


 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นองคก์รทีมุ่ง่ม ัน่พฒันาดา้นอตุนิุยมวทิยาและแผ่นดนิไหว เพือ่สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศอย่างย ัง่ยนื

1. เพิม่ขดีความสามารถการพยากรณอ์ากาศและเตอืนภยัใหส้ามารถระบพุื้นทีไ่ดถ้งึระดบัตาํบล   2. พฒันา
คุณภาพขอ้มลูสารสนเทศอตุนิุยมวทิยาและแผ่นดนิไหว เพือ่สนองตอบความตอ้งการของผูร้บับรกิาร   3. 
ส่งเสรมิงานวจิยั และวชิาการดา้นอตุนิุยมวทิยาและแผ่นดนิไหว รวมท ัง้เสรมิสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอื
ระหว่างหน่วยงานท ัง้ในประเทศ และต่างประเทศ   4. เสรมิสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืของทกุภาคส่วน 
รวมท ัง้องคค์วามรูด้า้นอตุนิุยมวทิยาและแผ่นดนิไหว เพือ่ลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาติ

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
กรมอตุนิุยมวทิยา

1,002,686,300              
985,225,500                
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,002.6863     985.2255        2,957.9115     1,097.2014     1,152.2269     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,002.6863     985.2255        2,957.9115     1,097.2014     1,152.2269     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. ประชาชน รวมทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ไดร้บั
ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และ
ประกาศเตือนภยัธรรมชาติ ที่ถกูตอ้ง รวดเรว็ 
และทนัเหตุการณ์ ทัง้ในภาวะปกติและภาวะวกิฤต

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจและความ
เชื่อม ัน่ของประชาชนในการใหบ้รกิารดา้น
อตุุนิยมวทิยา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,002.6863   985.2255     2,957.9115   1,097.2014   1,152.2269   
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ
1. ผลผลติ : ข่าวพยากรณอ์ากาศ รายงานแผ่นดนิไหว  
และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ

9 348.3938    603.3176    -              -              -              

รวม 9 348.3938    603.3176    -              -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  266,463,800  บาท
2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  81,930,000  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

1. แผนงานจดัการภยัพบิตัิ 985,225,500                 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 330.8687     262.8295     382.1888     6.6840        2.6545        985.2255     
1. แผนงาน :  จดัการภยัพบิตัิ 330.8687     262.8295     382.1888     6.6840        2.6545        985.2255     
ผลผลติที่ 1 : ข่าวพยากรณอ์ากาศ รายงาน
แผ่นดนิไหว  และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ

     330.8687      262.8295      382.1888         6.6840         2.6545      985.2255

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม
330.8687   262.8295     382.1888  6.6840      2.6545      985.2255   
253.2221     153.2997      369.9388    -              -              776.4606     
77.6466      109.5298      12.2500     6.6840        2.6545        208.7649     

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ครัง้ 139,183 241,892 241892 241892 241892
 ( 48,151 )

รอ้ยละ 75 75 75 80 80

 ( 80.75 )
วนั 365 365 365 365 365

 ( 123 )
รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 18.43 )
ลา้นบาท 1,002.6863     985.2255    2,957.9115   1,097.2014   1,152.2269   
ลา้นบาท 1,002.6863     985.2255    2,957.9115   1,097.2014   1,152.2269   
ลา้นบาท 320.1469      330.8687    349.9111     370.0961     391.4952     
ลา้นบาท 267.2986      262.8295    676.1340     708.0656     741.6920     
ลา้นบาท 408.5568      382.1888    1,912.8267   -              -              
ลา้นบาท 6.6840         6.6840      8.0224        8.0224        8.0224        
ลา้นบาท -                2.6545      11.0173      11.0173      11.0173      
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.1 แผนงาน : จดัการภยัพิบติั                  985 ,225,500
7.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ                  985 ,225,500

 เพือ่ใหป้ระชาชน หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ไดร้บัข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดนิไหวและประกาศเตอืนภยั
ธรรมชาตทิีถู่กตอ้งรวดเร็วและทนัเหตกุารณ์ท ัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต และสามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชนใ์นการ
ดาํรงชวีติและการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัภยัธรรมชาตทิีอ่าจเกิดขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ทาํการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบ
2. จดัทาํแผนทีอ่ากาศและวเิคราะหเ์พือ่ออกคาํพยากรณ์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดนิไหว 

เชงิคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตอืนภยั
ธรรมชาตมิคีวามถูกตอ้งไม่นอ้ยกว่า

เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานตลอดปีงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : สามารถใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินงาน
่

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ
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985,225,500 บาท
1. งบบคุลากร 330,868,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 330,211,500           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 310,000,200           บาท

