒนาบุคลากร สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้เก่ียวข้องในการบูร
ณาการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ข้อมูลในระบบงานสนับสนุนอ่ืนๆ รวมทั้งใช้เป็นเคร่ืองมือให้
ผู้บริหารผลักดันการปฏิบัติราชการในยุครัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ 
ระดับกระทรวง และระดับกรมฯ สามารถลดภัยพิบัติในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงได้กําหนด วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายไว้ดังน้ี  
 

4.1 วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 
 
“ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล” 

 

4.2 ค่านยิม  
 

W E A T H E R 
W  Working Smart  เก่งงาน (รักงาน รอบรู้วิธีการ ขยัน อดทน)   
E  Engagement  ผูกพันต่อองค์กร 
A Accountability  ความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
T Technology & TEAM เทคโนโลยี / ทาํงานเป็นทีม 
H  Harmony  ร่วมใจ ประสานประโยชน์แก่ส่วนรวม  
E Equality  เสมอภาค บริการด้วยความเท่าเทียม  

  R Responsiveness  นําประโยชน์สู่ประชาชน 
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4.3 พันธกิจ  
1) บริหาร จัดการ บูรณาการ พัฒนาช่องทาง ผลผลิต และบริการทางอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลสู่ประชาชนเพ่ือ

ส่งเสริมการเฝา้ระวังเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบ
สัมมาชีพเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ 

2) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
ให้บริการทางอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

3) พัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

4) บริหาร จัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฯ ให้มีประสทิธิภาพ พร้อมใช้และปลอดภัย  

5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่รัฐบาลดิจิทัล  
 

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 
ในการพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้กําหนดประเด็กยุทธืศาสตร์ ในการพัฒนา

อุตุนิยมวิทยาดิจิทัลไว้ดังน้ี  

4.4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการ บริหารจัดการ ให้บริการข้อมลูสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาผ่านระบบดิจิทัล  

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนามาตรฐานโครงสร้างข้อมูลในการเช่ือมโยงและให้บริการอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล  
2) เพ่ือบูรณาการข้อมูล ฐานข้อมูล สนับสนุนการบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว  
3) เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพข้อมูลจากระบบตรวจวัดหรือระบบสารสนเทศปฐมภูมิ 
4) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ วิเคราะห์ พยากรณ์สภาพอากาศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
5) เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ บริการ ช่องทางบริการ ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

ดิจิทัล   
กลยุทธ์ 

1) การพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเช่ือมโยงและบริการ 
2) การบูรณาการและควบคุมคณุภาพข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
3) การพัฒนาระบบ วิเคราะห์ พยากรณ์ และให้บริการข้อมลูข่าวสารและเตือนภัยสภาพอากาศ 
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4.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอุตุนิยมวิทยา
ดิจิทัล  

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีการกําหนดแผนพัฒนาทักษะและการใช้ดิจิทัลของบุคลากร 
2) เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพการใช้งานดิจิทัลของบุคลากร 
3) ส่งเสริมการใช้งานอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลแก่ประชาชน กลุ่มผูร้ับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) เพ่ือสนับสุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
5) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาและดิจิทัลทัง้กับหน่วยงานในประเทศและ

ระหว่างประเทศ  
กลยุทธ์ 

1) การพัฒนาศักยภาพทางดิจิทัลแก่บุคลากร 
2) การพัฒนาศักยภาพด้านอุตุนิยมวิทยาแก่บุคลากร 
3) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลแก่ประชาชน 
4) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาและแผน่ดินไหว 
5) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาและดิจิทัล 

 

4.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยา 

กลยุทธ์ 

การพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนภาระกิจการตรวจวัด เฝ้าระวังและเตือนภัยสภาพอากาศ 
 

4.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ให้มมีาตรฐาน 
ใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย  

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณืต่อพว่งให้มี

ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน  
2) เพ่ือพัฒนา Software platform service เพ่ือให้บริการทรัพยากรดิจิทัล   
3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการรักษาความมัน่คงปลอดภัยในระบบเครือข่ายและระบบ

สารสนเทศ 
4) เพ่ือบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณืต่อพว่งให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
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2) การพัฒนา Software Platform เพ่ือการบริการ 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
4) การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ   

 

4.4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทลั  

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเตรียมความพร้อมและปรบัเปลี่ยนองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

และให้บริการประชาชน และนําองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะ 
2) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ และสนับสนุนผู้บริหาร   

 

