คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๖
กองอุตุนิยมวิทยา
คูมือปฏิบัติงาน กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
PMQA๖-NPD-CP๕

ผูดําเนินการ น.ท. _________________________
(วิริยะ เหลืองอราม)
ตําแหนง : หัวหนาแผนกพยากรณอากาศ กอต.อศ.
ผูรับผิดชอบ น.อ. _________________________
(อดิเรก มหันตะกาศรี)
ตําแหนง : ผูอํานวยการกองอุตุนิยมวิทยา กอต.อศ.
ทบทวนโดย น.อ. __________________________
(กิตติ ยินดี)
ตําแหนง : ประธานคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด ๖
อนุมัติโดย
พล.ร.ต. _________________________
(ศิริชัย เนยทอง)
ตําแหนง : รองประธานคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ /
รอง จก.อศ.

ฉบับที่ ๒
แกไขครั้งที่

๐๐

วันที่บังคับใช ………………………………………….………

สถานะเอกสาร ควบคุม

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและ
พยากรณอากาศ

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
แกไขครั้งที่ ๐๐
วันที่บังคับใช
หนา ๑

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา

สารบัญ

หัวขอ
๑. วัตถุประสงค
๒. ผังกระบวนการทํางาน
๓. ขอบเขต
๔. ความรับผิดชอบ
๕. คําจํากัดความ
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ
๘. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสาร
๙. ระบบการติดตามและประเมินผล
๑๐. ภาคผนวก

หนา
๒
๓
๑๔
๑๔
๑๕
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๑๙

๑. วัตถุประสงค$
เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและ
พยากรณอากาศ

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
แกไขครั้งที่ ๐๐
วันที่บังคับใช
หนา ๒

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา

๑.๑ เพื่อใชเปHนแนวทางในการวิเคราะหและพยากรณอากาศ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร
๑.๒ เพื่อสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
๑.๓ เพื่อใหการดําเนินงานวิเคราะหและพยากรณอากาศเปHนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๓

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา

๒. ผังกระบวนงาน
ขั้น
ที่
๑.

๒.

ผังกระบวนการ
ฐ

รายละเอียดงาน
การปฏิบัติงานจะทําเปHนวงรอบวันละ
๔ ครั้ง เริ่มตนที่เวลา ๐๑๐๐, ๐๗๐๐,
๑๓๐๐ และ ๑๙๐๐ ของทุกวัน

เริ่มตน

งานติดตามปรากฏการณทาง
อุตุนิยมวิทยา

งานสรางและวิเคราะหแผนที่
อากาศ

มาตรฐาน
เวลา
(ตลอด ๒๔
ชม.)

เปHน ๒ งานหลักที่ดําเนินไปพรอม ๆ
กัน เพื่อประกอบเขาดวยกันเปHนผล
การพยากรณอากาศในภายหลัง

คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ
คาเปSาหมาย

ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ตัวชี้วัด

รอยละ ๑๐๐ รอยละของ
ความสําเร็จใน
การพยากรณ
อากาศและแจง
เตือนภัย
-

ผูรับผิดชอบ

-

ผ.พยากรณ
อากาศ

-

ผ.พยากรณ
อากาศ

ก
๓.
ตรวจสอบภาพถายดาวเทียม
๔.

ตรวจสอบปรากฏการณและการเปลี่ยนแปลงทาง
อุตุนิยมวิทยา

ตรวจสอบปรากฏการณที่สามารถ
บันทึกไดโดยภาพถายดาวเทียม เชน
พายุ แนวปะทะอากาศ ฯลฯ

๔ นาที
(ทุกครึ่ง
ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณ
ฯ

ตรวจสอบขอมูลจากแหลงอื่น ๆ เชน
เรดารตรวจอากาศ แบบจําลองเชิง
ตัวเลข เพื่อติดตามปรากฏการณและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

๔ นาที
(ทุกครึ่ง
ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณ
ฯ

ข

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ

ขั้น
ที่

ผังกระบวนการ

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

รายละเอียดงาน

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๔

มาตรฐาน คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ
เวลา
คาเปSาหมาย

ตัวชี้วัด

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา

ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ผูรับผิดชอบ

๕.

คัดแยกประเภทของขอมูลขาวอากาศตาม
หัวขอขาวที่ถูกเขารหัสและสงมาทางเครือขาย
สื่อสารขอมูลอุตุนิยมวิทยา
- ขาวอากาศผิวพื้นรหัส AAXX, BBXX
- ขาวอากาศชั้นบนรหัส PPAA, PPBB,
TTAA, TTBB และ TTDD

๒๐ นาที
(ทุก ๓ ชม.)

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ

๖.

บันทึกขอมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาใน
รูปแบบ Station Model ประมาณ ๔๐๐
สถานีหลักในขอบเขตแผนที่อากาศระหวาง
ละติจูด ๓๐S – ๕๐N ลองจิจูด ๔๕E - ๑๖๐E

๓ ชั่วโมง
(ทุก ๖ ชม.)

๑๐๐%

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การจัดทําแผน
ที่อากาศผิวพื้น
แผนหลัก

ตามมาตรฐาน
องคการ
อุตุนิยมวิทยา
โลก

จนท.แผนที่
อากาศ (๑)

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
๗.

ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล
ตามรูปแบบ Station Model และจํานวน
สถานี

ก
ขาวอากาศผิวพื้น
Synoptic

ค

ง

คัดแยกประเภท
ขาวอากาศ

จ

ฉ

ช

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๕
๑๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
-

น.แผนที่
อากาศ

ขาวอากาศชั้นบน
Upper Air

ซ

ฌ

ถอดรหัสและบันทึกขอมูลบนแผนที่อากาศผิวพื้นแผนหลัก

ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ตรวจสอบ

ญ

ถูกตอง/สมบูรณ

ฎ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

ผูรับผิดชอบ

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

ขั้น
ที่

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๖
มาตรฐาน
คาเปSาหมาย
เวลา

ตัวชี้วัด

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
ขอกําหนดของ
กระบวนการ

๘.

ปรับแก หรือเพิ่มเติมขอมูล

- นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๑)

๙.

แบงแยกชนิดของมวลอากาศ บันทึก
รายละเอียดของปรากฏการณทาง
อุตุนิยมวิทยาประเภทตาง ๆ ที่ปรากฏใน
ขอบเขตของแผนที่ โดยการใชเสนความกด
อากาศเทาเปHนหลัก
ตรวจสอบความถูกตองของการแบงแยกชนิด
ของมวลอากาศ การลากเสนผานภูมิประเทศ
รูปแบบการบันทึกขอมูลปรากฏการณ
อุตุนิยมวิทยา

๔๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

๑๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

หน.พยากรณ
อากาศ/น.
พยากรณ
อากาศ

- นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

๑๐.

๑๑.

ปรับแตง

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
๑๒.

ฎ

ญ
แกไข/เพิ่มเติม

ตรวจสอบขอมูลจากแหลงอื่น ๆ เชน เรดาร
ตรวจอากาศ แบบจําลองเชิงตัวเลข เพื่อ
ติดตามปรากฏการณและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๗
๑๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
-

จนท.แผนที่
อากาศ (๑)

วิเคราะหแผนที่อากาศผิวพื้นแผนหลัก
ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

แกไข/เพิ่มเติม

สแกนและจัดเก็บลงบนฐานขอมูลแผนที่อากาศ
ฏ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

ผูรับผิดชอบ

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
ขั้น
ที่
๑๓.

ค
ถอดรหัสและบันทึกขอมูลบนแผนที่อากาศผิวพื้นแผนยอย

๑๔.

๑๕.

ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ
แกไข/เพิ่มเติม

๑๖.

๑๗.
๑๘.
๑๙.

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

วิเคราะหแผนที่อากาศผิวพื้นแผนยอย
ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

สแกนและจัดเก็บลงบนฐานขอมูลแผนที่อากาศ

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
ขอกําหนดของ
กระบวนการ

คาเปSาหมาย

ตัวชี้วัด

ตามมาตรฐาน
องคการ
อุตุนิยมวิทยา
โลก
-

น.แผนที่อากาศ

จนท.แผนที่
อากาศ (๒)

บันทึกขอมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาใน
รูปแบบ Station Model ประมาณ ๔๐ สถานี
ในขอบเขตแผนที่อากาศระหวาง ละติจูด ๐ –
๒๓N ลองจิจูด ๙๕ - ๑๐๕E

๓๐ นาที
(ทุก ๓ ชม.)

๑๐๐%

ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล
ตามรูปแบบ Station Model และจํานวน
สถานี

๕ นาที
(ทุก ๓ ชม.)

-

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การจัดทําแผน
ที่อากาศผิวพื้น
แผนยอย
-

ปรับแก หรือเพิ่มเติมขอมูล

- นาที
(ทุก ๓ ชม.)
๑๕ นาที
(ทุก ๓ ชม.)

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๒)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

๕ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๒)

แบงแยกชนิดของมวลอากาศ บันทึก
รายละเอียดของปรากฏการณทาง
อุตุนิยมวิทยาที่ปรากฏในของเขตของแผนที่
โดยการใชเสนความกดอากาศเทาเปHนหลัก
ตรวจสอบความความถูกตองของการแบงแยก
ชนิดของมวลอากาศ
ปรับแก

แกไข/เพิ่มเติม

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๘

ฏ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
ขั้น
ที่
๒๐.

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ง
ถอดรหัสและบันทึกขอมูลบนแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน

๒๑.

๒๒.

ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

แกไข/เพิ่มเติม

๒๓.
๒๔.
๒๕.

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

วิเคราะหแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน
ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๙
ระยะเวลา คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ

ถอดรหัสเฉพาะขอมูลความกดอากาศของแต
ละสถานีและนําไปหักลบกับความกดอากาศ
เวลาเดียวกันของวันกอนหนานี้ และบันทึก
ขอมูลตัวเลขความแตกตางลงบนแผนที่

๓๐ นาที
(ทุก ๑ วัน)

ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล
และจํานวนสถานี

๕ นาที
(ทุก ๑ วัน)

ปรับแก หรือเพิ่มเติมขอมูล

- นาที
(ทุก ๑ วัน)
๑๐ นาที
(ทุก ๑ วัน)

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศใน
รอบ ๒๔ ชม. โดยลากเสนทุก ๆ การ
เปลี่ยนแปลง ๑ เฮกโตปาสคาล
ตรวจสอบความถูกตองของการแบงแยกมวล
อากาศ การลากเสนผานภูมิประเทศ

๕ นาที
(ทุก ๑ วัน)

ปรับแก

แกไข/เพิ่มเติม

๒๖.
สแกนและจัดเก็บลงบนฐานขอมูลแผนที่อากาศ

๕ นาที
(ทุก ๑ วัน)

คาเปSาหมาย
ตัวชี้วัด
๑๐๐%
รอยละของ
ความสําเร็จใน
การจัดทําแผน
ที่ความกด
อากาศเปลี่ยน
-

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ตามมาตรฐาน
องคการ
อุตุนิยมวิทยา
โลก

ผูรับผิดชอบ
จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

-

น.แผนที่อากาศ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

ฏ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
ขั้น
ที่
๒๗.

