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                คู่มือมาตรฐานการให้บริการจัดท าข้ึนเพื่อใช้เปน็แนวทางในการปฏิบัตงิานด้านบริการ
ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่างใหถู้กต้องรวดเร็วและทันเหตกุารณ์ท าให้
เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540  โดย
ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐต้องจัดรวบรวมข้อมลูข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดไว้เพื่อบรกิาร
ประชาชนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา 
มีวัตถุประสงค์เพือ่เผยแพร่ความรู้และเทคนิควิธีบรหิารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้แกเ่จ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อสามารถท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ขอบเขตค าจ ากัดความบทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบระเบียบปฏิบัติข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
                หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือมาตรฐานการใหบ้ริการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะเป็นประโยชน์ต่องานบริการตลอดจนผูท้ี่สนใจน าไปใช้ปรบัปรุง
คุณภาพการบริการใหเ้ป็นมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการใหบ้รกิารสูงสุดเกิดความพงึพอใจแกผู่้รบับริการ 
 
 
 

ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 
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             รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมสีิทธิ

ได้รับทราบข้อมลู หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รบัความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบญัญัต"ิ 

               ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐บัญญัติข้ึนเพื่อรองรับสิทธิ

ของประชาชนในการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารของราชการโดยทีห่น่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมลูข่าวสาร

ของราชการตามอ านาจหน้าที่และภารกจิของหน่วยงานฯนอกจากนี้ยังให้มกีารเผยแพร่เพือ่ให้

ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของหนว่ยงานของรัฐและเพือ่ความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการซึง่การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

             ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นส่วนราชการที่มหีน้าที่และความ

รับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการตรวจเฝ้าระวังรายงานและเตือนสภาวะอากาศ

และอากาศเพื่อการบินรวมทั้งแผ่นดินไหว จัดท าฐานข้อมลูและแผนที่อุตุนิยมวิทยาวิเคราะห์

พยากรณ์อากาศและออกค าเตอืนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยารวมทัง้ให้บริการข่าวและข้อมลู

อุตุนิยมวิทยาและข้อมลูอุตุนิยมวิทยาเพื่อการบินตามมาตรฐานองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกซึ่งเป็น

กระบวนการที่ช่วยสนบัสนุนผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

              ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาด้านการบริหารข้อมลูข่าวสารของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรบัของประชาชน ศูนย์ฯ  
จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานส าหรบัเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมลูข่าวสาร เพือ่ลด
ข้ันตอนการด าเนินงานตลอดจนเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับผูม้าขอรบับริการ ข้อมูลข่าวสาร โดย
จัดท าเป็นคู่มือการบริหารข้อมลูข่าวสารแบบ One Stop Service  ข้ึน   ณ  จุดให้บริการ      
ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 
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1. เพื่อพฒันาคุณภาพและประสทิธิภาพการบริการใหม้ีมาตรฐาน 
2. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างองิในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อสนบัสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูส้รปุบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัตงิานเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่ไว้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
 

                     
 
        “ข้อมูลขา่วสาร” หมายความว่า สื่อทีม่ีความหมายให้รูเ้รื่องราวข้อเท็จจรงิข้อมลูหรือสิ่งใดๆ
ไม่ว่าการสื่อความหมายน้ันจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้ท า
ไว้ในรูปของเอกสารแฟ้มรายงาน หนงัสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์มการบันทึกภาพ
หรือเสียงการบันทกึโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได ้
         “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารทีอ่ยู่ในความครอบครองหรอื
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรฐัไม่ว่าจะเป็นข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนนิงานของรัฐหรอืข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกบัเอกชน 
         “มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” คือมาตรฐานในการปฏิบัตหิน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐในด้านการบรหิารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการด าเนินการทีส่ามารถเปิดเผย
และตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการทีม่ีประสิทธิภาพ 
         “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัสิง่เฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรอืประวัติการท างาน บรรดาที่มี
ช่ือของผู้นั้น หรือมเีลขหมายรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นทีท่ าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพมิพ์นิ้วมือ
แผ่นบันทกึลักษณะเสียงของคน หรือรปูถ่าย และใหห้มายความรวมถึงข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผูท้ี่ถึงแก่กรรมแล้วด้วยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานรัฐย่อมจ ากัดเฉพาะทีห่น่วยงานของรัฐครอบครองหรือควบคุมไว้ตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานน้ันๆเท่านั้นรวมไปถงึข้อมลูข่าวสารทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัตหิน้าที่ให้แก่
หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่ด้วย 