กลยุทธ์ 

1) การวางแผนพัฒนาองค์กรขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัล  
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ  
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บทที ่5   
โครงการ/งาน ตามยุทธศาสตร์ 

 

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านที่กําหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ซึ่งมีปัจจัยผลักดันจากเทคโนโลยีดิจิทัล นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม ซึ่งสามารถแสดง
องค์ประกอบปัจจัยที่เก่ียวข้องและยุทธศาสตร์ดังรูปที่ 5-1   ซึ่งแผนปฏิบิตการดิจิทัลน้ี หน่วยงานในสังกัด สามารถยึกถือ
เป็นแนวในการดําเนินการพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือบรรจุลง
ในแผนปฏิบัติการ น้ี ซึ่งจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี   
 

 
รูปที่ 5-1 องค์ประกอบปัจจัยที่เก่ียวข้องและยุทธศาสตร์ 
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5.1 โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริการและเสริมสร้างนวัตกรรมบริการ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 

มีโครงการ/งาน ดังนี้  
ตารางที่ 5-1 โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ บริหารจัดการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาผ่านระบบดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

1.  
 

การพัฒนามาตรฐาน
คุณสมบัติข้อมูล(Meta 
data) เพื่อการจัดเก็บ
เชื่อมโยงและบริการ 

โครงการจัดทํามาตรฐานโครงสร้าง
การจัดเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  

 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํามาตรฐานโครงสร้าง
การจัดเก็บข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา 

    ทส.  

2.  
 

 โครงการจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพื่อ
การบูรณาการและให้บริการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน  

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํามาตรฐานข้อมูลเพื่อ
การบูรณาการและให้บริการ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 

    ทส. โครงการจัดทํามาตรฐาน
โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา 

3.  การบูรณาการและ
ควบคุมคุณภาพข้อมูล
อุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทาง
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว (TMDC 
&& TMGII ) 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทาง
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
(TMDC && TMGII ) 

  30.0000 30.0000 ทส.  

4.   โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศ (QC)  

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบควบคมุคุณภาพ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและ
ภูมิอากาศ

    ทส.  

5.   โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับระบบข้อมูล
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเชิงพื้นที่ (ISMIS) 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบบูรณาการ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาเชิงพื้นที่ (ISMIS)

    พน.  
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โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ บริหารจัดการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาผ่านระบบดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

6.   โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาแบบเปิด (Open 
Data)  
 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
API เพื่อให้บริการข้อมูลแบบเปิด 

    ทส.  

7.   โครงการระบบเชื่อมโยงเพื่อผลิตข้อมูล
ดาวเทียมสําหรับการพยากรณ์และ
ประมาณค่าฝน  

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงเพื่อผลิตข้อมูล
ดาวเทียมสําหรับการพยากรณ์
และประมาณค่าฝน

    ตอ.  

8.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่าย
เรดาร์ตรวจอากาศเพื่อการเตือนภัย 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบข้อมูลเครือข่ายเรดาร์ตรวจ
อากาศเพื่อการเตือนภัย

    ตอ.  

9.   โครงการพัฒนาระบบแปลงสัญญาณ
ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
สนับสนุนการเตือนภัยธรรมชาติ 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบแปลงสัญญาณภาพถ่าย
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
สนับสนุนการเตือนภัยธรรมชาติ

    ตอ.  

10.  การพัฒนาระบบ 
วิเคราะห์ พยากรณ์ และ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และเตือนภัยสภาพ
อากาศ 

โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์
อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
(ระยะที่ 2) 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบการพยากรณ์อากาศด้วย
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะ
ที่ 2) 

    พอ.  

11.   โครงการพัฒนาระบบประมวลผลเส้นทาง
เดินพายุหมุนเขตร้อน 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบประมวลผลเส้นทางเดิน
พายุหมุนเขตร้อน

    พน.  

12.   โครงการการพัฒนาระบบเตือนภัยการ
เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อน (Heat 
Illness Alert System) 

 0.564 1.000 
 

1.000  1.000  วส.  

13.   โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจสําหรับ
การท่องเที่ยวด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ด้านอุตุนิยมวิทยา 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบช่วยตัดสินใจสําหรับการ
ท่องเที่ยว

 4.000 4.000 4.000 วส.  
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โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ บริหารจัดการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาผ่านระบบดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

14.   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา (TMD Portal) (บด./พน.) 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบการประมวลผลและ
เผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
(TMD Portal)

    บด./พน. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
ทางอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว  

15.   โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
(Climate e_service) 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบให้บริการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
(Climate e_service)

  10.000  ทส. /บส.  