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

จ
ถอดรหัสและบันทึกขอมูลบนแผนที่อุณหภูมิอากาศเปลี่ยน

๒๘.

๒๙.

ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

แกไข/เพิ่มเติม

๓๐.
๓๑.
๓๒.

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

วิเคราะหแผนที่อุณหภูมิอากาศเปลี่ยน
ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๑๐
ระยะเวลา คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ

ถอดรหัสเฉพาะขอมูลอุณหภูมิอากาศของแต
ละสถานีและนําไปหักลบกับอุณหภูมิอากาศ
เวลาเดียวกันของวันกอนหนานี้ และบันทึก
ขอมูลตัวเลขความแตกตางลงบนแผนที่

๓๐ นาที
(ทุก ๑ วัน)

ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล
และจํานวนสถานี

๕ นาที
(ทุก ๑ วัน)

ปรับแก หรือเพิ่มเติมขอมูล

- นาที
(ทุก ๑ วัน)
๑๐ นาที
(ทุก ๑ วัน)

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศใน
รอบ ๒๔ ชม. โดยลากเสนทุก ๆ การ
เปลี่ยนแปลง ๑ องศาเซลเซียส
ตรวจสอบความถูกตองของการแบงแยกมวล
อากาศ การลากเสนผานภูมิประเทศ

๕ นาที
(ทุก ๑ วัน)

ปรับแก

แกไข/เพิ่มเติม

๓๓.
สแกนและจัดเก็บลงบนฐานขอมูลแผนที่อากาศ

๕ นาที
(ทุก ๑ วัน)

คาเปSาหมาย
ตัวชี้วัด
๑๐๐%
รอยละของ
ความสําเร็จใน
การจัดทําแผน
ที่อุณหภูมิ
อากาศเปลี่ยน
-

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ตามมาตรฐาน
องคการ
อุตุนิยมวิทยา
โลก

ผูรับผิดชอบ
จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

-

น.แผนที่อากาศ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

ฏ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
ขั้น
ที่
๓๔.

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ฉ
ถอดรหัสและบันทึกขอมูลบนแผนที่อุณหภูมิจุดน้ําคางเปลี่ยน

๓๕.

๓๖.

ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

แกไข/เพิ่มเติม

๓๗.
๓๘.
๓๙.

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

วิเคราะหแผนที่อุณหภูมิอากาศเปลี่ยน
ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๑๑
ระยะเวลา คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ

ถอดรหัสเฉพาะขอมูลอุณหภูมิจุดน้ําคางของ
แตละสถานีและนําไปหักลบกับอุณหภูมิจุด
น้ําคางเวลาเดียวกันของวันกอนหนานี้ และ
บันทึกขอมูลตัวเลขความแตกตางลงบนแผนที่

๓๐ นาที
(ทุก ๑ วัน)

ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล
และจํานวนสถานี

๕ นาที
(ทุก ๑ วัน)

ปรับแก หรือเพิ่มเติมขอมูล

- นาที
(ทุก ๑ วัน)
๑๐ นาที
(ทุก ๑ วัน)

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจุดน้ําคาง
ในรอบ ๒๔ ชม. โดยลากเสนทุก ๆ การ
เปลี่ยนแปลง ๑ องศาเซลเซียส
ตรวจสอบความถูกตองของการแบงแยกมวล
อากาศ การลากเสนผานภูมิประเทศ

๕ นาที
(ทุก ๑ วัน)

ปรับแก

แกไข/เพิ่มเติม

๔๐.
สแกนและจัดเก็บลงบนฐานขอมูลแผนที่อากาศ

๕ นาที
(ทุก ๑ วัน)

คาเปSาหมาย
ตัวชี้วัด
๑๐๐%
รอยละของ
ความสําเร็จใน
การจัดทําแผน
ที่อุณหภูมิจุด
น้ําคางเปลี่ยน
-

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ตามมาตรฐาน
องคการ
อุตุนิยมวิทยา
โลก

ผูรับผิดชอบ
จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

-

น.แผนที่อากาศ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

ฏ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
ขั้น
ที่
๔๑.

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ช
บันทึกขอมูลผลการตรวจอากาศผิวพื้นบนแผนที่แผนประกาศ

๔๒.

๔๓.

ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

ปรับแก หรือเพิ่มเติมขอมูล

แกไข/เพิ่มเติม

๔๔.
วิเคราะหแผนที่แผนประกาศ
๔๕.

ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

๔๖.
๔๗.