(1) อตัราเดมิ 959 อตัรา 296,549,300            บาท
(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 3,349,200              บาท
(3) เงนิ พ.ส.ร. 84,600                  บาท
(4) เงนิ ส.ป.พ. 420,000                บาท
(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 4,540,300              บาท
(6) เงนิประจาํตาํแหน่งระดบัชาํนาญการพเิศษ 2,310,000              บาท
(7) เงนิตอบแทนพเิศษเต็มข ัน้ตดิดาว 27,600                  บาท
(8) เงนิตอบแทนพเิศษจ่ายควบกบัเงนิประจาํตาํแหน่ง 2,719,200              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 20,211,300             บาท
(1) อตัราเดมิ 94 อตัรา 19,055,000             บาท
(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 1,143,300              บาท
(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 10,200                  บาท
(4) เงนิตอบแทนพเิศษเต็มข ัน้ตดิดาว 2,800                   บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 657,200                บาท
2. งบดาํเนินงาน 262,829,500           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 219,806,100           บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 43,023,400             บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 43,023,400             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 16,503,900             บาท
(2) ค่านํา้ประปา 1,362,200              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 2,441,900              บาท
(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 22,104,200             บาท
(5) ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 611,200                บาท

3. งบลงทนุ 382,188,800           บาท
3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 382,188,800           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 380,296,800           บาท
3.1.1.1 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,250,000              บาท

(1) เครือ่งกาํเนดิไฟฟ้า ขนาด 200 กโิลวตัต ์1 เครือ่ง 1,250,000              บาท
3.1.1.2 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 379,046,800            บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ
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(1) เครือ่งมอืตรวจลมชัน้บน 4 เครือ่ง ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยากรงุเทพฯ (บางนา) 
ศูนยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคเหนอื จงัหวดัเชยีงใหม่ สถานอีตุนุยิมวทิยาประจวบครีขีนัธ์
 ศูนยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลา่ง จงัหวดัอบุลราชธานี 6,720,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 44,800,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 6,720,000              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 38,080,000             บาท

(2) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 2 เครือ่ง ทีท่่าอากาศยานระนอง 
และท่าอากาศยานเลย 5,910,000              บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 39,400,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 5,910,000              บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 33,490,000             บาท

(3) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจลมชัน้บนระดบั
ต่างๆ (Wind Profiler)สาํหรบัสนามบนิสุวรรณภมู ิ1 ชดุ 35,711,200             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 142,845,000            บาท
ปี 2553 - 2554 ตัง้งบประมาณ 32,915,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 74,218,800             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 35,711,200             บาท

(4) ปรบัปรงุเครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) เป็นเครือ่งมอืตรวจอากาศ 
ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่่าอากาศยานอดุรธาน ี1 ระบบ 32,943,800             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 74,193,800             บาท
ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 11,250,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 32,943,800             บาท

(5) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศ แบบ Doppler พรอ้มอปุกรณ์และหอเรดาร ์2 เครือ่ง
 ทีด่อนเมอืง และศูนยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน จงัหวดั
ขอนแก่น 46,800,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 312,000,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 46,800,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 265,200,000            บาท

(6) เครือ่งกระจายข่าวอากาศเพือ่การเดนิเรอื(Broadcast for shipping)  1 เครือ่ง 11,000,000             บาท
(7) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศ แบบ Dual Polarization พรอ้มอปุกรณ์ และหอ
เรดาร ์2 เครือ่ง ทีจ่งัหวดัสกลนครและนราธวิาส 107,547,000            บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 308,994,600            บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 62,400,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 107,547,000            บาท
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ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 139,047,600            บาท
(8) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) 2 ระบบ ทีท่่า
อากาศยานอบุลราชธานแีละท่าอากาศยานเชยีงราย 22,500,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 22,500,000             บาท
ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 127,500,000            บาท

(9) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่่าอากาศยาน
หาดใหญ่ 1 ระบบ 59,151,000             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 74,151,000             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 59,151,000             บาท

(10) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) 2 เครือ่งทีท่่าอากาศยานจงัหวดั
นราธวิาส และท่าอากาศยานหวัหนิ 31,110,800             บาท
งบประมาณทัง้สิ้น 38,990,800             บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 7,880,000              บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 31,110,800             บาท

(11) ระบบตรวจวดัปรมิาณนํา้ฝนอตัโนมตั ิ(39 สถาน)ี 1 ระบบ 19,653,000             บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,892,000              บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,892,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 
ลา้นบาท 1,892,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 6,684,000              บาท
4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,684,000              บาท

1) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารอตุนุยิมวทิยาโลก 4,864,000              บาท
2) ค่าสมาชกิคณะกรรมการไตฝุ้่ น 360,000                บาท
3) ค่าบาํรงุสมาชกิศูนยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,400,000              บาท
4) ค่าสมาชกิคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตรอ้น 60,000                  บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,654,500              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัระบบการพยากรณ์นํา้ และการเตอืนอทุกภยัในลุม่นํา้น่าน
ตอนบน 2,654,500              บาท
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