16.   โครงการปรับปรุงระบบให้บริการ
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
ผ่าน Mobile Application (Thai 
Weather)  
 

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
ระบบให้บริการสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
ผ่าน Mobile Application 
(Thai Weather)

  5.000  ทส.  

17.   โครงการพัฒนาระบบให้บริการข่าว
อากาศเพื่อการบิน 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาการให้บริการข่าวอากาศ
เพื่อการบินในรูปแบบ D-
VOLMET  

 27.000   กบ.  

18.   โครงการพัฒนา Application เตือนภัย
อุทกภัยจากสถานีฝนอัตโนมัติและสถานี
ตรวจวัดอัตโนมัติ 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดหา/พัฒนา Application  

 2.000   ทส.  

19.   โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนความ
สั่นสะเทือนล่วงหน้า(Earthquake Early 
Warning System) 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบแจ้งเตือนความ
สั่นสะเทือนล่วงหน้า
(Earthquake Early Warning 
System)

    ฝผ.  

20.   โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลคลื่น
แผ่นดินไหว (Seismic raw waveform 
data)  

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลคลื่น
แผ่นดินไหว (Seismic raw 
waveform data)

  2.000  ฝผ.  



 

30 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ บริหารจัดการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาผ่านระบบดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

21.   โครงการเพิ่มศักยภาพการพยากรณ์
อากาศสู่ชุมชน 

     วส.  

22.   โครงการจัดหาระบบ Line Official กรม
อุตุนิยมวิทยา 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดหา Line Official  

 0.500 0.500 0.500 พอ.  

23.   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ website กรม
อุตุนิยมวิทยา 

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
website กรมอุตุนิยมวิทยา

 5.000   ทส.  

24.   โครงการพัฒนาเว็บไซต์สําหรับหน่วยงาน
ภายในสังกัด 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
เว็บไซต์สําหรับหน่วยงานภายใน
สังกัด

  3.000 3.000  ควรดําเนินการ 

25.   โครงการพัฒนาการคาดหมายและ
ให้บริการข้อมูลรังสี UV ในรูปแบบดิจิทัล  

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาการคาดหมายและ
ให้บริการข้อมูลรังสี UV ใน
รูปแบบดิจิทัล

    อร.  

26.   โครงการจัดสร้างศูนย์ผู้สื่อข่าวและระบบ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาพอากาศ 

ระดับความสําเร็จในการศูนย์
ผู้สื่อข่าวและระบบ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสภาพ
อากาศ

  5.000   ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ 

27.   โครงการปรับปรุงระบบสอบถามสภาพ
อากาศ Online และ Helpdesk ด้าน
อุตุนิยมวิทยา   

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
ระบบสอบถามสภาพอากาศ 
Online และ Helpdesk ด้าน
อุตุนิยมวิทยา

  5.000   ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ 

28.   โครงการพัฒนา Mobile Application 
เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านบริการ
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาสนับสนุน
กิจกรรมด้านต่างๆ (ใช้งบร่วม HIAS)  

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา /ระดับความสําเร็จ
ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้รับบริการในกิจกรรมต่างๆ

1.000 1.000  1.000  1.000  วส.   

 



 

31 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

ตารางที่ 5-2 โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

1.  
 

การพัฒนาศักยภาพด้าน
ดิจิทัลแก่บุคลากร 

โครงการจัดแผนพัฒนาศักยภาพ
ด้านดิจิทัลของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ
ด้านดิจิทัลของบุคลากร 

 1.000   ทส.  

2.   โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่
ผู้บริหาร (ทส.) 

ระดับความสําเร็จในการจัด
ฝึกอบรม  

 0.1 0.1 0.1 บด. โครงการจัดแผนพัฒนา
ศักยภาพด้านดิจิทัลของ
บุคลากร 

3.   โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่
บุคลากรทั่วไป (Non-digital)  (ทส.) 

ระดับความสําเร็จในการจัด
ฝึกอบรม  

 0.5 0.5 0.5 บด. โครงการจัดแผนพัฒนา
ศักยภาพด้านดิจิทัลของ
บุคลากร 

4.   โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่
บุคลากรด้านดิจทิัล 

ระดับความสําเร็จในการจัด
ฝึกอบรม  

 1.000 1.000 1.000 บด. โครงการจัดแผนพัฒนา
ศักยภาพด้านดิจิทัลของ
บุคลากร 

5.   โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเชิง
ลึกบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนา
เป็นผู้ฝึกอบรม(Trainer)ด้านดิจิทัล  
(ทส.) 