Download ขอมูลผลการตรวจอากาศผิวพื้น
จากทั่วโลกและทําการบันทึกขอมูลลงบนแผน
ที่แผนประกาศโดยใชโปรแกรม Digital
Atmosphere
ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล
และจํานวนสถานี

ใชโปรแกรม Graphic Editor และเครื่อง
Digitizer ทําการลากเสน และใสขอมูล
รายละเอียดตามแผนที่อากาศผิวพื้นแผนหลัก
ตรวจสอบความสวยงามของเสน ตัวอักษร
และสัญลักษณของปรากฏการณตาง ๆ

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๑๒
ระยะเวลา คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ
คาเปSาหมาย
ตัวชี้วัด
๑๐ นาที
๑๐๐%
รอยละของ
(ทุก ๖ ชม.)
ความสําเร็จใน
การจัดทําแผน
ที่แผนประกาศ
๕ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

- นาที
(ทุก ๖ ชม.)
๑๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)
๕ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

ปรับแก

แกไข/เพิ่มเติม

๕ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ผูรับผิดชอบ

ตามมาตรฐาน
องคการ
อุตุนิยมวิทยา
โลก
-

จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

น.แผนที่อากาศ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๓)

บันทึก จัดเก็บลงบนฐานขอมูลแผนที่อากาศและ Update Website
ฏ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
ขั้น
ที่
๔๘.

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ซ
ถอดรหัสและบันทึกขอมูลบนแผนที่ลมชั้นบน ๖ ระดับ

๔๙.

๕๐.

ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

๕๒.
๕๓.

ถูกตอง/สมบูรณ

ตรวจสอบ

แกไข/เพิ่มเติม

๕๑.

ปรับแก หรือเพิ่มเติมขอมูล

วิเคราะหแผนที่ลมชั้นบน ๖ ระดับ
ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ถอดรหัสขอมูลทิศทางและความเร็วลมชั้นบน
ที่ระดับความสูง ๒๐๐๐, ๕๐๐๐, ๗๐๐๐,
๑๐๐๐๐, ๑๕๐๐๐ และ ๑๘๐๐๐ ฟุต และ
บันทึกลงบนแผนที่ในชองที่กําหนด

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

วิเคราะหการไหลเวียนของบรรยากาศหา
บริเวณที่เปHน Cyclonic, Anti Cyclonic,
Divergence และ Convergence
ตรวจสอบความถูกตองของการแบงแยกมวล
อากาศ การลากเสนผานภูมิประเทศ
ปรับแก

แกไข/เพิ่มเติม

๕๔.
สแกนและจัดเก็บลงบนฐานขอมูลแผนที่อากาศ

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๑๓
ระยะเวลา คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ
คาเปSาหมาย
ตัวชี้วัด
๙๐ นาที
๑๐๐%
รอยละของ
(ทุก ๖ ชม.)
ความสําเร็จใน
การจัดทําแผน
ที่ลมชั้นบน ๖
ระดับ
๑๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ตามมาตรฐาน
องคการ
อุตุนิยมวิทยา
โลก

ผูรับผิดชอบ
จนท.แผนที่
อากาศ (๒)

-

น.แผนที่อากาศ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๒)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

๕ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

- นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

๕ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๒)

- นาที
(ทุก ๖ ชม.)
๓๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

ฏ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
ขั้น
ที่
๕๕.

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ซ
ถอดรหัสและบันทึกขอมูลบนแผนที่ลมชั้นบนระดับ ๒๐๐๐ ฟุต

๕๖.

๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

แกไข/เพิ่มเติม

ปรับแก หรือเพิ่มเติมขอมูล

วิเคราะหแผนที่ลมชั้นบนระดับ ๒๐๐๐ ฟุต
ไมถูกตอง/
ไมสมบูรณ

ถอดรหัสขอมูลทิศทางและความเร็วลมชั้นบน
ที่ระดับความสูง ๒๐๐๐ ฟุต และบันทึกลงบน
แผนที่ลมชั้นบนแผนขยายสําหรับพื้นที่
ประเทศไทยและบริเวณใกลเคียง

ตรวจสอบ

ถูกตอง/สมบูรณ

วิเคราะหการไหลเวียนของบรรยากาศใกล
พื้นดิน (๒๐๐๐ ฟุต) เฉพาะบริเวณประเทศ
ไทย
ตรวจสอบความถูกตองของการแบงแยกมวล
อากาศ การลากเสนผานภูมิประเทศ
ปรับแก

แกไข/เพิ่มเติม

๖๑.
สแกนและจัดเก็บลงบนฐานขอมูลแผนที่อากาศ

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๑๔
ระยะเวลา คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ
คาเปSาหมาย
ตัวชี้วัด
๑๕ นาที
๑๐๐%
รอยละของ
(ทุก ๖ ชม.)
ความสําเร็จใน
การจัดทําแผน
ที่ลมชั้นระดับ
๒๐๐๐ ฟุต
๕ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ตามมาตรฐาน
องคการ
อุตุนิยมวิทยา
โลก

ผูรับผิดชอบ
จนท.แผนที่
อากาศ (๒)

-

น.แผนที่อากาศ

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๒)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

๕ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

- นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

๕ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

จนท.แผนที่
อากาศ (๒)

- นาที
(ทุก ๖ ชม.)
๑๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

ฏ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
ขั้น
ที่
๖๒.

ผังกระบวนการ
ข

รายละเอียดงาน
ฏ

สรุปผลการรวบรวมขอมูลจากแหลงและแผนที่อากาศชนิดตาง ๆ
๖๓.
ตรวจสอบความตองการของผูใช
๖๔.

รางคําพยากรณอากาศตามความตองการของผูใช

๖๕.

ไมสมบูรณ

๖๖.

ปรับปรุง/แกไข

๖๗.