 

ค าจ ากัดความ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
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       ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ดังน้ี 
 
วิสัยทัศน(์VISION) 
 

            วิสัยทัศน ์(VISION) : เป็นองค์กรที่ก้าวล้ าทันสมัยให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวที่เช่ือถือได้ในระดบัภาคในปีพ.ศ. 2561  

 

พันธกิจ(MISSION) 
 

            พันธกิจ (MISSION) : การเฝ้าระวังและการตรวจอากาศตามมาตรฐาน WMO, ICAO  
การพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติให้มีความถูกต้องแม่นย้ ารวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
เป็นที่น่าเช่ือการให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Social Network)  
รวดเร็วครอบคลมุทุกพื้นที ่
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
 

           เพื่อปฏิรูปศูนย์ฯ ให้เป็นหน่วยงานทีท่ันสมัย เพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ และ
ยกระดับการให้บริการ สร้างความมั่นใจ และความน่าเช่ือถือให้แก่ผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของศูนย์ฯ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1:  เพิ่มประสทิธิภาพการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยในระดบัพื้นที่ 
 

          เป้าประสงค์ที่ 1   ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีสามารถน าข่าวพยากรณ์อากาศ 
                                และประกาศแจ้งเตอืนภัยไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆเพิม่ขึ้นและ 
                                ลดความสูญเสียในชีวิตและทรพัย์สิน 

เป้าประสงค์ที่ 2   ผู้รับบริการได้รบัความพึงพอใจในข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือน 
                                 ธรรมชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 3   การพยากรณ์อากาศมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้นการแจง้เตือนภัย 
                                 ธรรมชาติมีความรวดเร็วทันเวลาถูกต้องชัดเจน 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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เป้าประสงค์ที่ 4  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัย 
                                นวัตกรรมความร่วมมือรวมทัง้เทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาให้ทันสมัย 
 

เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไป 
                     ประยุกต์ใช้ในกิจการต่างๆ 
เป้าประสงค์ที่ 2  ปรับปรงุระบบการให้บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ผ่าน Social  
                      Network) 
เป้าประสงค์ที่ 3   ผู้รับบริการจะได้รับบรกิารรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจเข้าใจง่าย 
เป้าประสงค์ที่ 4   พัฒนากระบวนการให้บริการทั้งระบบใหม้ีมาตรฐานการท างานที่ดี  
                      (พัฒนาผู้ใหบ้รกิาร ข้ันตอนการให้บริการ รูปแบบ ช่องทาง) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้างเครอืข่ายภาคประชาชนเครือข่ายอุตุอาสา 
 

เป้าประสงค์ที่ 1   เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในกิจการอุตุนิยมวิทยา 
เป้าประสงค์ที่ 2   มีกลุ่มเครือข่ายหลากหลายอาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 3   สร้างความสมัพันธ์ที่ดีกบัชุมชนโดยให้เปน็สื่อกลางในการอธิบายและ 

                                รายงานข้อมูลสภาพอากาศที่แทจ้ริงในพื้นที ่
เป้าประสงค์ที่ 4   บุคลากรในศูนย์ฯ/สถานีได้รับการพัฒนาทักษะร่วมกบักลุ่มเครือข่าย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ปรบัปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพช่วย
สนับสนุนภารกจิด้านอุตุนิยมวิทยา 
 

เป้าประสงค์ที่ 1   เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และกิจการด้านอตุุนิยมวิทยา 
เป้าประสงค์ที่ 2   น าเสนอรปูแบบสารสนอุตุนิยมวิทยาทีห่ลากหลายผ่านสื่อ/ช่องทาง 

                                 เทคโนโลยีสมัยใหมเ่ข้าใจง่ายสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตาม 
                                 ความต้องการ 

เป้าประสงค์ที่ 3   พัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ 
เป้าประสงค์ที่ 4   สร้างทมีประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง 
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แผนผังการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 