ระดับความสําเร็จในการจัด
ฝึกอบรม   

 1.000 1.000 1.000 บด. โครงการจัดแผนพัฒนา
ศักยภาพด้านดิจิทัลของ
บุคลากร 

6.   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัย
คุกคามทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ
การสํารองข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่กอง
เฝ้าระวังแผ่นดินไหว 

ระดับความสําเร็จในการจัด
ฝึกอบรม 

 0.100   ฝผ./บด.  

7.  การพัฒนาศักยภาพด้าน
อุตุนิยมวิทยาแก่
บุคลากร 
 

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน
แบบจําลองภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ระดับความสําเร็จในการ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน
แบบจําลองภูมิอากาศและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

    พน./พอ.  



 

32 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

8.   โครงการพัฒนาระบบคลังความรู้
และสื่อการเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (MOOC)  

จํานวนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
สู่คลังความรู ้

    บด.  

9.   โครงการจัดตั้งศนูย์การเรียนรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยา 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยา 

    บด.  

10.  การศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย พัฒนานวัตกรรม
ด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุง 
Velocity Model สําหรับพื้นที่ของ
ประเทศไทย 

ระดับความสําเร็จในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุง 
Velocity Model สําหรับ
พื้นที่ของประเทศไทย 

    ฝผ.  

11.   โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผล
กระทบจาก สภาพแวดล้อมสถานี
ตรวจวัดแผ่นดินไหว 

ระดับความสําเร็จในการ
ศึกษาวิจัยการประเมินผล
กระทบจาก สภาพแวดล้อม
สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว 

    ฝผ.  

12.   โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนา
โปรแกรมจําลอง การสั่นสะเทือน
และระดับความรุนแรงแผ่นดินไหว 
แบบเวลาจริงเพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทย 

ระดับความสําเร็จในการ
ศึกษาวิจัยการพัฒนา
โปรแกรมจําลอง การ
สั่นสะเทือนและระดับความ
รุนแรงแผ่นดินไหว แบบ
เวลาจริงเพื่อการประยุกต์ใช้
ในประเทศไทย 

    ฝผ.  

13.   โครงการศึกษาและวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ
ท้องถิ่นจากชุดข้อมูล CMIP5 

     พน.  



 

33 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

14.   โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบ
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศด้วย
เทคโนโลยี IoT  

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาต้นแบบ และการ
นําไปทดสอบใช้งาน 

 2.000 2.000 2.000 ทส.  

15.   โครงการ R2R งานประจาสู่งานวจิัย      วส.  
16.   โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ

วิจัยและพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยา
และภัยธรรมชาติของนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ระดับความสําเร็จของการอบรม 
โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิจัยและ
พัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและภัย
ธรรมชาติในพื้นที่

2.000 2.000  2.000  2.000  วส.  

17.   โครงการพัฒนาสถานการณ์จําลอง
ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศระดับภูมิภาค 

     พน.  

18.   โครงการการพัฒนาระบบติดตาม
และคาดการณ์ภัยแล้งเชิง
อุตุนิยมวิทยา 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบติดตามและ
คาดการภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา 

0.11  0.300 0.300 วส.  

19.   โครงการพัฒนาแบบจําลองน้ําท่วม
ฉับพลัน 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
แบบจําลองน้ําท่วมฉับพลัน 

0.6142  0.800 0.800 วส.  

20.   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
พยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน 

ระดับความสําเร็จพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
พยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน

0.3558  1.000 1.000 วส.  

21.  การเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้าน
อุตุนิยมวิทยาและดิจิทัล 

โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านอุตุนิยมวิทยา 

     พน.  

22.   โครงการพัฒนาความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและ
อื่นๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  
 

0.5 0.5 0.5 ทส.  

 



 

34 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

ตารางที่ 5-3 โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

1.  
 

การพัฒนาระบบดิจิทัล
สนับสนุนภาระกิจการ
ตรวจวัด เฝ้าระวังและ
เตือนภัยสภาพอากาศ 

 

โครงการจัดหาเครือข่ายตรวจวัดฝน
และอุณหภูมิ อัตโนมัติเพื่อการ
เตือนภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงระดับ
อาเภอ 

     พน.  

2.   โครงการพัฒนาสถานีตรวจวัด
แผ่นดินไหว เพื่อการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติ  

     ฝผ.  

