คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๖
กองอุตุนิยมวิทยา
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
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 เรื่อง กระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
แกไขครั้งที่ ๐๐
ฉบับที่ ๒
กระบวนการบริการ เอกสารเลขที่ ๐๑
หนา ๑
ของ ๑๑ หนา
ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา วันที่บังคับใช
และแจงเตือนภัย

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
๗
๗
๗
๘
๙
๙
๑๐
๑๐

เอกสารฉบับนี้เปGนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
แกไขครั้งที่ ๐๐
ฉบับที่ ๒
กระบวนการบริการ เอกสารเลขที่ ๐๑
หนา ๒
ของ ๑๑ หนา
ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา วันที่บังคับใช
และแจงเตือนภัย
๑. วัตถุประสงค$
๑.๑ เพื่อใชเปGนแนวทางในการวิเคราะหและพยากรณอากาศ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร
๑.๒ เพื่อสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
๑.๓ เพื่อใหการดําเนินงานวิเคราะหและพยากรณอากาศเปGนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เอกสารฉบับนี้เปGนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
กระบวนการบริการขอมูล เอกสารเลขที่ ๐๑
ทางอุตุนิยมวิทยาและแจง วันที่บังคับใช
เตือนภัย

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๓

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๑ หนา

๒. ผังกระบวนงานกระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
ขั้น
ระยะเวลา ระยะเวลาและขอกําหนดที่สําคัญ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ที่
คาเปSาหมาย
ตัวชี้วัด
ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชม. โดยรับการ (ตลอด ๒๔ รอยละ ๑๐๐ รอยละของ
๑.
จ
เริ่มตน
รองขอตามชองทางตาง ๆ เชน บันทึก
ชม.)
ความสําเร็จใน
ขอความ กระดาษเขียนขาวราชนาวี
E-Mail ฯลฯ

๒.

งานพยากรณอากาศตาม
วงรอบและแจงเตือนภัย

งานบริการขอมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ

ก

๓.

ใหบริการผลการพยากรณอากาศตามวงรอบ
ข

เปGน ๒ งานหลักที่ดําเนินไปพรอม ๆ
กัน ดังนี้
- งานพยากรณอากาศตามวงรอบและ
แจงเตือนภัยจะเปGนงานบริการขอมูล
ที่ออกไปยังผูใชประจําโดยอัตโนมัติ
เมื่อถึงเวลาที่กําหนด หรือเกิดสภาวะ
อากาศเลวรายเขาเกณฑการแจงเตือน
ภัย
- งานบริการขอมูลอุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ
จะดําเนินการเมื่อไดรับการรองขอ
จากผูใชเปGนครั้ง ๆ
แจกจายใหกับหนวยตาง ๆ ในรูปแบบ
เอกสาร, เอกสารอิเล็กทรอนิกส,
แฟSมขอมูลบรรยายสรุป ฯลฯ วันละ
๔ ครั้ง ตามวงรอบของขอมูล
อุตุนิยมวิทยา

-

-

-

๑๐๐%

เอกสารฉบับนี้เปGนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

การพยากรณ
อากาศและแจง
เตือนภัย
-

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การใหบริการ
ขอมูลที่ไดรับการ
รองขอ

ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ผูรับผิด
ชอบ

-

ผ.
พยากรณ
อากาศ

-

ผ.
พยากรณ
อากาศ

-

น.เวร
พยากรณฯ

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
กระบวนการบริการขอมูล เอกสารเลขที่ ๐๑
ทางอุตุนิยมวิทยาและแจง วันที่บังคับใช
เตือนภัย
ขั้น
ที่
๔.

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ข
ถึงเกณฑ
เตือนภัย

ความสูงคลื่น

ไมถึงเกณฑ
เตือนภัย

๕.
ออกคําเตือนสภาวะคลื่นลมแรง

๖.

ถึงเกณฑ
เตือนภัย

๗.

ออกคําเตือนพายุฤดูรอน

พายุฤดูรอน

ค

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๔

ไมถึงเกณฑ
เตือนภัย

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๑ หนา

ระยะเวลา ระยะเวลาและขอกําหนดที่สําคัญ
คาเปSาหมาย
-

ตัวชี้วัด
-

ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ผูรับผิด
ชอบ

-

ผ.
พยากรณ
อากาศ

ผ.
พยากรณ
อากาศ

ตรวจสอบผลการพยากรณอากาศและขอมูล
ตาง ๆ หากคาดวาจะเกิดคลื่นสูงถึงเกณฑ
การแจงเตือนภัย ใน พ.ท.อาวไทยและทะเล
อันดามันใหออกคําเตือน “สภาวะคลื่นลม
แรง”

(ตลอด ๒๔
ชม.)