ประชาชนผู้ยื่นค า

ขอ 

ติดต่อด้วยตัวเอง ทางโทรศัพท์ / E-mail ติดต่อทางหนังสือ 

เจ้าหน้าท่ีแยกประเภทเรื่องท่ีขอรับบริการ 

กรอกแบบฟอร์มขอข้อมูลฯ สอบถามชื่อ ท่ีอยู่ เรื่องท่ีขอรับบริการ สารบรรณรับเรื่อง 

ส่งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

มีข้อมูลช่วยเหลือ

แนะน า ค้นหาจากดัชนี

ข้อมูลจัดพิมพ์ 

ไม่มีข้อมูลส่งผู้เชียวชาญให้

ค าแนะน าประสานไปยัง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ด าเนินการและตอบกลับโดย

เร่งด่วนภายใน 10 วันท าการ 

รวบรวมสถิต/ิจัดเก็บ 

พัฒนาการ

ให้บริการ 

เสนอ ผอ. / รับรองเอกสาร 

ส่งเรื่องให้ผู้รับบริการ รับเอกสาร  และ กรอบแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ          
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ข้ันตอน/กระบวนการในการขอข้อมูล/ข่าวสาร 
 

1.   ผู้ขอรบับริการสามารถติดต่อ ขอข้อมูล/ข่าวสารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพทห์รอื โทรสาร   
ทาง e – mail ทางไปรษณีย์  และติดต่อด้วยตนเอง 
2.   ผู้ขอรับบริการกรอบแบบฟอร์มการขอข้อมลู (กรณีที่ไมม่ีหนังสือแจ้งความจ านง)แจง้
รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการต่อเจ้าหน้าที่เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่ด าเนินการ 
3. เจ้าหน้าที่ด าเนินการค้นหาข้อมลูจากระบบฐานข้อมูลที่มอียู่ 
             3.1   กรณีมีข้อมูลให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูลส่งใหผู้้ขอรับบริการ 
             3.2   กรณีไม่พบข้อมลูหรือไมม่ีข้อมลูอยู่ในความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าทีส่่งใบติดตาม 
                    เอกสารใหผู้้ขอรับบริการเพื่อประสานงานโดยตรงกบัเจ้าของข้อมลูนั้นๆ 
 4.   ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมลูลงในแบบแสดงความคิดเหน็ต่อการใช้บรกิารของศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และส่งให้เจ้าหน้าท ี
 5.   กรณีติดต่อทางหนงัสอืไปรษณีย์  หน่วยงานเจ้าของเรือ่งเรียกดูข้อมลูจากระบบและด าเนินการ
จัดเตรียมข้อมลู/ส่งข้อมลู/เอกสารให้กบัผู้ขอรับบรกิารระยะเวลาการด าเนินงานกรณีเร่งด่วนภายใน 
10 วันท าการ 

แบบฟอร์มการขอข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         แบบการขอขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา 
วนัท่ี......................เดือน..........................พ.ศ..................... 
เร่ืองขอขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา 
เรียนผูอ้  านวยการศูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว) ......................................นามสกุล…...................................................ท่ี
อยู…่…………………………………………อาชีพ...................................หน่วยงาน..................................
ต าแหน่ง............................................โทรศพัท.์......................... e-mail : ......................................................... 
มีความประสงคต์อ้งการขอขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาของจงัหวดั..............................................ดงัรายการต่อไปน้ี 
1. ขอ้มูล......................................................ช่วงระหว่าง................................................................. 
2. ขอ้มูล......................................................ช่วงระหว่าง................................................................. 
3. ขอ้มูล......................................................ช่วงระหว่าง................................................................. 
4. ขอ้มูล......................................................ช่วงระหว่าง................................................................. 
5. ขอ้มูล......................................................ช่วงระหว่าง................................................................. 
เพ่ือน าขอ้มูลไปใช.้.................................................................................................................................. 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
(ลงช่ือ).................................................................. 
(..............................................................) 
ผูย้ื่นค าขอ 

ท่ี................./.................... 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
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แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พงึพอใจตอ่การให้บรกิารข้อมูลอตุนุิยมวิทยา 
 
 

 
 

 

 
 

     แบบฟอร์มแบบสอบถามความพงึพอใจและไม่พงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารข้อมลูอุตุนิยมวิทยา 
นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และจะน าผลการส ารวจไปปรบัปรงุบริการต่อไป 
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ภาคผนวก 
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