3.   โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังและ
เตือนภัย ระดับรังส ีUV และการ
เปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจก  

     บด. (อร.)  

4.   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจวัดและหาศูนย์กลาง
แผ่นดินไหว  

     ฝผ.  

5.   โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจ
อากาศการบินที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

     กบ.  

6.   โครงการระบบบูรณาการสารสนเทศด้าน
อุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานองค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)  

     กบ./ สส.  

7.   โครงการจัดหาระบบเครือข่ายพิกัดตา
แหน่งฟ้าแลบและระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่า 
(Warning System)  

ร้อยละของการแจ้งเตือนการเกิด
ฝนฟ้าคะนองบริเวณท่าอากาศ
ยานทันเวลา 

65.6980 279.216   กบ.  



 

35 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

8.   โครงการจัดหาระบบเครื่องกระจายข่าว
อากาศ 

ระดับความสําเร็จในการจัดหา
ระบบเครื่องกระจายข่าวอากาศ 

    สส.  

9.   โครงการติดตั้งสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ 
(AWS) ระดับท้องถิ่นเพื่อการเตือนภัย
สภาวะอากาศ  

ระดับความสําเร็จในการติดตั้ง
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ 
(AWS) ระดับท้องถิ่นเพื่อการ
เตือนภัยสภาวะอากาศ 

    ตอ.  

10.   โครงการจัดหาอุปกรณ์ UAV เพื่อศึกษา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  

ระดับความสําเร็จในการจัดหา
อุปกรณ์ UAV เพื่อศึกษา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

 0.5   บด.(ทส.)  

11.   โครงการจัดหาระบบ CCTV เพื่อติดตาม
สภาพอากาศในเขตเมืองเพื่อสนับสนุน
นโยบาย Smart city  

ระดับความสําเร็จในการจัดหา
ระบบ CCTV เพื่อติดตามสภาพ
อากาศในเขตเมืองเพื่อสนับสนุน
นโยบาย Smart city 

      

12.   โครงการนําร่องพัฒนาระบบ IoT 
สนับสนุนการเกษตรแม่นยํา (Smart 
farm)  

   5.000  ทส.  

13.   โครงการนําร่องพัฒนาระบบ IoT 
สนับสนุน Smart city  

    5.000   

 

 

 

  



 

36 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

ตารางที่ 5-4 โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ให้มมีาตรฐาน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ให้มมีาตรฐาน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

1.  การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแบบ 
Cloud Computing  

ระดับความสําเร็จในการ
จัดหาและพัฒนาระบบ 
Private Cloud ของกรมฯ  

    ทส.  

2.   โครงการพัฒนาระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ  

     สส.  

3.   โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายภายในกรม
อุตุนิยมวิทยา 

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
หลักภายในกรมฯ  

    ทส.  

4.   โครงการจัดหาและทดแทน
คอมพิวเตอร์สํานักงานและอุปกรณ์
ประกอบ 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดหาและทดแทน
คอมพิวเตอร์สํานักงานและ
อุปกรณ์ประกอบ 

    สส. (ทท.)   

5.   โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ดิจิทัลของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการ
อุปกรณ์ระบบดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
ของบุคลากร 

    ทส.  

6.  การพัฒนา Software 
Platform เพื่อการ
บริการ 
 

โครงการพัฒนา Big data 
Platform เพื่อให้บริการระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดหาและพัฒนา Big Data 
Platform เพื่อให้บริการใน
กรมฯ  

    ทส. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
ให้บริการแบบ Cloud 
Computing 

7.   โครงการพัฒนา IoT Platform เพื่อ
ให้บริการจัดเก็บและวิเคราะห์ผล

ระดับความสําเร็จในการ
จัดหาและพัฒนา IoT 

  15.000  ทส. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ



 

37 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ให้มมีาตรฐาน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

การตรวจวัดสภาพอากาศจากระบบ 
IoT   

Platform เพื่อให้บริการ
ด้านการตรวจวัดสภาพ
อากาศของบุคคล/
หน่วยงานภายนอก  

ให้บริการแบบ Cloud 
Computing 

8.  การเพิ่มประสิทธิภาพ
และความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบ
เครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 
 

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ
ตรวจจับและหยุดยั้งการโจมตี
ประเภท Distributed Denial Of 
Service (DDOS)  

ระดับความสําเร็จในการ
จัดหารพร้อมติดตั้งระบบ
ตรวจจับและหยุดยั้งการ
โจมตีประเภท Distributed 
Denial Of Service  

    สส.  

