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เงนิตอบแทนการปฏบิัตริาชการนอกเวลาราชการ (OT) จํานวน 102,400 บาท  เรดาร์ Doppler ที่ จ.น่าน และ ศล. จ.อบุลราชธานี (เทา่กบัราคาทีเ่คยจัดซือ้ปี 57= 309,337,000 บาท ) 

จํานวน 532,600 บาท รวมปี 58 ปรับลดไป จํานวน 1,036,300 บาท
1,281,527,900 บาท

1. งบบคุลากร 330,007,100        บาท
1.1 เงนิเดอืนและคา่จา้งประจํา 329,132,500        บาท
1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 874,600            บาท

2. งบดาํเนนิงาน 263,612,700        บาท
2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 220,589,300        บาท
2.2 คา่สาธารณูปโภค 43,023,400         บาท

3. งบลงทนุ 679,960,000        บาท
3.1 คา่ครภุณัฑ์ ทีด่นิและส ิง่กอ่สรา้ง 679,960,000        บาท
3.1.1 คา่ครภุณัฑ์ 675,385,900        บาท
3.1.1.1 ครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ 3,300,000          บาท
(1) ครภุัณฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาตอ่หน่วยตํ่ากวา่ 1 ลา้นบาท 3,300,000          บาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)
3.1.1.2 ครภุัณฑว์ทิยาศาสตร์ 672,085,900        บาท
(1) เครือ่งมอืตรวจลมชัน้บน 4 เครือ่ง ทีส่ถานีอตุนุยิมวทิยากรงุเทพฯ (บางนา) ศนูย์
อตุนุยิมวทิยาภาคเหนือ จังหวัดเชยีงใหม ่สถานีอตุนุยิมวทิยาประจวบครีขีันธ ์ศนูย์
อตุนุยิมวทิยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 
จังหวัดอบุลราชธานี 37,792,000         บาท

งบประมาณทัง้ส ิน้ 44,512,000         บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 6,720,000          บาท
ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 37,792,000         บาท

(2) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมัต ิ(AWOS) 2 เครือ่ง ทีท่า่อากาศยานระนอง และทา่
อากาศยานเลย 33,038,000         บาท

งบประมาณทัง้ส ิน้ 38,948,000         บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 5,910,000          บาท
ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 33,038,000         บาท

(3) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศ แบบ Doppler พรอ้มอปุกรณ์และหอเรดาร ์
2 เครือ่ง ทีส่ถานีอตุนุยิมวทิยาสมทุรสงคราม และศนูยอ์ตุนุยิมวทิยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จังหวัดขอนแกน่ 262,537,000        บาท

งบประมาณทัง้ส ิน้ 309,337,000        บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 46,800,000         บาท
ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 262,537,000        บาท

(4) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศ แบบ Dual Polarization พรอ้มอปุกรณ์
และหอเรดาร ์2 เครือ่ง ทีจ่ังหวัดสกลนครและนราธวิาส 139,047,600        บาท

งบประมาณทัง้ส ิน้ 308,994,600        บาท
ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 62,400,000         บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 107,547,000        บาท
ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 139,047,600        บาท

(5) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมัต ิระบบวนิดเ์ชยีร์ (LLWAS) 2 ระบบ
ทีท่า่อากาศยานอบุลราชธานีและทา่อากาศยานเชยีงราย 125,983,900        บาท
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งบประมาณทัง้ส ิน้ 148,483,900        บาท
ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 22,500,000         บาท
ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 125,983,900        บาท

(6) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศ แบบ Doppler พรอ้มอปุกรณ์และหอเรดาร ์
2 เครือ่ง ทีจ่ังหวัดน่าน และศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง  จังหวัด
อบุลราชธานี 61,867,400         บาท

งบประมาณทัง้ส ิน้ 309,337,000        บาท
ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 61,867,400         บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 247,469,600        บาท

(7) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมัต(ิAWOS) 3 เครือ่ง ทีท่า่อากาศยานนครพนม  ทา่
อากาศยานสกลนครและทา่อากาศยานชมุพร 11,820,000         บาท

งบประมาณทัง้ส ิน้ 59,100,000         บาท
ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 11,820,000         บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 47,280,000         บาท

3.1.2 คา่ทีด่นิและส ิง่กอ่สรา้ง 4,574,100          บาท
3.1.2.1 คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 4,001,400          บาท
(1) อาคารชดุทีพ่ักอาศัย ค.ส.ล. สงู 4 ชัน้ 1 หลัง ทีศ่นูยร์าชการ  ต. ในเมอืง  อ.
เมอืง  จังหวัดขอนแกน่ 4,001,400          บาท

งบประมาณทัง้ส ิน้ 20,007,000         บาท
ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 4,001,400          บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 16,005,600         บาท

3.1.2.2 คา่กอ่สรา้งอาคารทีพ่ักอาศัยและสิง่กอ่สรา้งประกอบ 572,700            บาท
(1) คา่กอ่สรา้งอาคารทีพ่ักอาศัยและสิง่กอ่สรา้งประกอบทีม่รีาคาตอ่หน่วย
ตํ่ากวา่ 10 ลา้นบาท 572,700            บาท

รวม 1 รายการ
4. งบเงนิอดุหนนุ 7,491,800          บาท
4.1 เงนิอดุหนนุท ัว่ไป 7,491,800          บาท
1) คา่บํารงุสมาชกิองคก์ารอตุนุยิมวทิยาโลก 5,911,800          บาท
2) คา่สมาชกิคณะกรรมการไตฝุ้่ น 384,000            บาท
3) คา่บํารงุสมาชกิศนูยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,100,000          บาท
4) คา่สมาชกิคณะกรรมการพายไุซโคลนเขตรอ้น 96,000             บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 456,300            บาท
1) คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาคณุภาพระบบบรหิารจัดการ 456,300            บาท
1.1) การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ(PMQA) 456,300            บาท


