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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 362,721,100 บาท

1. งบบคุลากร 359,029,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 357,665,000           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 338,548,900           บาท

(1) อตัราเดมิ 327,268,000           บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่ง 3,570,000              บาท

(3) เงนิ พ.ส.ร. 91,900                 บาท

(4) เงนิ ส.ป.พ. 204,000                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 1,792,900              บาท

(6) เงนิประจ าต าแหน่งระดบัช านาญการพเิศษ 2,520,000              บาท

(7) เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษต าแหน่งนิตกิร (พ.ต.ก.) 90,000                 บาท

(8) เงนิตอบแทนพเิศษจ่ายควบเงนิประจ าต าแหน่ง 3,012,100              บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 19,116,100            บาท

(1) อตัราเดมิ 18,034,200             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 1,081,900              บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 1,364,600              บาท

2. งบด าเนินงาน 3,691,500              บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,691,500              บาท

2.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,691,500              บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 306,000                บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 1,640,800              บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บัค่าจา้งถงึข ัน้สูงของต าแหน่ง 169,700                บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,296,000              บาท

(5) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 216,000                บาท

(6) เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 63,000                 บาท



- 2 -

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือนภยั

ธรรมชาติ 597,011,900 บาท

1. งบด าเนินงาน 272,573,200           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 226,883,000           บาท

1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 226,883,000           บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,800,000             บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,532,400              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 1,741,400              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,076,200              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,210,900              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 826,100                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 146,047,900           บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,277,000              บาท

(9) ค่ารบัรองและพธิีการ 589,100                บาท

(10) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 186,400                บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 850,900                บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการจา้งท าการส ารวจความคดิเหน็ 100,000                บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมอุตนิุยมวทิยานานาชาติ 180,000                บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมย่อย 60,000                 บาท

(15) วสัดุส านกังาน 3,867,100              บาท

(16) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 4,202,000              บาท

(17) วสัดุก่อสรา้ง 191,600                บาท

(18) วสัดุงานบา้นงานครวั 38,100                 บาท

(19) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,754,100              บาท

(20) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 171,500                บาท

(21) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 42,284,100             บาท

(22) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท

(23) วสัดุการเกษตร 31,800                 บาท

(24) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 364,400                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 45,690,200            บาท

1.2.1 คา่สาธารณูปโภค 45,690,200            บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 2,637,800              บาท

(2) ค่าประปา 1,362,200              บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 516,400                บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 17,069,600             บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 24,104,200             บาท
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2. งบลงทนุ 316,109,200           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 316,109,200           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 259,052,600           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 2,460,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 808,000                บาท

รวม 25 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(1.1)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีศู่นยต์รวจวเิคราะหโ์อโซนและ

รงัส ีกรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.2)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

ประจวบครีขีนัธ ์ต าบลประจวบครีขีนัธ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.3)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

ประจวบครีขีนัธ ์(หวัหนิ) ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.4)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาปตัตานี 

ต าบลบอ่ทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.5) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่

ตะวนัตก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.6) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคเหนือ 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม ่2 เครื่อง 60,000                 บาท

(1.7) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเพชรบูรณ์ 

ต าบลสะเดยีง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.8) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเพชรบูรณ์

(หล่มสกั) ต าบลหล่มสกั อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.9) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเพชรบรุ ี   

ต าบลหาดเจา้ส าราญ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี1 เครื่อง 30,000                 บาท
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(1.10)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครสวรรค ์

ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.11)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครสวรรค์

(ตากฟ้า) ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.12) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครปฐม   

ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.13)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาฉะเชิงเทรา 

ต าบลลาดกระทงิ อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.14)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชลบรุ ี 

ต าบลบา้นสวน อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.15)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยากาญจนบรุ ี

ต าบลบา้นเหนือ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ี1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.16)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาจนัทบรุ ี

ต าบลวดัใหม ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ี1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.17)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาราชบรุ ี

ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.18) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาตราด ต าบล

คลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด 1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.19)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียูี ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชยันาท 

ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 1 เครื่อง 30,000                 บาท

(1.20)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี  ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่

ตะวนัออก (ทา่อากาศยานหาดใหญ่) ต าบลทุง่ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 2 เครื่อง 52,000                 บาท
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(1.21)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี  ทีส่ถานีตรวจอากาศดว้ยเรดาร์