9.   โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทํางาน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(Enterprise Monitoring System) 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการ
ทํางานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย (Enterprise 
Monitoring System)  

    สส.  

10.   โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอร์สําหรับ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  

ระดับความสําเร็จในการ
จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอร์
สําหรับหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค   

    ทส.  

11.   โครงการปรับปรุงห้องประชุมกรมฯ 
ให้พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงห้องประชุมกรมฯ 
ให้พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

    บด.  



 

38 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ให้มมีาตรฐาน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2561 2562 2563 2564 

12.   โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล 
(Data Center)  

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) 

    ทส.  

13.  การบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ   
 

โครงการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ (หลายระบบ) 

ระดับความพร้อมใช้ของ
ระบบสารสนเทศ  

    ทุกกองฯ  

 

  



 

39 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

ตารางที่ 5-5 โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลือ่นสู่รัฐบาลดิจทิัล 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2559 2560 2561 2562 

1.  การวางแผนพัฒนา
องค์กรขับเคลื่อนสู่
องค์กรอัจฉริยะตาม
แนวนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล  
 

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทา
สถาปัตยกรรมองค์กรและการ
วิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 

     ทส.  

2.   โครงการจัดทําแผนการยกระดับ
การปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล (ทส.)  

     ทส.  

3.   โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบ
การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ
ของกรมฯ เชิงอ้างอิงสิทธิระดับ
บุคคล (ทส.)  

     ทส.  

4.  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

โครงการพัฒนาระบบการควบคุม
การเข้าถึงสารสนเทศของกรมฯ เชิง
อ้างอิงสิทธิระดับบุคคล (ทส.) 

     ทส.  

5.   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กรระยะที่ 1  (บด. / ลก.) 

     บด. / ลก.  

6.   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กรระยะที่ 2  (บด. / ลก.) 

     บด./ลก.  

7.   โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (ทส.) 

     ทส.  



 

40 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

โครงการ/งานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล 

ลําดับ กลยุทธ์ โครงการ/งาน ขอบเขตตัวชี้วัด 
งบประมาณ (ล้านบาท) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ควรดําเนินการ
ก่อน 2559 2560 2561 2562 

8.   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์ (ทส.) 

     ลก.  

9.   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ทส.) 

     ทส.  

10.   โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมอุตุนิยมวิทยา 
(ทส.)  

     ทส.  

 

 

 

 



 

41 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 

บทที ่6  
การบริหารจัดการและการติดตามผล 

 

6.1 โครงสร้างการบริหารจัดการการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 
ในการผลักดันให้แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ กรมฯได้แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ดิจิทัล เพ่ือ 

ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลการใช้ดิจิทัลในกรมฯ ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการในระดับนโยบาย ซึ่งมีหน้าที่ ดังน้ี  
1) นํานโยบายที่เก่ียวกับการส่งเสริมการใช้ดิจทิัลในระดับที่เหนือขึ้นไป มาดําเนินการกําหนดเป็น

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม และผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังติดตามผลการดําเนินการ  
2) จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระดับกรมฯ เพ่ือส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงานและให้บริการใน 
3) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและบริการของส่วน

ราชการ  
4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคณะทาํงานด้านดิจิทัล ของกระทรวงและกรมต่าง ๆ ในการทํา

โครงการด้านดิจิทัลและบูรณาการแลกเปลีย่นและใช้ข้อมลู ร่วมกัน  
5) ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการด้านดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดและแสดงผล

ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  
6) กํากับ ดูแล และพัฒนาเทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที ่ กําหนด และการ

พัฒนาการใช้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  
7) กํากับ ดูแล ประสานงาน ในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม แผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์  

8) ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของกรมอุตุนิยมวิทยา แก่ ประชาชน 
 

ในการผลักดันในแต่ละยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ จะเป็นไปตามข้อเสนอของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา กลุ่มพัฒนาระบบราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน จะให้คําแนะนํา 
เพ่ือให้สอดคลอ้งตามแผนปฏิบัติการ กรอบเวลาการดําเนินการ การเสนอของบประมาณและการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมฯ จะกํากับ ดูแล พิจารณาความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการภายใต้การพิจารณาเบ้ืองต้นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก่อนเสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนต่อไป  

 ในการติดตามผลการดําเนินการตามโครงการหรืองานต่างๆ ด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ผูบ้ริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงของกรมฯ จะเป็นผู้ติดตามเพ่ือให้โครงการ/งานดําเนินไปตามแผนงาน รวมทั้งจะเป็นผู้กําหนด
แนวนโยบายในการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามนโยบายของกรม และมีความปลอดภัยใน
การใช้งานซึ่งความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงดัง 
รูปที่ 6-1 
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รูปที ่6-1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการบริหารการใช้ระบบดิจิทัลกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