ตรวจสอบ
รางฯ

ออกคําพยากรณอากาศ

ฐ

สรุปปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยาที่ปรากฏ และ
คาดวาจะมีผลกระทบรวมถึงแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของปรากฏการณที่ปรากฏอยูใน
ปyจจุบันและคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต และจัดทํา
รางลักษณะอากาศทั่วไป
สํารวจความตองการของผูใชในดานตาง ๆ ไดแก
พื้นที่ เวลา ความถี่ ชนิดของขอมูล วัตถุประสงคใน
การนําไปใช เพื่อใชในการจัดทํารางคําพยากรณ
อากาศเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูรองขอ
จัดทํารางคําพยากรณอากาศตามพื้นที่ เวลา
ความถี่ ชนิดของขอมูล วัตถุประสงคในการนําไปใช
ในรูปแบบขาวอากาศของ กอต.อศ.
ประชุมตรวจสอบรางโดยใชหลักการทางวิชาการ
ดานอุตุนิยมวิทยาเปHนหลักในการวิเคราะหและ
สังเคราะห จัดทําขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
สําหรับการปรับปรุงรางใหมีความถูกตองมากที่สุด
ปรับปรุง/แกไขรางคําพยากรณอากาศฉบับตาง ๆ
ตามผลการประชุม
ออกคําพยากรณอากาศใหกับหนวยตาง ๆ ที่รอง
ขอ
*** กลับไปเริ่มตนกระบวนการใหมทั้งหมดเพื่อ
Update ขอมูลผลการตรวจอากาศทุก 6 ชม. ***

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๑๕
ระยะเวลา คาเปSาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญ
(นาที) คาเปSาหมาย
ตัวชี้วัด

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา
ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ผูรับผิดชอบ

๒๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

๓๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

๑๐๐%

-

น.เวรพยากรณฯ

๓๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

รอยละของ
ความตองการ
ของผูขอรับการ
บริการ
-

-

น.เวรพยากรณฯ

๓๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

ผ.พยากรณฯ

- นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

๓๐ นาที
(ทุก ๖ ชม.)

-

-

-

น.เวรพยากรณฯ

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
คูมือการปฏิบัติงาน
แกไขครั้งที่ ๐๐
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

หนา ๑๖

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา

๓. ขอบเขต
รวบรวมขอมูลขาวสารทางดานอุตุนิยมวิทยาจากชองทางตาง ๆ เชน เครือขายสื่อสารขอมูลผลการตรวจ
สารประกอบอุตุนิยมวิทยาขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก ผลการตรวจจับเมฆดวยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาชนิดตาง ๆ
ผลการตรวจจับกลุมฝนดวยเรดารตรวจอากาศ แบบจําลองเชิงตัวเลข ฯลฯ จัดทําแผนที่อากาศชนิดตาง ๆ ไดแก
- แผนที่อากาศผิวพื้นแผนหลัก
- แผนที่อากาศผิวพื้นแผนยอย
- แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ชั่วโมง
- แผนที่อุณหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ชั่วโมง
- แผนที่อุณหภูมิจุดน้ําคางเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ชั่วโมง
- แผนที่อากาศผิวพื้นแผนประกาศ
- แผนที่ลมชั้นบน ๖ ระดับ
- แผนที่ลมชั้นบน ระดับ ๒๐๐๐ ฟุต แผนขยาย
วิเคราะหแผนที่อากาศแตละชนิดเพื่อแยกชนิดของมวลอากาศและปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยา รวมถึง
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงและการเคลื่อนตัว และจัดทําเปHนบทสรุปลักษณะอากาศปyจจุบัน แลวใชหลัก
วิชาการทางดานอากาศพลศาสตรและอุตุนิยมวิทยา ในการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและผลกระทบที่
คาดวาจะเกิดขึ้น เพื่อออกเปHนคําพยากรณอากาศใหกับหนวยงานตาง ๆ ตอไป โดยแตละขั้นตอนตั้งแตการสรางแผนที่
การสรุปขอมูล และการออกคําพยากรณอากาศจะมีกระบวนการยอยในการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานอุตุนิยมวิทยาขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก
๔. ความรับผิดชอบ
๔.๑ กองอุตุนิยมวิทยา มีหนาที่ บริการขาวอากาศใหแกสวนราชการในกองทัพเรือ และสวนราชการที่เกี่ยวของ
ตลอดจนบริษัทการบิน และเรือตาง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อชวยในการเดินเรือ และการเดินอากาศ
๔.๒ แผนกพยากรณอากาศ มีหนาที่ วิเคราะห พยากรณอากาศ แจงผลการพยากรณอากาศและใหบริการขาว
อากาศแกหนวยตาง ๆ ในกองทัพเรือ เรือหลวงในทะเล ตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่รองขอ
๔.๓ หัวหนาแผนกพยากรณอากาศ มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม และตรวจสอบใหการปฏิบัติงานวิเคราะหและ
พยากรณอากาศเปHนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเปHนไปตามมาตรฐาน
๔.๔ นายทหารพยากรณอากาศ มีหนาที่ ควบคุม และตรวจสอบใหการปฏิบัติงานวิเคราะหและพยากรณอากาศ
เปHนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเปHนไปตามมาตรฐาน
๔.๕ นายทหารแผนที่อากาศ มีหนาที่ ควบคุม และตรวจสอบใหการสราง วิเคราะห และจัดเก็บแผนที่อากาศเปHน
เปHนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเปHนไปตามมาตรฐาน
เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
คูมือการปฏิบัติงาน
แกไขครั้งที่ ๐๐
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