สทงิพระ ต าบลบอ่ดาน อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา 2 เครื่อง 52,000                 บาท

(1.22) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี  ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสงขลา (คอ

หงส)์ ต าบลคอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 26,000                 บาท

(1.23)  เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี  ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสงขลา

(สะเดา) ต าบลทา่โพธิ์ อ  าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 26,000                 บาท

(1.24) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี  ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาปตัตานี 

ต าบลบอ่ทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี 1 เครื่อง 26,000                 บาท

(1.25) เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มี

ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี  ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยายะลา 

ต าบลสะเตง อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 1 เครื่อง 26,000                 บาท

(2) ปรบัปรุงระบบเครื่องปรบัอากาศทีศู่นยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกัสือ่สาร

และเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,652,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,723,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,509,000              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้   แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

ปราจนีบรุ ี ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 คนั 787,000                บาท

(1.2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้   แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

นครราชสมีา  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 787,000                บาท

(1.3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้   แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

ลพบรุ ี(บวัชุม)  ต าบลบวัชุม  อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ี1 คนั 787,000                บาท

(1.4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้   แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

บรุรีมัย ์(นางรอง)  ต าบลหนองโบสถ ์ อ าเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 787,000                บาท

(1.5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้   แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

ล าปาง  ต าบลพระบาท อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง 1 คนั 787,000                บาท
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(1.6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้   แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

สมทุรสงคราม  ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 คนั 787,000                บาท

(1.7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 

2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้   แบบดบัเบิ้ลแค็บ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

อุทยัธานี  ต าบลน า้ซมึ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 1 คนั 787,000                บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซี

ซ ี ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืง จงัหวดั

สงขลา  1 คนั 1,214,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,384,000              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,384,000              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 108 หน่วย)

(1.1) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (3 Phase) ทีส่ถานี

อุตนิุยมวทิยาสุรนิทร ์ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสุรนิทร ์1 

เครื่อง 270,000                บาท

(1.2) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 5 KVA ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่

ตะวนัออก ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 120,000                บาท

(1.3) เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 พรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตักิารและเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ทีก่รม

อุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 100 ชุด 3,600,000              บาท

(1.4) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ ส าหรบังานประมวลผลพรอ้มชุด

โปรแกรมระบบปฏบิตักิารทีก่รมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง 124,000                บาท

(1.5) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (3 Phase) ทีศู่นย์

อุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต

 1 เครื่อง 270,000                บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 44,761,000             บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,870,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) วนิซไ์ฟฟ้า 220 VAC พรอ้มเครื่องปัน่ไฟ ส านกัเครื่องมอื

อุตนิุยมวทิยา กรมอุตนิุยมวทิยา แขวงบางนา  เขตบางนา จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 3 ชุด 900,000                บาท

(1.2) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 100 กิโลวตัต ์ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยา

ภาคเหนือ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชียงใหม ่ 1 เครื่อง 670,000                บาท

(1.3) เครื่องรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase  ศูนย์

อุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

1 เครื่อง 150,000                บาท
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(1.4) เครื่องรกัษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า 15 KVA 3 Phase  ทีท่า่อากาศยาน

ระนอง ต าบลราชกรูด อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 1 เครื่อง 150,000                บาท

(2) เครื่องส่งวทิยุกระจายข่าวอากาศ ก าลงัส่ง 10 กิโลวตัต ์แบบ Solidstate ที่

ส่วนควบคุมระบบวทิยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ต าบลบางปลา  อ าเภอ

บางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ 3 เครื่อง 42,891,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 54,891,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 42,891,000             บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 200,724,600           บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS) 4 เครื่อง ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาน่าน

 ต าบลดู่ใต ้อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน สถานีอุตนิุยมวทิยาน่าน (ทุง่ชา้ง) ต าบล

และ อ าเภอทุง่ชา้ง จงัหวดัน่าน สถานีอุตนิุยมวทิยาเพชรบูรณ์ ต าบลสะเดยีง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์ สถานีอุตนิุยมวทิยาเพชรบูรณ์ (วเิชียรบรุ)ี 

ต าบลทา่โรง อ าเภอวเิชียรบรุ ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ 8,085,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 10,165,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,080,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,085,000              บาท