โดยมีแนวทางการปฏิบัติประกอบด้วย  
1) พิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ตามจุดมุ่งหมายและลําดับความเร่งด่วนของแผนงาน/โครงการที่

ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เข้าใจและทราบจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานตามแผนและความจําเป็นในการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน 

2) พิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ว่ามีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ มี
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานใดที่เก่ียวข้องหรือเป็นผู้สนับสนุน ทรัพยากรที่จําเป็น และงบประมาณ
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน 

3) มอบหมายการดําเนินงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ รวมถึงการจัดต้ังคณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติ ถ้ามีความจําเป็น 

4) ประสานงานการบูรณาการทรัพยากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับพิจารณา
แผนปฏิบัติการของกรมฯ หากมีโครงการที่สอดคล้องกับโครงการท่ีหน่วยงานต้องการดําเนินงานอยู่แล้ว ให้พิจารณา
ว่าสามารถดําเนินการร่วมกันได้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือกําหนดเป็นโครงการที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวในฐานะหน่วยงานสนับสนุน 

5) กําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นเคร่ืองมือที่บ่งบอกถึงความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผล และต้องปรับปรุงตัวช้ีวัดให้เหมาะสมตามกาลเวลา 

6) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยให้มี
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การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการทุกปี และมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ 
 

6.2 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
การแปลงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 ไปสู่การปฏิบัติจะ

ยึดตามกรอบของแผนฯเป็นลําดับแรกและควรดําเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาและความเร่งด่วนของแผนงาน/
โครงการ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันในระยะยาว และควรดําเนินการในขณะที่กรมฯ มคีวามพร้อมทั้งด้านเทคนิค
และการปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการดําเนินโครงการและเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทําแผนงาน/โครงการได้ตามวัตถุประสงค์โดยรวมของแผนปฏิบัติการดิจิทัล ดังน้ี  
 

1) บริหาร จัดการ บูรณาการ พัฒนาช่องทาง ผลผลิต และบริการทางอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลสู่ประชาชน
เพ่ือส่งเสริมการเฝ้าระวังเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพเพ่ือ
ยกระดับความเป็นอยู่ 

2) พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และให้บริการทางอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล 

3) พัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

4) บริหาร จัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้และปลอดภัย  

5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่รัฐบาลดิจิทัล  

 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือนําแผนไปสู่การปฏิบัติมีดังน้ี  

1) พิจารณาแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนงาน/โครงการ จุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์ พิจารณาความ
เร่งด่วนตามปีที่จะดําเนินการ และให้ดําเนินการไปตามลําดับ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่จะเป็นระบบหรือข้อมูล
พ้ืนฐานแก่แผนงาน/โครงการอ่ืน   

2) พิจารณาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ว่าแผนงาน/โครงการใด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินโครงการ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนใดที่จําเป็น เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ งบประมาณที่ใช้
ในการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาหน่วยงานดําเนินการสนับสนุน 

3) หน่วยงานหลักในการดําเนินการ จัดเตรียมและประสานกับหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือนําสู่การปฏิบัติ  
4) จัดสรรและบูรณาการทรัพยากรทุกประเภท เพ่ือผลักดันให้แผนงาน/โครงการ สําเรจ็ และถ้ามี

แผนงานโครงการใดมีสอดคล้องและมีวัตถุประสงค์เดียวกันให้ดําเนินการร่วมกันและจัดผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้รับผิดชอบสนับสนุนตามความเหมาะสม 

5) ในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการจะต้องกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม 
วัดผล ความสาํเร็จ รวมทั้งผลกระทบ อุปสรรคในการดําเนินการตามแผน และถ้าไมเ่ป็นไปตามแผนควรปรับปรุง
ตัวช้ีวัดตามความเหมาะสม 
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6) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และควรประเมินประสิทธิผลในช่วง
ระยะเวลาต่างๆหลังสิ้นสุดแผนการดําเนินงานแล้ว   
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บทที ่7  
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

7.1 บทสรุป  
ในการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ มีความจําเป้นต้องปรับแนวคิดของบุคลากรในองค์กร 