ออกคําเตือนเปGนกระดาษเขียนขาวราชนาวี
โดยระบุผลกระทบ ชวงเวลา และพื้นที่ที่คาด
วาจะไดรับผลกระทบจากสภาวะคลื่นลมแรง
โดยมีวงรอบของการออกคําเตือนทุก ๒๔
ชม.
ตรวจสอบผลการพยากรณอากาศและขอมูล
ตาง ๆ หากคาดวาจะพายุฤดูรอน ในบริเวณ
ประเทศไทยใหออกคําเตือน “พายุฤดูรอน”

๑ ชม.
(หลังตรวจ
พบ)

๑๐๐%

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การแจงเตือน
คลื่นลมแรง

-

(ตลอด ๒๔
ชม.)

-

-

-

๑ ชม.
(หลังตรวจ
พบ)

๑๐๐%

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การแจงเตือน
พายุฤดูรอน

-

ออกคําเตือนเปGนกระดาษเขียนขาวราชนาวี
โดยระบุผลกระทบ ชวงเวลา และพื้นที่ที่คาด
วาจะไดรับผลกระทบจากพายุฤดูรอน โดยมี
วงรอบของการออกคําเตือนทุก ๒๔ ชม.

เอกสารฉบับนี้เปGนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

น.เวร
พยากรณฯ

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
กระบวนการบริการขอมูล เอกสารเลขที่ ๐๑
ทางอุตุนิยมวิทยาและแจง วันที่บังคับใช
เตือนภัย
ขั้น
ที่
๘.

๙.

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ค
ปรากฏ

พายุหมุน

ไมปรากฏ

ออกคําเตือนพายุ
๑๐.
ฐ
๑๑.

พยากรณอากาศ

การรองขอ

ออกคําพยากรณตามที่รองขอ
ผังกระบวนการ

ตรวจพบพายุหมุนที่มีระดับความรุนแรงตั้งแตพายุ
ดีเปรสชันขึ้นไป ปรากฏในบริเวณพื้นที่ระหวาง
ละติจูด ๐ – ๒๐N ลองจิจูด ๙๐ – ๑๒๐E ใหออกคํา
เตือน “พายุดีเปรสชัน” หรือ “พายุหมุนเขตรอน”
ออกคําเตือนเปGนกระดาษเขียนขาวราชนาวี โดยระบุ
ผลกระทบ ชวงเวลา และพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับ
ผลกระทบจากพายุ โดยมีวงรอบของการออกคําเตือน
แตกตางกันตามที่ระบุไวในเกณฑการแจงเตือนภัย
กอต.อศ.
เมื่อไมปรากฏลักษณะอากาศเลวรายใด ๆ ให
ยอนกลับเขาสูสภาวะเฝSาระวังและออกคําพยากรณ
อากาศตามวงรอบทุก ๖ ชม.
พิจารณาคํารองขอการบริการขอมูลที่เขามาทาง
ชองทางตาง ๆ และใหบริการขอมูลตามความ
เหมาะสม

ก
๑๒.

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๕

อื่น ๆ

ง

การขอคําพยากรณเปGนกรณีพิเศษ เชน ระบุตําบลที่ ที่
ไมอยูในพื้นที่ประจํา การพยากรณอากาศลวงหนาเปGน
ระยะเวลานาน การพยากรณอากาศเพื่อใชใน
วัตถุประสงคจําเพาะ ฯลฯ จะใชขอมูลจาก
กระบวนการ CP ๕.๒ เปGนพื้นฐานในการใหบริการ
ขอมูลตอไป

รายละเอียดงาน

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๑ หนา

ระยะเวลา ระยะเวลาและขอกําหนดที่สําคัญ

ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ผูรับผิด
ชอบ

-

ผ.
พยากรณ
อากาศ
ผ.
พยากรณ
อากาศ

คาเปSาหมาย
-

ตัวชี้วัด
-

๑ ชม.
(หลังตรวจ
พบ)

๑๐๐%

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การแจงเตือน
พายุหมุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑ – ๒ ชม.

๑๐๐%

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การออกคํา
พยากรณอากาศ
ตามทีไดรับการ
รองขอ

-

(ตลอด ๒๔
ชม.)

ระยะเวลา ระยะเวลาและขอกําหนดที่สําคัญ

เอกสารฉบับนี้เปGนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

น.เวร
พยากรณฯ

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
กระบวนการบริการขอมูล เอกสารเลขที่ ๐๑
ทางอุตุนิยมวิทยาและแจง วันที่บังคับใช
เตือนภัย
ขั้น
ที่
๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.
๑๗.