(2) ระบบเครอืข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหวและสนึาม ิ แขวง

บางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 192,639,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 504,399,600           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 110,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 192,639,600           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 201,760,000           บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 57,056,600            บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 56,656,600             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 34,656,600             บาท

รวม 18 รายการ (รวม 26 หน่วย)

(1.1) ตดิต ัง้ระบบน า้ประปา ทีส่่วนควบคุมระบบวทิยุกระจายข่าวอาากาศ 

(บางปลา) ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 50,000                 บาท

(1.2) ก่อสรา้งทางระบายน า้สายหลกั  ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่

ตะวนัออก (ทา่อากาศยานหาดใหญ่) ต าบลทุง่ต าเสา  อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 1,154,000              บาท

(1.3) อาคารส านกังานสถานีอุตนิุยมวทิยาสุโขทยั ต าบลทบัผึ้ง  อ าเภอศรี

ส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 1 แหง่ 2,736,000              บาท

(1.4) อาคารทีท่  าการสถานีอุตนิุยมวทิยาชลบรุ ีต าบลบา้นสวน  อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัชลบรุ ี1 หลงั 2,706,000              บาท
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(1.5) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 

7-8) หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเชียงราย  ต าบล

บา้นดู่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 1 หลงั 1,497,800              บาท

(1.6) บา้นพกัขา้ราชการระดบัปฏบิตักิารและช านาญการ(ระดบั 3-6) หรอื

เทยีบเทา่ ไมต่อกเสาเขม็ ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก (ทา่

อากาศยานหาดใหญ่) ต าบลทุง่ต าเสา  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 1 

หลงั 1,094,200              บาท

(1.7) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัปฏบิตักิารและช านาญการ (ระดบั 3-6) หรอื

เทยีบเทา่ ไมต่อกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสุราษฎรธ์านี (เกาะสมยุ) 

ต าบลเกาะสมยุ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 หลงั 2,188,400              บาท

(1.8) อาคารทีท่  าการ ค.ส.ล สูง 2 ชัน้ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

ประจวบครีขีนัธ ์ต าบลประจวบครีขีนัธ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์1 หลงั 2,515,000              บาท

(1.9) บา้นพกัขา้ราชการระดบัปฏบิตักิารและช านาญการ (ระดบั 3-6) หรอื

เทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสมทุรสงคราม  ต าบลบาง

แกว้  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสมทุรสงคราม 3 หลงั 3,476,100              บาท

(1.10) บา้นพกัขา้ราชการระดบัปฏบิตักิารและช านาญการ (ระดบั 3-6) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาชยันาท  ต าบลบางหลวง 

 อ าเภอสรรพยา  จงัหวดัชยันาท 2 หลงั 2,317,400              บาท

(1.11) บา้นพกัขา้ราชการระดบัปฏบิตักิารและช านาญการ (ระดบั 3-6) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอุดรธานี  ต าบลหมาก

แขง้  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุดรธานี 1 หลงั 1,158,700              บาท

(1.12) บา้นพกัขา้ราชการระดบัปฏบิตักิารและช านาญการ (ระดบั 3-6) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาระนอง  ต าบลบางริ้น  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัระนอง 3 หลงั 3,476,100              บาท

(1.13) บา้นพกัขา้ราชการระดบัปฏบิตักิารและช านาญการ (ระดบั 3-6) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ สถานีอุตนิุยมวทิยานครปฐม ต าบล

ก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 2 หลงั 2,317,400              บาท

(1.14) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 

7-8) หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาพษิณุโลก  ต าบล

อรญัญิก อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 1,497,800              บาท

(1.15) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 

7-8) หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาแพร่  ต าบลนาจกัร 

 อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ 1 หลงั 1,497,800              บาท

(1.16) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบัช านาญการและช านาญการพเิศษ (ระดบั 

7-8) หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยามกุดาหาร  ต าบล

มกุดาหาร อ าเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร 1 หลงั 1,497,800              บาท
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(1.17) บา้นพกัขา้ราชการระดบัปฏบิตักิารและช านาญการ (ระดบั 3-6) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาก าแพงเพชร  ต าบลใน

เมอืง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัก าแพงเพชร 2 หลงั 2,317,400              บาท

(1.18) บา้นพกัขา้ราชการระดบัปฏบิตักิารและช านาญการ (ระดบั 3-6) 