เพ่ือปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลทั้งหมด ทั้งน้ี กรมฯ จะต้องให้ความสําคญัและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของกรมฯ 
ให้มองเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําพาองค์กรเข้าสู่ยุคปฏิรูปหรือไทย
แลนด์ 4.0 ได้ ดังน้ัน การท่ียุทธศาสตร์การพัฒนาจะสําเร็จลุล่วงได้น้ัน บุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญทีจ่ะนําพาสู่การ
ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปให้เป็นในตามแนวทางของรัฐบาลและความมีประสิทธิภาพสูงสุดในการยกรระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน   

 

7.2 ข้อเสนอแนะ  
7.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการ บริหารจัดการ ให้บริการข้อมลูสารสนเทศ

อุตุนิยมวิทยาผ่านระบบดิจิทัล  

1) ในระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกรม มีข้อมูลอยู่เป็นจํานวน
มาก บางระบบไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลระยะยาวได้ ดังน้ัน ควรเร่งดําเนินการจัดทําศูนย์ข้อมูล
กลางให้เสร็จสิน้โดยเร็วและสนับสนุนให้แต่ละระบบมีการบูรรษการเข้าสูศู่นย์กลาง เพ่ือจะได้
จัดเก็บข้อมูลไว้ใช้ในอนาคต 

2) ระบบบริการข้อมูลของกรมฯ ปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพไม่ครอบคลุมตามเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ปัจจุบัน ควรพิจารณษปรับปรุงระบบให้บริการที่ทันสมัยมากขึ้น  

3) ควรพิจารณาเรื่องการให้บริการข้อมูล ขอบเขตค่าบริการ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมอุตุนิยมวิทยา
ดิจิทัล  

1) บทบาทของการวิจัยและพัฒนามีมากขึ้น ทัง้การวิจัยทางอุตุนิยมวิทยา และการวิจัยทางการ
พัฒนาระบบดิจิทัล กรมมีหน่วยงานวิจัยกระจายในหลายๆกอง ดังน้ันควรส่งเสริมให้มคีณะกรรม
ส่งเสริมการวิจยัที่เป็นรูปธรรมและวางแนวทางการวิจัยที่เหมาะสมเพ่ือกรมฯ จะได้มีงานวิจัยเป็น
ที่ประจักษ์  

2) กรมฯ ควรสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เพ่ือลดการพ่ึงพาภาคเอกชนและเป็นการ
ปรับปรุงกระบวนงาน และพัฒนาบุคลากร   

3) สํานักงาน กพ. ให้ความสําคญักับการพัฒนาบุคลากร ทั้งบุคลากรทั่วไป และบุคลากรในสายงาน
ดิจิทัลและคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการพัฒนาทักษะ ดังน้ัน กรมฯ ควรมแีผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรในทุกสายงานอย่างเหมาะสมโดยเร็ว  
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7.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังทางอุตุนิยมวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

1) ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลด้านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Intrnet of Things)  มีความ
เจริญก้าวหน้ามาก และทิศทางการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีน้ีมีแรงผลักดันสูงมาก องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก ใหค้วามสําคัญในการใช้เทคโนโลยีน้ี ดังน้ัน กรมฯ ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ในการปฏบัติงานด้านการตรวจวัดไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก
ในปัจจุบัน     

7.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล ให้มมีาตรฐาน 
ใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย  

1) กรมฯ ควรบรหิารจัดการระบบสารสนเทศต่างๆ ที่กระจดักระจายให้เข้าสู่การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน เพ่ือลดการใช้งบประมาณ และการร่วมบูรณาของระบบและข้อมูล   

2) กรมฯ ควรมี Service Platform ให้บริการแก่หน่วยงานภายในทั้ง Software Service 
Platform และ Hardware Service เพ่ือลดการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สมเหตุสมผลและไมคุ่้มค่า   

 

7.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทลั  

1) รัฐบาล และกระทรวงดิจิทัลฯ มีนโยบายเด่นชัดในการปรับปรุงระบบบริหารราชการให้เข้าสู่
รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ กรมฯจะต้องต่ืนตัวต่อนโยบายการปรับเปลี่ยนในครั้งน้ี เพราะถ้ากรมฯ 
ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล หรือล่าช้าในการปรับเปลี่ยนจะส่งผล
เสียต่อการปฏิบัติราชการของกรม และการให้บริการประชาชน  

2) กรมฯ ควรเร่งดําเนินการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้
บริการ เพ่ือผู้บริหารจะได้สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และสนับสนุนการสร้างธรรมภิบาลในหน่วยงาน    

 

---------------------------------------- 
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