การรองขอ

อื่น ๆ

จัดทําขอมูลตามที่รองขอ
ขอ จนท.ปฏิบัติ
ราชการ

การรองขอ

จัดชุดปฏิบัติราชการตามที่รองขอ
กอต.อศ.พิจารณา

๑๘.

อื่น ๆ

ฉบับที่ ๒
ของ ๑๑ หนา

คาเปSาหมาย

ตัวชี้วัด

ขอกําหนดของ
กระบวนการ

ผูรับผิด
ชอบ

-

-

-

-

ผ.ตรวจ
อากาศ
และสถิติ

๒๔ ขม. –
๕ วัน ทํา
การ

๑๐๐%

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การออก
สนับสนุนขอมูลฯ

-

ผ.ตรวจ
อากาศ
และสถิติ

พิจารณาคํารองขอการบริการขอมูลที่เขามาทาง
ชองทางตาง ๆ และใหบริการขอมูลตามความ
เหมาะสม

-

-

-

-

กอต.อศ.

จัดขาราชการของ กอต.สมทบตามภารกิจที่ไดรับ
การรองขอตามความเหมาะสม

-

๑๐๐%

-

กอต.อศ.

ในการรองขออื่น ๆ เชน การบรรยายใหความรูดาน
อุตุนิยมวิทยา การเขารวมการวิจัยและพัฒนาใน
ดานที่เกี่ยวของ ฯลฯ ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
กอต.อศ.
*** กลับไปเริ่มตนกระบวนการใหมทั้งหมด ***

-

๑๐๐%

รอยละของ
ความสําเร็จใน
การสนับสนุนฯ
รอยละของ
ความสําเร็จใน
การสนับสนุนฯ

-

กอต.อศ.

พิจารณาคํารองขอการบริการขอมูลที่เขามาทาง
ชองทางตาง ๆ และใหบริการขอมูลตามความ
เหมาะสม