หรอืเทยีบเทา่ ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาระยอง ต าบลตะพง  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัระยอง 1 หลงั 1,158,700              บาท

(2) ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 50 ปี อุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 แหง่ 22,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 400,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 400,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ถนนลาดยางภายใน ขนาด 4x200 เมตร ทีส่่วนควบคุมระบบวทิยุ

กระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ 1 แหง่ 400,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 7,879,500              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,879,500              บาท

1) ค่าบ ารุงสมาชิกองคก์ารอุตนิุยมวทิยาโลก 6,259,500              บาท

2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไตฝุ้่ น 420,000                บาท

3) ค่าบ ารุงสมาชิกสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย 2,000                   บาท

4) ค่าบ ารุงสมาชิกศูนยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,128,000              บาท

5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตรอ้น 70,000                 บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 450,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการ 450,000                บาท

1.1) การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั(PMQA) 450,000                บาท



- 10 -

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศการบิน 70,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 70,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 70,000,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 70,000,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 70,000,000             บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศการบนิ ทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิต าบลราชาเทวะ 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 70,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 350,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 70,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 280,000,000           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS) 30,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 30,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,000,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 30,000,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 30,000,000             บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS) ทีท่า่อากาศยาน

เชียงใหม ่ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม ่1 ระบบ 15,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิระบบวนิดเ์ชียร ์(LLWAS)  ทีท่า่อากาศ

ยานภูเก็ต ต าบลไมข้าว อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 ระบบ 15,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 16,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 16,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,000,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 16,000,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 16,000,000             บาท

(1) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS)  ทีท่า่อากาศยานน่านนคร ต าบล

ผาสงิห ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน  1 ระบบ 8,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท

(2) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS)  ทีท่า่อากาศยานรอ้ยเอ็ด ต าบล

หนองพอก อ าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 ระบบ 8,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 40,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 8,000,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 32,000,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาระบบสารสนเทศดา้นอตุนิุยมวิทยาการบิน 54,856,600 บาท

1. งบลงทนุ 54,856,600            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 54,856,600            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 54,856,600            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 54,856,600             บาท

(1) ระบบบูรณาการสารสนเทศดา้นอุตนิุยมวทิยาตามมาตรฐานองคก์ารการบนิ

พลเรอืนระหวา่งประเทศ(ICAO) และองคก์ารอุตนิุยมวทิยาโลก (WMO) ที่

กรมอุตนิุยมวทิยา  แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 54,856,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 274,283,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 54,856,600             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 219,426,400           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย : การบริหารจดัการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

กรมอตุนิุยมวิทยา

โครงการ : โครงการจดัหารถเรดารต์รวจอากาศเคลือ่นที่ 33,792,000 บาท

1. งบลงทนุ 33,792,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 33,792,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 33,792,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 33,792,000             บาท

(1) รถเรดารต์รวจอากาศเคลือ่นที ่Doppler ชนิด Dual Polarization 

X-band Radar  แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 คนั 33,792,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 48,792,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 33,792,000             บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย : การบริหารจดัการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

กรมอตุนิุยมวิทยา

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งหอเรดารแ์ละติดต ัง้เครื่องตรวจอากาศ จงัหวดั

เชียงรายและจงัหวดัสุราษฏรธ์านี 241,174,400 บาท

1. งบลงทนุ 241,174,400           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 241,174,400           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 241,174,400           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 241,174,400           บาท

(1) เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ Doppler พรอ้มอุปกรณ์และหอเรดาร ์2 

เครื่อง ทีจ่งัหวดัเชียงราย ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย และสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลหวัเตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 241,174,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 302,568,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 61,393,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 241,174,400           บาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

เป้าหมาย : การบริหารจดัการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

กรมอตุนิุยมวิทยา

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งหอเรดารแ์ละติดต ัง้เครื่องตรวจอากาศ จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ ์ 31,200,000 บาท

1. งบลงทนุ 31,200,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,200,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 31,200,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 31,200,000             บาท

(1) เครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Doppler พรอ้มอุปกรณ์และหอเรดาร ์ที่

สถานีอุตนิุยมวทิยาประจวบครีขีนัธ ์(หวัหนิ) ต าบลหวัหนิ อ าเภอหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 เครื่อง 31,200,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 156,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 31,200,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 124,800,000           บาท