หนา ๑๗

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา

๔.๖ นายทหารเวรพยากรณอากาศ มีหนาที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะของบรรยากาศ ปรากฏการณทาง
อุตุนิยมวิทยา วิเคราะหแผนที่ สรุปขอมูลลักษณะอากาศ และจัดทํารางคําพยากรณอากาศ รวมถึงปรับปรุงแกไขเพื่อ
ออกประกาศ
๔.๗ เจาหนาที่แผนที่อากาศ มีหนาที่ บันทึกขอมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดตาง ๆ ลงบนแผนที่อากาศอยางถูกตองตาม
มาตรฐานของแผนที่แตละชนิด สนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสั่งการ
๕. คําจํากัดความ
๕.๑ แผนที่อากาศผิวพื้นแผนหลัก (Synoptic Chart) หมายถึง แผนที่แสดงขอมูลเชิงภูมิศาสตรประกอบดวย เสน
แบงประเทศ ขอบฝy~ง เสนละติจูดและลองจิจูด ครอบคลุมพื้นที่ระหวางละติจูด ๓๐ องศาใต – ๕๐ องศาเหนือ ลองจิจูด
๔๕ – ๑๖๐ องศาตะวันออก มีตําแหนงที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศผิวพื้น พรอมทั้งรหัสของประเทศและสถานีตรวจ
อากาศตามขอกําหนดขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก จัดพิมพบนกระดาษขนาด ๙๗ x ๗๗.๕ เซนติเมตร
๕.๒ แผนที่อากาศผิวพื้นแผนยอย หมายถึง แผนที่แสดงขอมูลเชิงภูมิศาสตรประกอบดวย เสนแบงประเทศ ขอบฝy~ง
เสนละติจูดและลองจิจูด ครอบคลุมพื้นที่ระหวางละติจูด ๐ – ๒๓ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๕ – ๑๐๕ องศาตะวันออก มี
ตําแหนงที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศผิวพื้น พรอมทั้งรหัสของประเทศและสถานีตรวจอากาศตามขอกําหนดขององคการ
อุตุนิยมวิทยาโลก จัดพิมพบนกระดาษขนาด ๓๑.๕ x ๔๘ เซนติเมตร
๕.๓ แผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน หมายถึง แผนที่แสดงขอมูลเชิงภูมิศาสตรประกอบดวย เสนแบงประเทศ ขอบ
ฝy~ง เสนละติจูดและลองจิจูด ครอบคลุมพื้นที่ระหวางละติจูด ๓๐ องศาใต – ๔๕ องศาเหนือ ลองจิจูด ๗๕ – ๑๓๕
องศาตะวันออก มีตําแหนงที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศผิวพื้น พรอมทั้งรหัสของประเทศและสถานีตรวจอากาศตาม
ขอกําหนดขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก จัดพิมพกรอบขนาด ๒๖.๕ x ๓๕.๒ เซนติเมตร จํานวน ๔ กรอบ บนกระดาษ
ขนาด ๕๗.๕ x ๗๘ เซนติเมตร
๕.๔ แผนที่อุณหภูมิอากาศเปลี่ยน หมายถึง แผนที่แสดงขอมูลเชิงภูมิศาสตรประกอบดวย เสนแบงประเทศ ขอบฝy~ง
เสนละติจูดและลองจิจูด ครอบคลุมพื้นที่ระหวางละติจูด ๓๐ องศาใต – ๔๕ องศาเหนือ ลองจิจูด ๗๕ – ๑๓๕ องศา
ตะวันออก มีตําแหนงที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศผิวพื้น พรอมทั้งรหัสของประเทศและสถานีตรวจอากาศตามขอกําหนด
ขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก จัดพิมพกรอบขนาด ๒๖.๕ x ๓๕.๒ เซนติเมตร จํานวน ๔ กรอบ บนกระดาษขนาด
๕๗.๕ x ๗๘ เซนติเมตร
๕.๕ แผนที่อุณหภูมิจุดน้ําคางเปลี่ยน หมายถึง แผนที่แสดงขอมูลเชิงภูมิศาสตรประกอบดวย เสนแบงประเทศ
ขอบฝy~ง เสนละติจูดและลองจิจูด ครอบคลุมพื้นที่ระหวางละติจูด ๓๐ องศาใต – ๔๕ องศาเหนือ ลองจิจูด ๗๕ – ๑๓๕
องศาตะวันออก มีตําแหนงที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศผิวพื้น พรอมทั้งรหัสของประเทศและสถานีตรวจอากาศตาม
ขอกําหนดขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก จัดพิมพกรอบขนาด ๒๖.๕ x ๓๕.๒ เซนติเมตร จํานวน ๔ กรอบ บนกระดาษ
ขนาด ๕๗.๕ x ๗๘ เซนติเมตร