ง
ขอมูลสถิติ/
ผลการตรวจอากาศ

แกไขครั้งที่ ๐๐
หนา ๖

จัดทําขอมูลผลการตรวจอากาศและสถิติตามที่ผูใช
รองขอ

-

จ
เอกสารฉบับนี้เปGนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

-

-

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
แกไขครั้งที่ ๐๐
ฉบับที่ ๒
กระบวนการบริการขอมูล เอกสารเลขที่ ๐๑
หนา ๗
ของ ๑๑ หนา
ทางอุตุนิยมวิทยาและแจง วันที่บังคับใช
เตือนภัย
๓. ขอบเขต
ตรวจสอบผลการตรวจอากาศ ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยา และการพยากรณอากาศหากมีขอบงชี้แสดงให
เห็นถึงการเกิดขึ้นของสภาวะอากาศเลวรายที่จะสงผลกระทบตอการปฏิบัติการของ ทร. การใชชีวิตของประชาชน
บานเรือนและสิ่งปลูกสรางที่อยูใกลเคียงเขตแนวชายฝefง ใหออกคําเตือนสภาวะอากาศเลวรายไปยังหนวยงานของ ทร.
ที่อยูในพื้นที่ เพื่อใหมีการเตรียมการปSองกันความเสียหาย และใหการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
รวบรวมความตองการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาจากที่ตาง ๆ ทั้งในและนอก ทร. เพื่อพิจารณาใหการสนับสนุน
ตามที่รองขอ
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 แผนกตรวจอากาศและสถิติ มีหนาที่ ตรวจอากาศผิวพื้น และอากาศชั้นบน รวบรวมขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
จัดทําสถิติ
๔.๔ หัวหนาแผนกพยากรณอากาศ มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม และตรวจสอบใหการปฏิบัติงานวิเคราะหและ
พยากรณอากาศเปGนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเปGนไปตามมาตรฐาน
๕. คําจํากัดความ
๕.๑ สภาวะอากาศเลวราย หมายถึง สภาวะอากาศที่สงผลการทบตอการปฏิบัติการทางทหารของ ทร. การดําเนิน
กิจกรรมของภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและสิ่งปลูกสรางใน
ทะเล หรือพื้นที่ใกลฝefง โดย กอต.อศ.ไดกําหนดไว ๓ รูปแบบ ไดแก
- สภาวะคลื่นลมแรง หมายถึง คลื่นลมในอาวไทย หรือทะเลอันดามันมีความสูงมากกวา ๒ เมตร
- สภาวะน้ําเออลนฝefงและคลื่นซัดฝefง หมายถึง ระดับน้ําสูงจากภาวะปกติเนื่องจากปeจจัยทางดาน
อุตุนิยมวิทยา มากกวา ๐.๔ เมตร ประกอบกับสภาวะคลื่นลมแรง มีความสูงของคลื่นในพื้นที่เดียวกันสูง
กวา ๑.๕ เมตร
- พายุหมุน ปรากฏพายุหมุนที่มีความรุนแรงตั้งแตระดับพายุดีเปรสชันขึ้นไปในพื้นที่ระหวาง ละติจูด ๐ –
๒๐N ลองจิจูด ๙๐E – ๑๒๐E
๕.๒ คําเตือนสภาวะอากาศเลวราย หมายถึง เอกสารของทางราชการในรูปแบบกระดาษเขียนขาวราชนาวีที่ออก
โดย กอต.อศ. ที่แจงถึงหนวยงานของ ทร. ที่อยูในพื้นที่ ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากสภาวะอากาศเลวราย หรือ
เอกสารฉบับนี้เปGนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
แกไขครั้งที่ ๐๐
ฉบับที่ ๒
กระบวนการบริการขอมูล เอกสารเลขที่ ๐๑
หนา ๘
ของ ๑๑ หนา
ทางอุตุนิยมวิทยาและแจง วันที่บังคับใช
เตือนภัย
หนวยงานอื่นของ ทร. ที่มีหนาที่บรรเทาสาธารณภัยหรือชวยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีเนื้อหากลาวถึง
ลักษณะอากาศเลวราย ความรุนแรง พื้นที่และหวงเวลาที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ
๕.๓ คําพยากรณอากาศ หมายถึง เอกสารของทางราชการที่ออกโดย กอต.อศ. ถึงหนวยงานที่รองขอ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมลักษณะอากาศปeจจุบัน และสภาวะหรือปeจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่คาดวาจะเปGน หรือจะเกิดขึ้นในหวงเวลาที่
รองขอ
๕.๔ สถิติทางดานอุตุนิยมวิทยา หมายถึง คาของตัวแปรทางดานอุตุนิยมวิทยา เชน ความกดอากาศ อุณหภูมิ
ปริมาณน้ําฝน ฯลฯ ที่ไดมาจากการตรวจวัดและรวบรวมมาเปGนระยะเวลายาวนาน และใชกระบวนการทางคณิตศาสตร
เพื่อหาคาที่เปGนตัวแทนของพื้นที่ หรือชวงเวลาตามความเหมาะสม เชน คาอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําที่สุดของเดือน ม.ค. ของ
พื้นที่สัตหีบ เปGนตน
๖. ขั้นตอนปฏิบัติงาน
ประกอบดวยงาน ๒ สวน โดยสวนแรก ไดแก การบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่เปGนไปโดยอัตโนมัติ
ประกอบดวย คําพยากรณอากาศในพื้นที่รับผิดชอบหลักของ ทร.ซึ่งเปGนพื้นที่ ที่ กอต.อศ. ตองดําเนินการและเผยแพร
เปGนประจําวันละ ๔ ครั้ง ตามภารกิจที่ไดรับมอบจาก ทร. และคําเตือนลักษณะอากาศเลวรายที่จะออกและแจงไปยัง