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๕.๖ แผนที่อากาศผิวพื้นแผนประกาศ หมายถึง แผนที่แสดงขอมูลเชิงภูมิศาสตรประกอบดวย เสนแบงประเทศ
ขอบฝy~ง เสนละติจูดและลองจิจูด ครอบคลุมพื้นที่ระหวางละติจูด ๑๕ องศาใต – ๔๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๗๐ – ๑๔๕
องศาตะวันออก มีตําแหนงที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศผิวพื้น พรอมทั้งรหัสของประเทศและสถานีตรวจอากาศตาม
ขอกําหนดขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก จัดพิมพบนกระดาษขนาด A๓
๕.๗ แผนที่ลมชั้นบน ๖ ระดับ หมายถึง แผนที่แสดงขอมูลเชิงภูมิศาสตรประกอบดวย เสนแบงประเทศ ขอบฝy~ง
เสนละติจูดและลองจิจูด ครอบคลุมพื้นที่ระหวางละติจูด ๓๐ องศาใต – ๕๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๔๕ – ๑๖๐ องศา
ตะวันออก มีตําแหนงที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศชั้นบน พรอมทั้งรหัสของประเทศและสถานีตรวจอากาศตาม
ขอกําหนดขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก แตละชั้นจัดพิมพในกรอบขนาด ๓๖.๕ x ๒๘.๕ จํานวน ๖ กรอบ บนกระดาษ
ขนาด ๗๕.๕ x ๙๙ เซ็นติเมตร
๕.๘ แผนที่ลมชั้นบนระดับ ๒๐๐๐ ฟุต หมายถึง แผนที่แสดงขอมูลเชิงภูมิศาสตรประกอบดวย เสนแบงประเทศ
ขอบฝy~ง เสนละติจูดและลองจิจูด ครอบคลุมพื้นที่ระหวางละติจูด ๐ – ๒๓ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๕ – ๑๑๐ องศา
ตะวันออก มีตําแหนงที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศชั้นบน พรอมทั้งรหัสของประเทศและสถานีตรวจอากาศตาม
ขอกําหนดขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก จัดพิมพบนกระดาษขนาด ๓๖.๕ x ๒๓.๙ เซ็นติเมตร
๕.๙ ผลการตรวจอากาศผิวพื้น หมายถึง ผลการตรวจวัดขอมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยา ประกอบดวย
- จํานวนเมฆทั้งหมดบนทองฟSา
- ชนิด จํานวน และความสูงฐานของเมฆชั้นต่ํา
- ชนิดของเมฆชั้นกลาง
- ชนิดของเมฆชั้นสูง
- ทิศทางและความเร็วลม
- ความกดอากาศ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศในรอบ ๓ และ ๒๔ ชม.ที่ผานมา
- อุณหภูมิของอากาศ
- อุณหภูมิจุดน้ําคาง
- ทัศนวิสัย
- ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยาที่เกิดในขณะทําการตรวจวัด
- ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยาในชวงที่ผานมากอนทําการตรวจวัด
และเขารหัสตามมาตรฐานการเขารหัสขาวอากาศ FM-๑๒-IX สําหรับสถานีตรวจอากาศที่มีที่ตั้งอยูบน
แผนดินและ FM-๑๓-IX สําหรับสถานีตรวจอากาศที่เปHนเรือและไดลงทะเบียนกับองคการอุตุนิยมวิทยาโลก
๕.๑๐ ผลการตรวจอากาศชั้นบน หมายถึง ผลการตรวจวัดขอมูลของบรรยากาศชั้นบน ๒ ประเภท ไดแก
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ผลการตรวจวัดดวยวิธี Pilot Balloon จะไดขอมูลทิศทางและความเร็วลมที่ระดับชั้นความสูงตาง ๆ
ตั้งแตพื้นดินขึ้นไป จนสุดระยะความสูงที่สามารถตรวจวัดได ขอมูลชนิดนี้จะทําการเขารหัสตามมาตรฐาน FM ๓๒-IX
PILOT, FM ๓๓-IX PILOT Ship, FM ๓๔-IX PILOT Mobile
- ผลการตรวจวัดดวยเครื่อง Radio Sonde จะไดขอมูลทิศทางและความเร็วลม ความกดอากาศ อุณหภูมิ
และความชื้นที่ระดับชั้นความสูงตาง ๆ ตั้งแตพื้นดินขึ้นไป จนสุดระยะความสูงที่สามารถตรวจวัดได ขอมูลชนิดนี้จะทํา
การเขารหัสตามมาตรฐาน FM ๓๕-IX TEMP, FM ๓๖-IX TEMP Ship, FM ๓๘-IX PILOT Mobile
-

๖. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
เนื่องจากการวิเคราะหและพยากรณอากาศมีงานที่จะตองทําเปHนจํานวนมากในระยะเวลา ๖ ชั่วโมง เพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ และรอรับขอมูลชุดใหมที่จะเขามา Update กระบวนการภายในหลายกระบวนการ
จึงถูกทําไปพรอม ๆ แบบขนานเพื่อที่ ณ ชวงทายของกระบวนการจะไดนําขอมูลมารวมกัน สรุปและวิเคราะหเพื่อ
ออกเปHนคําพยากรณอากาศตอไป โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
๖.๑ น.เวร พยากรณอากาศ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศผานชองทางตาง ๆ เชน ภาพถายดาวเทียม
เรดารตรวจอากาศ แบบจําลองเชิงตัวเลข ฯลฯ ทุก ๆ ครึ่ง ชม. หรือถี่กวาขณะรอแผนที่อากาศชนิดตาง ๆ
๖.๒ จนท.แผนที่อากาศรวมกัน คัดแยกขาวอากาศชนิดตาง ๆ เพื่อนําไปบันทึกขอมูลลงบนแผนที่ ๆ เหมาะสม
๖.๓ จนท.แผนที่อากาศ (๑) บันทึกขอมูลผลการตรวจอากาศผิวพื้นลงบนแผนที่อากาศผิวพื้นแผนหลัก
๖.๔ จนท.แผนที่อากาศ (๒) บันทึกขอมูลผลการตรวจอากาศผิวพื้นลงบนแผนที่อากาศผิวพื้นแผนยอย ขอมูลผล
การตรวจอากาศชั้นบน ลงบนแผนที่ลมชั้นบน ๖ ระดับ และแผนที่ลมชั้นบนระดับ ๒๐๐๐ ฟุต
๖.๕ จนท.แผนที่อากาศ (๓) บันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ อุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิจุดน้ําคาง
ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ลงบนแผนที่ความกดอากาศเปลี่ยน อุณหภูมิอากาศเปลี่ยน ละอุณหภูมิจุดน้ําคางเปลี่ยน และแผนที่
อากาศผิวพื้นแผนประกาศ
๖.๖ ระหวางที่ จนท.แผนที่อากาศทําการบันทึกขอมูล น.แผนที่อากาศจะทําการตรวจสอบคุณภาพของการบันทึก
ขอมูลใหเปHนไปตามมาตรฐาน
๖.๗ เมื่อแผนที่แตละชนิดไดรับการบันทึกขอมูลเสร็จตามเวลา ซึ่งไมเทากัน น.เวรพยากรณอากาศ จะทําหนาที่
วิเคราะหแผนที่ ๆ ไดรับการบันทึกขอมูลเสร็จแลวและเปHนไปตามมาตรฐานทีละแผนจนหมด
๖.๘ เมื่อแผนที่ไดรับการวิเคราะห หน.พยากรณอากาศ และ น.พยากรณอากาศจะทําหนาที่ในการตรวจสอบความ
ถูกตองในการวิเคราะหของแผนที่แตละแผนไปพรอม ๆ กัน
๖.๙ เมื่อแผนที่แตละแผนไดรับการวิเคราะหและตรวจสอบเรียบรอย จนท.แผนที่อากาศที่รับผิดชอบแผนที่นั้น จะ
นําไปเขาเครื่องสแกนและจัดเก็บขอมูลเพื่อไวใชในการสืบคนตอไป
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๖.๑๐ น.เวรพยากรณอากาศ รวบรวม สรุปขอมูลผลการวิเคราะหแผนที่อากาศและผลการติดตามสภาวะอากาศ
และปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยาในชองทางตาง ๆ จัดทําลักษณะอากาศปyจจุบัน และรางคําพยากรณอากาศสําหรับ
พื้นที่ตาง ๆ
๖.๑๑ ขาราชการ ผ.พยากรณอากาศและ ผ.อื่น ๆ รวมรับฟyงบรรยายสรุปและวิจารณเพื่อปรับแตงรางคําพยากรณ
อากาศใหเปHนไปตามหลักวิชาการทางดานอุตุนิยมวิทยามากที่สุด
๖.๑๒ น.เวรพยากรณอากาศจัดทําคําพยากรณอากาศพรอมสงใหกับผูใชตามที่ไดรับการรองขอ
๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ
๗.๑ WMO, Manual on Codes Volume I.๑ Part A – Alphanumeric Codes, Secretariat of World
Meteorological Organization, Geneva, Switzerland. ๑๙๘๗
๗.๒ WMO, Manual on Codes Volume I.๒ Part B – Binary Codes Part C Common Features to
Binary and Alphanumeric Codes, Secretariat of World Meteorological Organization, Geneva,
Switzerland. ๑๙๘๗
๗.๓ WMO, Manual on Codes Volume II Regional Codes and National Coding Practices, Secretariat
of World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland. ๑๙๘๗
๘. การจัดเก็บ การเขาถึงเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวของ
ชื่อเอกสาร
สถานที่เก็บ
ผูรับผิดชอบ
แผนที่อากาศชนิด
- ชั้นเก็บแผนที่ หองเก็บแผนที่ น.แผนที่อากาศ
ตาง ๆ
กอต.อศ.
- เครื่องคอมพิวเตอรหองเขียน
แผนที่อากาศ ผ.พยากรณ
อากาศ กอต.อศ.
ขาวพยากรณอากาศ - ชั้นเก็บแผนที่ หองเก็บแผนที่ น.พยากรณ
กอต.อศ.
อากาศ
- เครื่องคอมพิวเตอรหองเขียน
แผนที่อากาศ ผ.พยากรณ
อากาศ กอต.อศ.

การจัดเก็บ
- แผนที่กระดาษ

ระยะเวลา
๑ ปˆ

- แฟSมขอมูล PDF

-

- กระดาษ

๑ ปˆ

- แฟSมขอมูล PDF

-

เอกสารฉบับนี้เปHนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ
คูมือการปฏิบัติงาน
แกไขครั้งที่ ๐๐
กระบวนการวิเคราะหและพยากรณอากาศ เอกสารเลขที่ ๐๑
วันที่บังคับใช

หนา ๒๑

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๙ หนา

๙. ระบบการติดตามและประเมินผล
๙.๑ การบรรยายสรุปภาพรวมและการประเมินผลการพยากรณอากาศประจําสัปดาหทุกวันพฤหัสบดี
๙.๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปˆ
๑๐. ภาคผนวก
-
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