หนวยงานที่อยูในบริเวณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากสภาวะอากาศเลวราย หรือหนวยงานอื่นของ ทร. ที่มีหนาที่
บรรเทาสาธารณภัยหรือชวยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะออกเมื่อคาดวาจะเกิดเหตุการณตามแนวทาง
ปฏิบัติในการออกคําเตือนของ กอต.อศ. สวนที่สอง ไดแกการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อไดรับการรองขอ เชน
ขอมูลสถิติ การพยากรณอากาศในพื้นที่ หรือชวงเวลาที่เฉพาะเจาะจง หรือเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะที่ตองการรูปแบบใน
การพยากรณที่ตางออกไปจากปกติ หรือการขอรับการสนับสนุนชุดปฏิบัติงานตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยารวม
สมทบในภารกิจตาง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ดังนี้
๖.๑ แจกจายขอมูลการพยากรณอากาศใหกับหนวยตาง ๆ ของ ทร.ที่อยูในเขตพื้นที่พยากรณอากาศปกติของ
กอต.อศ.
๖.๒ ตรวจสอบขอมูล ปรากฏการณทางอุตุนิยมวิทยา และคําพยากรณอากาศ หากมีแนวโนมที่จะเกิดเหตุการณ
ดังตอไปนี้ใหดําเนินการออกคําเตือนตามขั้นตอนปฏิบัติของ กอต.อศ.
๖.๒.๑ คลื่นลมในอาวไทยหรือทะเลอันดามัน มีความสูงมากกวา ๒ เมตร ใหออกคําเตือนคลื่นลมแรง โดยมี
ความถี่ทุก ๒๔ ชม. จนกวาคลื่นลมจะกลับสูภาวะปกติ โดยมีเนื้อหาระบุสาเหตุของการเกิด พื้นที่ที่คาดวาจะ
ไดรับผลกระทบ วันที่คาดวาจะมีความรุนแรงมากกวาสุด ความสูงของคลื่น และวันที่คาดวาจะสิ้นสุด
๖.๒.๒ มีปeจจัยที่จะทําใหเกิดพายุฤดูรอนบริเวณประเทศไทย ประกอบดวยปรากฏหยอมความกดอากาศต่ํา
เนื่องจากความรอนปกคลุมตอนบน-ตอนกลางของประเทศไทย และปรากฏบริเวณความกดอากาศสูงกําลัง
เอกสารฉบับนี้เปGนของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กอต.อศ. หามนําไปใชภายนอก หรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง กระบวนการบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาและแจงเตือนภัย
แกไขครั้งที่ ๐๐
ฉบับที่ ๒
กระบวนการบริการขอมูล เอกสารเลขที่ ๐๑
หนา ๙
ของ ๑๑ หนา
ทางอุตุนิยมวิทยาและแจง วันที่บังคับใช
เตือนภัย
แรง (พิจารณาไดจากความถี่ของเสนความกดอากาศเทา) ปกคลุมตอนกลางของประเทศจีน ใหออกคําเตือน
โดยระบุวันที่ เวลา และบริเวณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ ลวงหนาอยางนอย ๗๒ ชั่วโมง
๖.๒.๓ ปรากฏพายุหมุนที่มีความรุนแรงตั้งแตระดับพายุดีเปรสชันขึ้นไปในพื้นที่ระหวาง ละติจูด ๐ – ๒๐
องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๐ – ๑๒๐ องศาตะวันออก ใหออกคําเตือนพายุ โดยมีความถี่ในการออกคําเตือน
เปGนไปตามขอกําหนดในการออกคําเตือนพายุของ กอต.อศ. มีเนื้อหาระบุรายละเอียดของพายุประกอบดวย
ตําแหนงศูนยกลางของพายุ ความเร็วลม
ทิศทางและความเร็วในการเดินทางของพายุ คาดหมายวันเวลาและบริเวณที่จะขึ้นฝefง ผลกระทบที่เกิด
เนื่องจากพายุ เชน คลื่นลม น้ําเออลนฝefงและคลื่นซัดฝefง ภาวะฝนตกหนัก น้ําหลาก ฯลฯ และวันที่คาดวาจะสิ้นสุด
๖.๓ การบริการขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อไดรับการรองขอ เมื่อ กอต.อศ. ไดรับการรองขอบริการขอมูลทางอุติ
นิยมวิทยาจะพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๖.๓.๑ ขอมูลพยากรณอากาศ ใหแผนกพยากรณอากาศดําเนินการออกคําพยากรณอากาศตามที่ผูรองขอ
ตองการ
๖.๓.๒ ขอมูลผลการตรวจอากาศและสถิติ ใหแผนกตรวจอากาศและสถิติดําเนินการจัดทําขอมูลตามที่ผูรอง
ขอตองการ
๖.๓.๒ การสนับสนุนเจาหนาที่ปฏิบัติการสมทบ พิจารณาความพรอมของเครื่องมือ และกําลังพลจัดชุด
ปฏิบัติราชการตามที่ไดรับการรองขอ
๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ
๘. การจัดเก็บ การเขาถึงเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวของ
ชื่อเอกสาร
สถานที่เก็บ
ผูรับผิดชอบ
ขาวพยากรณอากาศ - ชั้นเก็บแผนที่ หองเก็บแผนที่ น.พยากรณ
กอต.อศ.
อากาศ
- เครื่องคอมพิวเตอรหองเขียน
แผนที่อากาศ ผ.พยากรณ
อากาศ กอต.อศ.
คําเตือนลักษณะ
- ชั้นเก็บแผนที่ หองเก็บแผนที่ น.พยากรณ
อากาศเลวราย
กอต.อศ.
อากาศ
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๙. ระบบการติดตามและประเมินผล
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๙.๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปh
๑๐. ภาคผนวก
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